De monumenten in de gemeente Maastricht.
Deel 1
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer

bron
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1. Gijsbers &
van Loon, Arnhem 1974 (ongewijzigde herdruk)

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/nisp034monu02_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

*1
PLAAT I.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

*2

KAART VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT.
Vak
L 14

1A Kasteel Geusselt

M 13

1 Kasteel Betlehem

N 13

2 Kasteel Jeruzalem

E 12

3 Kerk te Heugem

M 12

4 Kerk te Limmel

I 11

5 Voorm. refugie van Meersen

I 11

6 Waterpoortje

I 11

7 Kerk van St. Maarten

C 10

8 Hoeve en ruïne Ligtenberg

D 11

9 Overblijfselen klooster Slavante

E 10

10 Landhuis ‘De Torentjes’

E 11

11 Kerk van St. Pieter

G 11

12 Kapel van St. Lambertus

H 10

13 Voorm. kerk en klooster der Franciscanen
(Rijksarchief)

I 10

14 O.L. Vr. Kerk

I 11

15 Maasbrug

I 10

16 Dinghuis

I 10

17 Voorm. Augustijnenkerk

H 10

18 Waalsche kerk

I9

19 Luthersche kerk

I 10

20 Voorm. Jezuïetenkerk

J9

21 Stadhuis
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J9

22 Kerk van St. Mathias

H9

23 Voorm. Begijnhof de Nieuwenhof (weeshuis)

H9

24 Voorm. Milit. hospitaal

I9

25 R.K. weeshuis

I9

26 Voorm. Brabantsch- (Spaansch-)
Gouvernement

I9

27 Voorm. Dominicanenklooster en kerk

H8

28 Voorm. Grauwzusterklooster (Nat. histor.
museum)

H8

29 Bonnefantenklooster

H8

30 Voorm. Geref. weeshuis (museum)

I9

31 Gouvernement

I8

32 Voorm. ruiterwacht

I8

33 Kerk van St. Jan

I8

34 Kerk van St. Servaas

I8

35 Voorm. hoofdwacht

J8

36 Voorm. Capucijnenkerk

J9

37 De Twaalf Apostelen

J8

38 Voorm. kerk en klooster van St. Andries

H8

39 Jezuïetenklooster, voorm. huis Vilain XIV

I8

40 Voorm. Minderbroederskerk en -klooster
(Paleis van Justitie)

I8

41 Voorm. refugie van Herckenrode

I8

42 Voorm. hof van Tilly

F7

43 Voorm. fort St. Pieter

I7

44 Voorm. Kruisheerenkerk en -klooster
(Landbouwproefstation)

I7

45 Ruïne Beyaard

I7

46 Voorm. kerk en klooster der Cellebroeders

H7

47 Voorm. bastion Waldeck

J6

48 Voorm. Hooge front

F6

49 Watermolen van St. Servaas

K6

50 Voorm. fort Koning Willem I

D5

51 Nekumhof

B5

52 ‘Kasteel Agimont’

E4

53 Apostelhoeve

H2

54 Panhuis

I3

55 Hazendans
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Voorbericht
Tot de taak van de huidige Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving opvolgster van afdeling A, van de vroegere Rijkscommissie voor de Monumentenzorg,
welke op haar beurt als voorgangster had de in 1903 opgerichte ‘Rijkscommissie tot
het opmaken en uitgeven van een inventaris en een beschrijving van de Nederlandsche
monumenten van geschiedenis en kunst’ - behoort het samenstellen en uitgeven van
een geïllustreerde beschrijving van alle in Nederland aanwezige monumenten van
geschiedenis en kunst, dagtekenend van vóór 1850. Na de beschrijving van de
monumenten in de voormalige Baronie van Breda door DR J. KALF, secretaris der
toenmalige Rijkscommissie (verschenen bij A. OOSTHOEK te Utrecht in 1912), werd,
als eerste stuk van het aan Limburg te wijden deel, de beschrijving van de
monumenten in de Gemeente Maastricht ter hand genomen. Dit werk bestaat uit vijf
afleveringen, waarvan de eerste, tweede, derde en vierde aflevering achtereenvolgens
verschenen zijn in 1926, 1930, 1935 en 1938 en waarvan de laatste aflevering thans
het licht ziet.
Tengevolge van deze gang van zaken is de beschrijving geschied volgens de
voorschriften van een in 1904 vastgestelde, in 1918 enigszins gewijzigde leidraad.
Deze legt omtrent de stof de bepaling op, dat alleen worden beschreven ‘a. alle
bouwwerken en onderdeelen daarvan, dagteekenend van vóór 1850, die eenig belang
hebben uit het oogpunt van kunst of geschiedenis’ en voorts ‘b. alle voorwerpen, die
aan de onder a genoemde voorwaarde voldoen en op eenige wijze met een bouwwerk
in verband staan’. De beschrijving houdt ook rekening met de inhoud van openbare
en particuliere verzamelingen, met dien verstande, dat slechts de belangrijkste
voorwerpen hieruit worden beschreven, de overige beknopt, naar categorieën
opgesomd. Met verdwenen monumenten houdt zij zich in het algemeen niet bezig,
tenzij de constructie van deze licht zou kunnen werpen op de bouwgeschiedenis van
nog bestaande. De opgave van literatuur strekt zich niet verder uit dan tot publicaties,
welke bij de samenstelling van de beschrijving met vrucht zijn geraadpleegd.
Afbeeldingen worden in het algemeen slechts vermeld voor zover zij kunnen strekken
om vroegere toestanden van een monument te verduidelijken. Aan het beginsel, dat
de monumentenbeschrijving alleen het bijeenbrengen van materiaal voor de
kunstgeschiedenis ten doel heeft, is streng vastgehouden. Samenvattende
kunsthistorische beschouwingen over dit materiaal worden dus vermeden.
Archiefonderzoek heeft in beginsel niet plaats gevonden; de opgave en de bewerking
van de bronnen is, op een enkele uitzondering na, beperkt tot hetgeen in druk is
verschenen. Ter vergemakkelijking van het gebruik van dit werk mogen de volgende
aanwijzingen dienen:
De beschrijving omvat het gebied van de gemeente Maastricht volgens de grenzen,
welke deze sinds 1920 heeft, toen bij de stad Maastricht met de voorstad Wijk ingelijfd
werden: de gemeenten Oud-Vroenhoven en St. Pieter, alsmede gedeelten van de
gemeenten Amby, Borgharen, Gronsveld (Heugem), Heer en Meersen (Limmel).
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Vóórop gaat de beschrijving van de oude stad Maastricht; hierop volgen Wijk en in
alfabetische orde de geannexeerde gebieden.
De beschrijving van elk der onderdelen bestaat uit: de naam en het wapen c.q. het
zegel en de munt, en voorts, indien daartoe aanleiding is, de plattegrond in zijn
ontwikkeling, dan:
a. de voor- en vroeghistorische oudheden,
en vervolgens de monumenten van bouwkunst sinds de vroege middeleeuwen
ingedeeld in de volgende groepen:
b.
verdedigingswerken: poorten, wallen, torens enz.;
c. bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenktekenen, kruisen, pompen,
grensstenen enz.;
d.
wereldlijke openbare gebouwen;
e. kerkelijke gebouwen;
f. gebouwen van liefdadigheid, wetenschap of kunst;
g.
particuliere gebouwen;
h.
musea, particuliere verzamelingen, varia.
Bij gebouwen, die in verloop van tijd voor verschillende doeleinden hebben
gediend, geeft voor plaatsing in een der groepen die bestemming de doorslag, welke
uit hun karakter het duidelijkst spreekt.
De beschrijving van de gebouwen bestaat uit een opgave van de literatuur, een
beknopt overzicht van hun geschiedenis, en de eigenlijke beschrijving, in de volgorde
van grondplan, uiterlijk en inwendig. Zij wordt besloten met een opgave van de tot
het gebouw behorende voorwerpen. Aan iedere beschrijving is daarenboven de
datering van het gebouw of voorwerp toegevoegd, in de regel aangegeven door een
eeuwcijfer gevolgd door A of B ter aanduiding van de eerste of tweede helft van een
eeuw, of door a, b, c of d, om een van de vierendelen van die eeuw aan te wijzen.
De plaatsaanduiding van de onderdelen van een gebouw geschiedt zoveel mogelijk
door aanduiding van de windstreek, waarop zij gelegen zijn, bij kerken stééds als
waren zij zuiver geörienteerd. De woorden ‘rechts’ en ‘links’ worden gebruikt in
subjectieve zin (behalve in de beschrijving van de geslachtswapens, waarbij het
voorschrift van de heraldiek geldt).
Wat de stad Maastricht aangaat zijn de onder a, b, c en d genoemde categorieën
behandeld in de Ie aflevering. De kerkelijke gebouwen worden beschreven in
aflevering II, III en IV; de St. Servaas in aflevering III, de O.L. Vrouwekerk in
aflevering IV. Bovendien bevat aflevering IV de beschrijving van de gebouwen van
liefdadigheid, wetenschap en kunst. De Vde en laatste aflevering is gewijd aan de
categorieën, die onder g en h genoemd zijn, vervolgens aan de monumenten in Wijk
en de in 1920 geannexeerde gebieden.
De laatste aflevering is gecompleteerd door een supplement, o.a. met aanvullingen
op de beschrijving van de woonhuizen en een opgave van de sinds de uitgave van
de vorige aflevering verschenen voornaamste literatuur.
Alfabetische klappers op de behandelde zaken, de plaats- en de persoonsnamen,
met een naar de verschillende bedrijven geordend register van de kunstenaars,
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kunstnijveren en ambachtslieden, wier namen in het boek voorkomen, bevinden zich
aan het eind van aflevering V. Een chronologisch overzicht van de behandelde
monumenten vindt men op hun soortnamen in het zaakregister.
De tekst is in hoofdzaak van de hand van JHR DR E.O.M. VAN NISPEN TOT
SEVENAER, thans directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Wijlen
DR J.W.H. GOOSSENS, destijds lid van afdeling A der Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, stelde het eerste gedeelte van de Historische Inleiding samen en
verder het hoofdstuk Voor- en vroeghistorische Oudheden en het eerste deel van de
historische inleiding over de O.L. Vrouwekerk. Het laatste gedeelte is van de vorige
directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, DR J. KALF, die ook de
tekst schreef over de Dominicanenkerk. Bovendien stelde deze zijn aantekeningen
ter beschikking over de door hem verrichte onderzoekingen aan de St. Servaas, de
O.L. Vrouwekerk en de Gebouwen van Liefdadigheid, Wetenschap en Kunst. Deze
aantekeningen bevatten o.a. de eerste redactie van een uitvoerige beschrijving van
de meeste voorwerpen in de schatkamer van de St. Servaas. Tevens werkte mee DR
E.J. HASLINGHUIS, destijds secretaris van Afdeling A der Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg. De initialen G., K., E.J.H. en, waar nodig, v.N. duiden bij de
betrokken teksten het auteurschap van genoemde samenstellers aan.
De beschrijving van de schilderijen is grotendeels van de hand van wijlen DR C.
HOFSTEDE DE GROOT, bijgewerkt en herzien door DR H. SCHNEIDER.
Zo was dit werk nagenoeg persklaar, toen de bezuinigingen van 1934 het publiceren
van de ‘Geïllustreerde Beschrijvingen’ op korte termijn onmogelijk maakten;
niettemin zagen de IIIe en IVe aflevering het licht in 1935 en 1938, maar de Ve
aflevering zou op gunstiger tijden moeten wachten. In het begin van de oorlog nam
de schrijver het werk weer op, maar de oorlogsomstandigheden werkten niet mee
aan een vlotte afwerking en na de oorlog was hij, die in 1939 directeur van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg was geworden, te druk bezet om de ter perse
legging regelmatig voort te zetten, hoewel hij hierbij aanvankelijk werd bijgestaan
door de heer J.G.N. RENAUD, thans wetenschappelijk ambtenaar bij de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Tenslotte is het werk voltooid, doordat
het is overgenomen door de heer J.J.F.W. VAN AGT, wetenschappelijk ambtenaar bij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze verzorgde de aanvullingen, waarvoor
gegevens werden verstrekt door PROF. DR J.J.M. TIMMERS, en ook door de heer J.
STAPPER, architect bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, en dipl. ing.
M.C.E.W. MARRES, adjunct-wetenschappelijk ambtenaar bij deze Dienst; aan
laatstgenoemde zijn grotendeels de aanvullende lijst van interieurs en de aanvullende
literatuur-opgaven te danken.
De gereproduceerde opmetingen van gebouwen zijn, voor zover er niet anders
onder vermeld staat, vervaardigd door de vroegere architect-onderdirecteur van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, wijlen G. DE HOOG HZN, door de voormalige
Rijksarchitect voor de Monumenten, wijlen AD. MULDER, de heer J.P.A. ANTONIETTI,
oud-bouwkundig-ambtenaar bij genoemd Rijksbureau, de heer
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H.P. VAN BEVEREN, bouwkundig ambtenaar A bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, en de architecten 1e klas bij deze Dienst, F.A. CANNEMAN en
C.J.M. VAN DER VEKEN. De opmetingen zijn alle geheel gebaseerd op
driehoeksmetingen; de schalen, waarop zij werden getekend, zijn meestal 1:50 of
1:100, weshalve zij voor de reproductie in dit boek sterk moesten worden verkleind.
De op plaat I gereproduceerde kaart werd door het Gemeentebestuur van Maastricht
welwillend ter reproductie afgestaan.
De meeste foto's zijn opnamen van het vroegere Rijksbureau en van de huidige
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het grootste deel is het werk van de heren DE
HOOG en ANTONIETTI, terwijl enige tientallen foto's van de heer VAN NISPEN TOT
SEVENAER zelf afkomstig zijn. Tijdens het persklaar maken van de laatste aflevering
werd echter nog een aantal nieuwe opnamen gemaakt door de heer G.T. DELEMARRE,
technisch hoofdassistent bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, en door de
heer VAN AGT.1)
Voor het grootste gedeelte van de oplaag van dit boek is kunstdrukpapier gebezigd;
een ander gedeelte, bestemd voor openbare archieven en boekerijen, is evenwel
gedrukt op papier van groter duurzaamheid, waarop de autotypieën echter iets minder
scherp uitkomen.
Wij willen hier nog met grote erkentelijkheid vermelden wijlen IR L.A.J. KEULLER
en wijlen de architect W. SPRENGER, van wie de hoofdbewerker veel mocht vernemen
wat van belang was voor de bouwgeschiedenis van de O.L. Vrouwekerk. Voorts
moeten genoemd worden wijlen de heer HUBERT MERTZ, oud-koster, en wijlen de
heer V.L.A. GROSSIER, oud-kerkmeester, wegens de belangwekkende gegevens,
welke zij verstrekten voor de beschrijving van de St. Servaas.
Tenslotte wil de Rijkscommissie een woord van dank richten tot alle autoriteiten
en ambtenaren, geestelijken, besturen en beheerders van instellingen, alsmede
particuliere eigenaars van monumenten en verzamelingen voor de grote
bereidwilligheid, waarmee zij de schrijvers en hun medewerkers in staat hebben
gesteld te onderzoeken, op te meten en te fotograferen. Hun medewerking is van een
onschatbare waarde geweest bij de tot standkoming van dit boek.
De Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving:
MR J.W. FREDERIKS, voorzitter.
P.J. VAN DE VELDE, secretaris.
's-Gravenhage, Maart 1953.

1) Voor de herkomst van de foto's. Zie blz. 826
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Lijst der meest-aangehaalde werken met opgave der gebezigde
verkorte titels.
VERKORTINGEN.

VOLLEDIGE TITELS.

Annales I, II.

Annales de la société historique et
archéologique à Maastricht, 1854-1858.

ANNUAIRE.

Annuaire de la province de Limbourg,
rédigé par la société des amis des
sciences, lettres et arts, établie à
Maestricht, 1825 e.v.

BACHIENE.

W.A. BACHIENE, Vaderlandsche
geographie, V (1791).

DARIS.

JOSEPH DARIS, Histoire du Diocèse et de
la Principauté de Liège depuis leur
origine... 1868-1891.

DYSERINCK.

H. DYSERINCK, De militaire gouverneurs
van Maastricht (1567-1794). - Public.
XLVIII (1912).

DOPPLER, St. Servaas.

P. DOPPLER, Schepenbrieven van Sint
Servaas te Maastricht (1257-1686). Public. XXXVI (1900) e.v.

EVERSEN.

H.P.H. EVERSEN, Over de inlijving van
de Nieuwstad bij Maastricht. - Public.
XIV (1877).

EVERSEN, Raadsverdr.

- De Raadsverdragen van Maastricht,
Maasg. 1882-1883: voortzetting in H.S.
op het Rijksarchief te Maastricht.

EVERSEN, Public. VI.

- Raadsverdragen, betrekking hebbende
op de belegeringen van 1632, 1673, 1676
en 1748. - Public. VI (1869).
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EVERSEN en MEULLENERS.

Jos. M.H. EVERSEN en J.L. MEULLENERS,
De Limburgsche gemeentewapens. Public. XXXV (1899).

FRANQUINET, Inv.

G.D. FRANQUINET, Beredeneerde
inventaris der oorkonden en bescheiden
van het Kapittel van O.L. Vrouwekerk te
Maastricht... I-II. (1870-1877).

FRANQ. en SURINGAR.

G.D. FRANQUINET en L.J. SURINGAR,
Maastricht, geschiedenis,
merkwaardigheden en omstreken, 1875.

GOOSSENS, Castellum.

W. GOOSSENS, Het Romeinsche castellum
te Maastricht. - Oudheidkundige
mededeelingen uit 's Rijksmuseum van
oudheden te Leiden. Nieuwe reeks IV
(1923), blz. 45-54.

HABETS, Codex.

JOS. HABETS, Codex diplomaticus
Mosae-trajectensis. - Public. III, V.

HABETS, Découvertes.

- Découvertes d'antiquités dans le duché
de Limbourg. - Public. XVIII (1881) blz.
61-140.
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VERKORTINGEN.

VOLLEDIGE TITELS.

HABETS, Heelk. Instrum.

JOS. HABETS, Over heelkundige
instrumenten uit den Romeinschen tijd,
onlangs te Maastricht en omstreken
gevonden. - Verslagen en mededeelingen
der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Amsterdam, 3e reeks 1
(1883) blz. 134.

HERBENUS.

HERBENUS, De Trajecto instaurato - M.
DE RAM, Bulletin de la commission
Royale d'Histoire, 1848, tom. XII.

HEYLERHOFF.

M. VAN HEYLERHOFF, Notice sur l'origine
de la ville de Maestricht et sur les
enceintes qu'elle a eues à diverses
époques - Annuaire 1825.

LEEMANS.

C. LEEMANS, Romeinsche oudheden te
Maastricht. Leiden, 1843.

KRONIEK V. GULPEN.

PHILIPS VAN GULPEN, Kroniek der stad
Maastricht. - Maasg. 1886.

KRONIEK LEBENS.

Chronyk van Maastricht (1578-1762). Maasg. 1883.

KRONIEK LOYENS.

LUDOVICUS LOYENS, Chroniek der stad
Maastricht. - Maasg. 1902.

MAASG.

De Maasgouw, Weekblad (Orgaan) voor
Limburgsche Geschiedenis, Taal- en
Letterkunde, vanaf 1879.

MICHELANT.

H. MICHELANT, Voyage de PH. DE
HURGES à Liège et à Maestrect en 1615.
- Société des Bibliophiles Liégeois, 1872.
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MULLENERS.

L. MULLENERS, Vie de S. LAMBERT,
Maestricht sous la domination romaine.
- Public. XLV (1909), blz. 439-447.

PELERIN.

ADRIEN LOUIS PÉLERIN, Essais
historiques et critiques sur le Département
de la Meuse-Inférieure, 1803.

PUBLIC.

Publications de la Société historique et
archéologique dans le Limbourg à
Maestricht, van af 1864.

RUIJS.

CH. RUIJS DE BEERENBROUCK, Het
strafrecht in het Oude Maastricht, 1895.

SCHAEPKENS, ALEX.

ALEX. SCHAEPKENS, Antiquités
découvertes à Maestricht. - Messager des
sciences historiques. 1858, blz. 372.

SCHAEPKENS.

JULES SCHAEPKENS VAN RIEMPST, Eenige
bijzonderheden omtrent straten, pleinen
en bewoners van het oude Tricht. Public. XLIII (1907).

SPRENGER.

W. SPRENGER, Romeinsche bouwwerken
te Maastricht. - Maasg. 1914, blz. 41-43
en 65-67.

WILLEMSEN.

M. WILLEMSEN, Inventaire chronologique
des chartes et documents de l'église de
St. Servais. - Public. II e.v.
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Historische inleiding.
Overzicht van de geschiedenis der stad Maastricht.
IN VOOR-MIDDELEEUWSCHEN TIJD. Volgens de oude kroniekschrijvers en
later volgens VAN HEYLERHOFF (Annuaire van 1825), zou Maastricht zijn ontstaan
te danken hebben aan de versterkingen, welke de Romeinen hadden aangelegd, om
de overbrugging van de Maas te beschermen in de heerbaan van Tongeren naar
Keulen. Die versterkingen zouden den vorm gehad hebben van een legerkamp met
grachten en palissadeering, met poorten en met hoofdwegen, welke laatste nog in
eenige straten van Maastricht zouden voortbestaan. Men wilde zelfs den oorsprong
der stad opvoeren tot de tijden van Julius Caesar of van Agrippa, die de heerbanen
aanlegde in Gallië. Deze mededeelingen echter van de kroniekschrijvers en van VAN
HEYLERHOFF zijn slechts zuivere vermoedens, die noch door de gegevens der
geschreven bronnen, noch door die van het oudheidkundig onderzoek gesteund
worden. Daarom heeft dan ook de kaart, die in het werk ‘Oud-Nederlandsche steden’
voorkomt1) en de ligging en afmeting van het Romeinsche legerkamp aangeeft, in
dit opzicht volstrekt geen waarde.
De geschreven bronnen zeggen ons niets over het bestaan van Maastricht in de
drie eerste eeuwen van onze jaartelling. Alleen de oudheidkunde leert ons, dat de
plek, waar thans de stad ligt, reeds in de eerste eeuw was bewoond. Romeinsch
aardewerk uit dien tijd werd namelijk opgegraven bij de O.L. Vrouwekerk. Deze
plaats was trouwens zeer geschikt voor eene nederzetting. Daar kruisten elkaar twee
groote handelswegen, die vermoedelijk reeds in vóór-Romeinschen tijd benut werden:
een groote landweg namelijk door de vlakte bij de uitloopers van Ardennen en Eifel
van het Westen naar het Oosten en de waterweg van Zuid naar Noord.
Die nederzetting kreeg dan ook haar naam van het overtrekken der rivier; vóór het
bouwen der brug geschiedde dat, hetzij over eene keibestrating op eene doorwaadbare
plaats, hetzij door middel van een veer (trajectus). Sinds de VIe eeuw komt ze in de
geschiedbronnen voor als u r b s T r a j e c t e n s i s , T r e g a , T r e c t i s , T r i c h t en
later, ter onderscheiding van het lager gelegen Utrecht, als T r a j e c t u m s u p e r i u s ,
T r a j e c t u m a d M o s a m , M o s a e t r a j e c t u m of M a e s t r i c h t .
Eene andere omstandigheid, die eene nederzetting moest bevorderen, was de
gunstige gesteldheid van het terrein: eene kleine verhevenheid aan de uitmonding
van den Jeker in de Maas. Dat die nederzetting er was in de IIe eeuw na Chr. en zich
toen reeds had uitgebreid over de beide Maasoevers wordt aangetoond door de talrijke
Romeinsche grafvondsten, welke in de stad en in hare naaste omgeving zijn gedaan.
Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden, dat de nederzetting zou uitgegroeid zijn
tot eene ommuurde stad of een Romeinsch municipium. Trouwens

1)

Nederlandsche stedenbouw. De stad als veste, woon- en handelsplaats, No. 3,
tegenover blz. 8.
C. PETERS,
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in de IIe eeuw waren er bijna geen ommuurde steden in het binnenland der
Romeinsche provincies Gallië en Germanië. De bevolking leefde er veilig achter de
versterkte Rijnlinie en den grenswal, den limes, die Rijn en Donau verbond. Daar
waren dan ook de Romeinsche legioenen samengetrokken en opgesteld.
Dat veranderde echter in de IIIe eeuw, die zich kenmerkte door aanhoudende
binnenlandsche verwarringen en buitenlandsche bedreigingen. De verdedigingslinie
langs den Rijn werd herhaaldelijk doorbroken en Germaansche stammen drongen
plunderend tot diep in het achterland door. In dien tijd werden ook de Romeinsche
hoeven en landhuizen platgebrand, waarvan de sporen nog talrijk in den bodem van
Zuid-Limburg aanwezig zijn. Bijna alle open plaatsen van beteekenis in Gallië en
Germanië werden nu met muren omgeven1) en tegen het einde der IIIe eeuw
beveiligden castella de groote verkeerswegen op den linker-Rijnoever tot diep in het
land. Door het beleid van Diocletianus was het Rijk overal tegen de barbaren
beschermd door steden, forten of blokhuizen, waarin hij het geheele leger in bezetting
had gelegd.2) Ook Maastricht kreeg omstreeks dien tijd zijne versterking. Deze zal
wel hoofdzakelijk gediend hebben om den belangrijken overgang over de Maas te
beschermen. Hoogst waarschijnlijk is ook toen eerst eene vaste brug over de Maas
geslagen ter verzekering van een snelle verbinding der overal verspreide garnizoenen.
Dat die brug er was in de IVe eeuw kan men afleiden uit hetgeen GREGORIUS VAN
TOURS mededeelt over den dood van St. Servatius. In zijn werk ‘De gloria
confessorum’ zegt hij, dat de Heilige te Maastricht werd begraven ‘juxta ipsum
pontem aggeris publici’, precies bij de brug van den openbaren weg.
Die brug kan moeilijk gelegen hebben, zooals velen tot dusverre meenden, tusschen
de voormalige O.L. Vrouwepoort en het zoogenaamde Waterpoortje te Wijk. De
bezwaren daartegen zijn uiteengezet in het opstel ‘Het Romeinsche castellum te
Maastricht3)’. Volgens mijne meening lag zij in het verlengde van de Breedestraat
en de Plankstraat, die deel uitmaakten van den grooten verkeersweg, welke het oudste
centrum der stad doorsneed en langs het tegenwoordig Eksterstraatje de Maas bereikte.
De brug werd verdedigd door een castellum of in andere woorden een versterkt
bruggehoofd, zooals er elders in Romeinschen tijd veelvuldig zijn aangelegd, o.a. te
Deutz, Mainz, Remagen, Augst, enz. Merkwaardige overblijfselen daarvan zijn nog
in den bodem aanwezig.
Bij de veilige muren van het castellum schijnt de bevolking zich te hebben
samengetrokken in de onzekere tijden der laatste periode der Romeinsche
heerschappij. De bisschop der Tongeren, de H. Servatius, begaf zich daarheen in de
tweede helft der IVe eeuw en vond er, zooals wij boven zagen, zijne laatste rustplaats
bij de brug van de groote heerbaan. Zijne opvolgers verbleven er en bestuurden er
eene christelijke gemeente, die de oudst bekende is in Nederland. In 722 echter trok
bisschop Hubertus naar Luik, waar nu voor goed de zetel van het bisdom

1) A. BLANCHET, Les enceintes romaines de la Gaule. Paris 1907, blz. 336-338.
2) ZOSIMUS, Hist. nova. 2, 34.
3) Oudheidkundige Mededeelingen uit 's Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Nieuwe reeks,
dl. IV (1923), blz. 53.
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werd gevestigd. Intusschen hadden zich de Franken genesteld te Maastricht en de
geromaniseerde bevolking teruggedrongen naar het Zuiden. Hunne koningen hadden
er eene palts of paleis met landhoeve en in innig verband hiermede stond de kerk,
die bisschop Monulphus tegen het einde der VIe eeuw bouwde ter eere van St. Servaas
en waarin het gebeente van den Heilige werd verheven. Uit de kerk groeide het rijke
stift van St. Servaas, waarover de Carolingische en later de Duitsche vorsten naar
welgevallen beschikten.
Na hunne vestiging te Luik, hadden de bisschoppen hunne bezittingen en rechten
behouden. Hunne onderhoorigen woonden er tezamen met de onderhoorigen der
Frankische koningen en daarna der Duitsche keizers. De bevolking der Maastrichtsche
agglomeratie bestond derhalve uit twee onderhoorigheden: de ‘familia S. Lamberti’
en de ‘familia S. Servatii’, hetgeen later den eigenaardigen rechtstoestand van de
z.g. tweeheerigheid zou doen geboren worden.
G.
IN MIDDELEEUWSCHEN EN NIEUWEREN TIJD. Wij zagen in het vorige
hoofdstuk hoe in den Romeinschen tijd Maastricht zijn ontstaan te danken had aan
de strategische beteekenis van den overgang der Maas in den heirweg, die het Oosten
met het Westen verbond. Het samenkomen van land- en waterweg wordt een
oeconomische factor, waarvan de belangrijkheid den militairen van vroeger verre
overtreft. Reeds werd gesproken van een paleis der Frankische koningen, hetwelk
in den zuidoosthoek van het Vrijthof moet hebben gelegen en dat door de Noormannen
verwoest werd; in 1821 kwam bij de slooping van het in de XIIe eeuw ter plaatse
gestichte hospitaal van Sint Servaas een zwaar muurwerk te voorschijn, dat gehouden
werd voor een overblijfsel van dit paleis. (Annuaire 1825, blz. 110 en 1829, blz. 107
e.v.). De bloei der Merovingische munt (zie hieronder blz. 17-20) te Maastricht is,
dunkt mij, te beschouwen als de weerspiegeling der toenmalige welvaart. Beknoptheid
is hier echter geboden, zoowel wegens de schaarschte aan historische gegevens als
wegens het ontbreken van monumenten uit dit tijdperk.
In de IXe en in de Xe eeuw wordt Maastricht nu eens aangeduid als te liggen ‘in
comitatu’ dan weer, ‘in pago Moselant’, terwijl ons als graven dezer Maasgouw een
Albuinus en een Giselbertus genoemd worden.
Maastricht was door de Noormannen niet ontzien; in 't jaar 881 werd het
uitgeplunderd en verwoest; eerst tien jaar later maakte keizer Arnulf door den slag
aan de Dijle een eind aan het geweld der indringers. De binnenlandsche vrede was
hierdoor nog niet hersteld, want Zwentibold, keizer Arnulfs natuurlijke zoon,
ondervond veel verzet van den adel; het keizerlijk gezag zoekt dan steun bij de Kerk,
wier vertegenwoordigers begunstigd worden: in de Xe eeuw wordt den Bisschop van
Luik het recht van munt en tol binnen Maastricht verleend, welk recht meerdere
malen bekrachtigd en vermeerderd werd.
Het land van Leuven was in deze tijden de bakermat van een geslacht, dat, prat
op zijn herkomst, zich Hertogen van Lotharingen blijft noemen en dat door zijn
politiek er naar streeft zijn grondgebied af te ronden tot een gesloten Brabant,
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waarin eerst landbouw, later ook handel en nijverheid bloeiden. Voor een Hendrik
I (1190-1235) is het zich-vernederen voor den overwinnaar, het benutten van een
victorie, het beloven of opzeggen van hulp en bemiddeling, louter afhankelijk van
het door zijn Huis nagestreefde doel. Eerst tracht hij het gevaar, dat van het naburige
Luik kon dreigen te voorkomen, door zijn eigen broeder op den bisschopsstoel
geplaatst te krijgen. Als deze vermoord is (1192) bereikt de ‘illustris dux Lotharingiae
et Brabantiae’ (RUIJS, blz. 9) zijn doel tengevolge der beleening met Maastricht door
den keizer, Philips van Zwaben (1204): de groote handelsweg van Keulen op Gent,
van Rijn tot Schelde, en de waterweg van Zuid naar Noord zijn voor Brabant
verzekerd. Het is alsof Henrik van Veldeke ons het Maastricht uit dezen, zijn eigen,
tijd schildert, wanneer hij in de ‘Sint Servatius legende’ zegt:
972 Des steyt die stat te maten
Aen eynre ghemeynre straten
Van Inghelant in Ongheren
Voer Colne ende voer Tongheren;
Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in Vrancrijck
Ende mit scepe die des pleghen
Te Denemerken ende te Norweghen.
Die weghe versamenen sich all dae.
Des is die stadt daer nae
Gheheiten Traiectum.
(Uitgave Bormans, Annales II)

Dit Maastricht te versterken kon slechts 's Hertogs macht vermeerderen; de Hertog
had dan ook aan de zijde van Wyck ter verdediging van de brug een aarden wal laten
opwerpen; deze wordt in 1206 door den vijand geraseerd; in 1267 ondergaat een
toren, in het midden dier eeuw met hetzelfde doel opgericht, een gelijk lot. Wij zien,
van hoeveel waarde het behoud van de brug voor den Hertog moet geweest zijn. Het
verdient de aandacht, dat hij van de sedis vacatio van den Luikschen bisschopsstoel
gebruik maakt om in April 1229 den bewoners van Maastricht toe te staan zich te
versterken; de burgerij der Brabantsche steden zag hierdoor haar handel nog beter
beveiligd.
Zóó was de zoo veel-besproken tweeheerigheid binnen Maastricht ontstaan: de
Bisschop van Luik, opvolger van St. Servaas, den naar Maastricht uitgeweken
bisschop der Tongeren, souverein over een gedeelte van Maastricht; daarnaast over
een ander gedeelte, een naburig hertog, keizerlijk leenman, en als zoodanig te
beschouwen als de opvolger van de vroegere graven van Maselant; maar, naar mate
de keizers zich minder met hunne leenmannen konden bemoeien, ontgroeiden deze
aan de keizerlijke, de leenheerlijke macht: in 1284 sluiten de Bisschop en de Hertog
een verdrag, waarbij ieders bevoegdheden binnen Maastricht worden vastgesteld; in
dit verdrag, ‘de Alde Caerte’ genoemd, schijnt de Hertog zijn positie als leenman
van den keizer vergeten te zijn.1)

1) Vgl. blz. 17 kleine letter.
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Dit verdrag, door den dwang der omstandigheden ontstaan, vermocht echter niet te
beletten, dat Maastricht betrokken werd in de moeilijkheden, die in de volgende
eeuwen tusschen Bisschop en Hertog rezen of in die, welke deze vorsten met hunne
naburen hadden uit te vechten.
De Bisschoppen bleven tot aan het Fransche régime half-heer van Maastricht. Aan
de Brabantsche zijde duurde het leenverband met het Roomsche Rijk voort, totdat
in 1530 Keizer Karel V, erfgenaam van het Brabantsche Huis, het aan zijn voorgangers
in-feodum-geschonken (gedeelte van) Maastricht, allodiaal verklaarde: de
Staten-Generaal konden bijgevolg later als souverein naast den Bisschop de Spaansche
erfenis aanvaarden. Zij bleven in het bezit ervan - behoudens eenige korte perioden:
1673-'78; 1748-'49, waarin de stad in Fransche handen was - totdat, na een beleg van
vier weken en een bombardement van vier dagen in November 1794 Maastricht voor
het Sambre-Maas-leger werd geruimd.
Het Fransche régime bracht zijne wijzigingen: instellingen, die eeuwen hadden
bestaan, werden door den vreemdeling afgeschaft. Met de tweeheerigheid was het
uit en Maastricht werd gedurende twintig jaren de hoofdstad van het Département
de la Meuse-Inférieure; daarop werd het aan Koning Willem I overgegeven, die de
vesting uitbreidde met den bouw van het naar hem genoemde fort (1816). In de jaren
na dertig was aan het standvastig optreden van den vestingcommandant, Generaal
Dibbets, het behoud van Maastricht voor Nederland te danken.
In 1867 besloot de Regeering tot de ontmanteling der veste, waarbij de talrijke
overgebleven muren, torens en poortgebouwen gesloopt werden op een wijze, als
ware men verlegen geweest met zooveel bewijzen van een grootsch verleden.
v.N.
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Siège de Maestricht en 1748. - Annales II blz. 1-104.

Aan haar ligging ontleende de stad haar belang en zij was bijgevolg een
begeerd bezit voor oorlogvoerende partijen. Zóó herhaaldelijk werd er om
gestreden, dat het niet mogelijk is deze wapenfeiten alle te vermelden.
De aanvallen op de stad in de jaren 1206, 1267 en 1284 kwamen ter sprake
in het
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historische overzicht (blz. 6: vgl. ook blz. 55, IV en het hoofdstuk over
de brug, (blz. 93 en 94). In de XIVe eeuw zijn die van 1303, '34 (LOYENS
geeft 1332) en '78 bekend, terwijl+ in de eerste jaren der XVe eeuw een
belangrijk beleg plaats had. Het Luikerland was in opstand tegen zijn Heer,
Jan van Beyeren; deze zocht binnen Maastricht bescherming, welke de
stad aan haar half-heer niet weigerde. De bij herhaling betuigde
verzekering, dat zij neutraal wilde blijven, belette niet, dat ten slotte in het
laatst van het jaar 1407 de stad belegerd werd; het beleg duurde zes weken,
werd opgebroken, omdat ‘.... van couden minschen ende beesten storven
op 't velt’, en in Mei 1408 weder hervat; na 113 dagen trokken de aanvallers
weg bij het naderen van een ontzettingsleger. De toegebrachte schade,
waarvan de bijzonderheden onbekend zijn, is belangrijk geweest, want zij
werd geraamd op:

+

1407/8

Summa lviiijm vjc xxxij cronen iiij boddreger
Summa vjm viijc lxxxj mudde rogge.

(FRANQUINET, Annales I, blz. 205 e.v.; J. SCHAEPKENS). In 1489 lezen wij
bij LOYENS, ‘wiert van wegens Robbert de la Marcke eene entreprise op
Maestricht getenteert, maar het is haer niet wel becomen’.
+

Keizer Karel V en Koning Frans I van Frankrijk waren in oorlog; gelijk
tijdens de gebeurtenissen van 1407 en andermaal in 1557 wilde een der
Heeren van de stad een troepenmacht er door voeren. Dit werd toegestaan,
nadat de torens bezet en alle zijstraten met ‘hameyen en kettelen’ waren
afgezet, en van de poorten er slechts twee open bleven. Nadat de eerste
afdeeling de stad had verlaten, werd de volgende eerst toegelaten1) (Maasg.
1882, blz. 657).

+

1536

+

In de periode van 1568-'75 had de stad weinig te lijden; terwijl de landen
van Overmaas bij herhaling de geweldenarijen der legers van den Zwijger,
van Graaf Lodewijk, of van de Spanjaarden te verduren hadden, lieten de
voortdurende veldtochten aan Alva en Requesens niet toe steeds een groot
garnizoen in Maastricht te legeren; bovendien zorgden beide Landvoogden
er wel voor, dat de burgerij geen reden had een overgaan tot de andere

+

1568-'75

1) Als leering voor het nageslacht bevatte de oude St. Maartenspoort te Wijk het volgende
opschrift:
Nempt Got voer oghen ende sijt
Voersinnich ende voerdechtich, en laeter
Neit meer in ghij en sijt dier mechtich.
Bemynt beyde dier lantsheeren, Soe
blijft ghy altijt in eeren. Gescreven
Anno XVe jaer ende XLVI
Pauwel Bonten paymeister
(volgens eene aanteekening van Jhr. DE STUERS; vgl. ook Annuaire van 1829, blz.
126).
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partij te verlangen (J.L. MEULLENERS, Legertochten tusschen Maastricht
en Mook (1568-1575) Public. XXV (1888), blz. 312). Spoedig zou het
anders worden; reeds in '76 werd er tegen het Spaansch garnizoen
samengespannen (Public. XLVIII, blz. 40). Ingevolge de Pacificatie van
Gent, verlieten de Spaansche troepen in April 1577 de stad; er ontstond
een oproer, waarbij de troepen aan het muiten sloegen. ‘Ao 1579, zegt
LOYENS, De borgerije van Maestricht blijvende nog bij haere voormelde
rebellie continueren, niettegenstaende alle goede presentatiën aen haer
gedaen, is den Hertog van Parma afgecomen en belegert deselve met 60
stuck canon;....’
Toen Parma den 8en Maart 1579 voor de vesting aankwam ‘so waren die
Werke zum Teil veraltet, teilweise in aller Eile angelegt und unvollendet,
also keinesfalls den Anforderungen
+

+

1579
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damaliger Zeit mit Rücksicht auf die Angriffsmittel entsprechend’1)
(NATHAN, blz. 356). Desniettemin bood de stad gedurende ongeveer vier
maanden aan de verwoede aanvallen der Spanjaarden weerstand. Vooral
door de leiding en onder de aanvoering van Melchior van Schwartzenberg,
gouverneur der stad en van ‘Mr. Sebastiaan Tapijn, capitein en
bouwmeester’, verwierf de bezetting zich een naam van dapperheid en
volharding; in den vroegen morgen van St. Peter en Paul 1579 werd de
uitgeputte bezetting overmand (DYSERINCK, Beleg).
In de zich herstellende stad werd in 1580 een accijns geheven van waren,
in de stad te fabriceeren of te debiteeren, waaronder vielen: leder, fluweel,
satijn, damast, zilveren en gouden lakenen, passement, verschillende
soorten van zijde, trijpen, sergiën, carpetten. De opbrengst werd zoo hoog
berekend, dat een gedeelte er van tot het herstel der vestingwerken zou
kunnen dienen, en dit herstel vorderde meer dan 24 000 gld. (HAAKMAN
en ALLARD, Het beleg en de zoogenaamde verwoesting van M. in 1579.
Public. XIII (1876) blz. 424).
(Public. XIV, blz. 155) vertelt, dat Prins Maurits op den
17-III-1592 poogde de stad+ te overrompelen2); Loyens zegt, dat den 15en
van die maand de prins in alle vroegte voor de stad kwam ‘ende hadde de
ledders laeten richten aan de Brusselsche poort, maer omdat de ledders te
cort waeren mislukte sijnen aanslag’. Een andere mislukte aanslag, die
eenige dagen te voren zou geschied zijn, moet volgens Generaal Knoop
(Maasg. 1879 blz. 61) in 1594+ hebben plaats gehad. In 1604 was de Prins
niet gelukkiger.+
FRANQUINET

+

1592

+

1594

+

1604

De stad werd eerst weder aan de Spanjaarden ontnomen in 1632, toen
Frederik Hendrik+ den 10en Juni het beleg opende, en met de capitulatie
het gezag der Staten in de stad vestigde: de Staten toch traden in de rechten
van den Koning van Spanje in hoedanigheid van Hertog van Brabant: met
den Prins-bisschop bestuurden zij de stad en hare aanhoorigheden.

+

1632

De aanvallen van een ontzettingsleger onder den graaf v. Pappenheim
vermochten niet den belegeraar van wiens circum (dan wel contra)
vallatie-linie aan de westzijde van den St. Pietersberg eenige fragmenten
zijn bewaard gebleven, te verdringen (vgl. over dit beleg, ARN.
SCHAEPKENS, Annales II).

1) Register 156 van het stadsarchief bevat eene beschrijving der vestingwerken, op last
der Regentesse Maria van Oostenrijk vervaardigd, met het doel aan te geven welke
herstellingen in 1551 als noodig beschouwd werden (DYSERINCK, Public. XLI, blz.
156).
Over voorbereidingen tot een aanstaand beleg, vergelijke men het artikel van denzelfden
schrijver over de militaire gouverneurs van Maastricht. - Public. XLVIII.
2) Bij de vermelding van dit feit in de Public. XLVIII, blz. 78, dient opgemerkt, dat St.
Geertruids dag valt op 17 Maart.
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Gedurende ongeveer veertig jaren bleven de Staten in het rustig bezit der
sterkte, totdat+ het machtig leger van den Roi Soleil zijn opmarsch begon
ter verovering en vernietiging der Vereenigde Provincien. De Staten
meenden door een sterk Maastricht den aanval op de Republiek te kunnen
stuiten. De vesting werd afdoende in staat van verdediging gebracht:
munitie en proviand waren volop aanwezig. Maar, Lodewijk XIV trok
Maastricht voorbij en zonderde een leger van 20 000 man af om de vesting
in een grooten kring af te sluiten. Toen de Fransche opmarsch tot staan
was gebracht, de Koning naar Frankrijk teruggekeerd en Willem III tot
Kapitein-Generaal benoemd was, ondervond Lodewijk veel nadeel van
de sterke vesting, die hij tusschen Frankrijk en zijn leger onaangetast had
gelaten. Het gevaar werd dreigender, toen in November 1672 de jonge
Prins er een steunpunt in vond voor zijn vermetele ondernemingen in
vijandelijk gebied. De Staten trokken inmiddels een gedeelte van het
garnizoen terug naar het hart der Republiek; toen de Koning den 10en Juni
weer+

+

1672

+

1673

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

10
voor de stad verscheen, stond zij er minder gunstig voor; ‘slechts dertien
dagen van weerstand na 't openen der loopgraven was een korte tijd voor
een vesting als Maastricht,.... Maar de aanvallen waren zóó buitengewoon
hevig geweest, de Koning had zijn volk zóó weinig ontzien, de
hulpmiddelen van den verdediger waren zóó doelloos gebleken tegen
Vauban's en Paul's nieuwe vindingen’....1), dat de Farriaux, de kranige
gouverneur der vesting, de overgave moest aanbieden op den 30en Juni,
vóórdat een ontzettingsleger in aantocht was. De overwinnende Koning
bracht slechts onbeduidende veranderingen aan in de door zijn moedigen
tegenstander aangeboden voorwaarden. (Vgl. VAN DER LEUR, Public. XLV,
blz. 396 e.v.).
+

Een poging van den Prins de stad aan staatsche zijde te brengen mislukte;
na 51 dagen moest hij het beleg opbreken. Wat aan de wapenen niet was
gelukt, werd door den vredehandel+ verkregen. Te Nijmegen werd door
de mogendheden bepaald, dat Maastricht door de Franschen aan de Staten
zou worden overgegeven.

+

1676

+

1678

Zeventig jaren later lag het Fransche leger weer voor Maastricht.
Den 2en Juli van het vorige jaar had het in de velden van het naburige
Lafeld, Vlijtingen en Wilré een overwinning bevochten, die duur betaald
was: meester op den linker Maasoever, was het niet in staat den
overwonnene Maastricht te ontnemen, ‘ce fameux boulevard des Pays-Bas,
aussi formidable par sa situation que par les fortifications immenses que
les Hollandois y ont ajoutées....’ (Annales II, blz. 2).
+

+

1748

In den nacht van den 15en op den 16en April 1748 werden de loopgraven
geopend; na 22 dagen ging de vesting in verband met de onderhandelingen
tot den vrede van Aken bij verdrag over aan den Maarschalk van Saksen.
die aan het Maastrichtsche garnizoen de aan zijn houding verschuldigde
krijgseer bewees (vgl. FRANQUINET, Siège de Maestricht en 1748, Annales
II.). Bij den vrede kwam Maastricht weer terug aan de Republiek, maar
bleef tot den 3en Februari 1749 nog door de Franschen bezet.
De reeks van belangrijke belegeringen door de Maasvesting beleefd kan
afgesloten worden met het beleg van 1793-'94. In een brief aan de Ho.
Mo. Heeren schreef de Prins van Hessen-Cassel, gouverneur der stad, op
den 3en Maart 1793, ‘dat de stad sedert 6 Februari 1793 door de Fransche
armee was geblokkeerd en dat den 21en d.a.v. de loopgraven geopend
1) Deze verovering had den Koning heel wat meer gekost dan BOULENGER het voorstelt:
‘Mais, en 1673, le Roi qui jusque-là n'avait commandé qu'avec l'aide de ses fameux
capitaines, voulut montrer à l'univers qu'il savait faire la guerre tout seul, et, tandis
que Condé en Hollande et Turenne sur le Rhin arrêtaient sans éclat les ennemis à sa
gauche et à sa droite, Louis mit à grand bruit le siège devant Maëstricht - qu'il prit en
huit jours (juin 1673). Il avait avec lui le “sieur Vauban,” à vrai dire’.
JACQUES BOULENGER,

Le grand siècle, 4e edit. 1920, blz. 240.
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waren; den 24en 's avonds om 6 uur was de stad opgeeischt door den
Generaal Miranda en was er eene missive ontvangen van het zoogenaamde
Bataafsche comité gericht aan den Magistraat van+ Maastricht. Den 27en
Februari was de stad voor de tweede maal opgeeischt; terwijl hij den 3en
Maart tijding had gekregen dat de vijand geretireerd was: waarop hij direct
in de vijandelijke werken had laten verkennen’ (Public. XLVIII, blz. 225).
Bij dit beleg had de stad veel geleden door het bombardement; erger nog
zou de schade+ worden in den nazomer van het volgend jaar. Den 22en
September 1794 was de veste wederom geblokkeerd door de teruggekeerde
Franschen; den 8en October werden de loopgraven geopend tegen het fort
Sint-Pieter en den 20en dier maand tegen de stad. De Gouverneur was na
een hevig bombardement, dat aan de stad onnoemelijke schade had
toegebracht, den 4en November genoodzaakt de vesting bij capitulatie over
te geven aan

+

1793

+

1794
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den Generaal Kléber, hoofdzakelijk wegens gebrek aan allerlei
noodzakelijke artikelen (als voren, blz. 228).
En hiermede is de reeks der grootsche wapenfeiten voor de vesting
Maastricht geëindigd; van de gebeurtenissen van November 1813
weerklonk de echo in Maastricht; de Franschen ontruimden de vesting
(zie Baron VON GEUSAU, Public. XXXVI). In het vierde decennium
herinnerde een jaren lang volgehouden staat-van-beleg1) onder het
commando van generaal Baron Dibbets voor het laatst aan de groote
voorbeelden uit een bont verleden. Met de ontmanteling in 1868 is de
geschiedenis der vesting afgesloten.
v.N.

1) Op het Krijgsgeschiedkundig Archief te 's Gravenhage berust het HS. van P.H. KEMP
over ‘Maastrichts belegstaat van 1830-1839....’; slechts het eerste gedeelte ervan werd
gepubliceerd (Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap,
1909-1910). Over het stedelijk en provinciaal bestuur te Maastricht in die dagen,
verscheen van hem een artikel in Public. XL (1904), terwijl de Militaire Spectator
(1905) van zijn hand een artikel opnam over de militaire toestanden binnen de vesting.
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Geillustreerde beschrijving der stad en van hare
monumenten.
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Afb. 1. Panorama van Maastricht uit het Oosten, gezien van den toren der St. Maartenskerk te Wijk.

Naam. Over de verschillende benamingen, waaronder Maastricht in den loop der
tijden werd aangeduid: Trajectus superior, Trajectum, Traiectum superius, Trajectum
ad Mosam, Maestricht, Tricht, Treeg, Trectis, Trecta en Trega is te vergelijken V.
HEYLERHOFF (Annuaire van 1825) en dit werk blz. 3.
Wapen. Het gemeentewapen bestaat uit een vijfpuntige ster van zilver op een veld
van keel; het schild, gedekt met een gouden kroon van vijf fleurons, wordt gehouden
door een aanzienden engel in natuurlijke kleur, staande op een grasgrond en het
schild aan linten vóór zich houdend met de punt tusschen zijn voeten. De engel met
lang krullend hoofdhaar en zilveren vleugels is gekleed in azuur, omgord van goud,
terwijl de mouwen zijn opgeslagen.
Afbeeldingen bij EVERSEN en MEULLENERS en bij D'ABLAING VAN GIESSENBURG,
Nederlandsche Gemeentewapens (Limburg plaat I, No. 8), waar echter de kroon
ontbreekt.
De engel zou volgens EVERSEN en MEULLENERS de beeltenis der H. Maagd (ook
Stedemaagd) vervangen hebben en het eerst zijn afgebeeld omstreeks 1479 (blz. 262,
en dit werk blz. 143); over de herkomst van de ster vergelijke men hetgeen wordt
beweerd over het Mariabeeld met een ster op de borst in de Kapel van Maria ten
Oevere (HEYLERHOFF, Annuaire 1829, blz. 135) en het hierna volgende artikel.
+
Zegel. VAN DEN BERGH, Nederlandsche gemeentezegels in het Rijksarchief
+
Literatuur.
(1878). EVERSEN en MEULLENERS, De Limburgsche gemeentewapens (Public.
XXXV, 1899). HEYLERHOFF, Annuaire van 1829. A. SCHAEPKENS, Emblèmes
municipaux (Messager 1851).
+
Er was een tijd, waarin Maastricht nog niet zegelde met de vijfpuntige ster;
volgens de huidige opvattingen is het ‘teeken der stad van Tricht’, waarmede de +Geschiedenis.
koren- en andere maten van stadswege werden gemerkt1) tot wapenfiguur geworden.
Voordien komen zoogenaamde beeld-

1) Artikel 18 van de Alde Caerte (1284) luidt:
‘Item chascuns de chiaus ki sont et ki seront manant a Treit puet auvoir se mesure de blet et
dautres choses par ensi ke cele mesure soit enseigniee dou saing de le vile de Treit’ (vgl.
mijn opstel in de Verslagen v.d. Vereeniging tot uitgave der bronnen van het
Oud-Vaderlandsche recht. Dl. VII, No. VI).
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zegels voor en in het tweeheerige Maastricht zijn het als regel de afbeeldingen van
den H. Lambertus voor de Luiksche - van Sint Servaas voor de Brabantsche zijde.
Een afdoende studie van dit onderwerp bestaat nog niet en gaat bovendien buiten
het bestek van dit werk; ik moet derhalve volstaan met de mededeeling, dat het mij
niet bekend is, wanneer deze indeeling regel werd.
Aan de overeenkomst, welke Schout, Schepenen en Gezworenen der dubbele
jurisdictie den 16-III-1335 met den Bisschop sluiten, hangt het in afb. 2 gegeven
zegel, dat echter den stiji toont van ruim een eeuw vroeger; het andere zegel is
afgevallen. Omdat nu het exemplaar met de afbeelding van den H. Servatius vooraan
werd gehangen, wordt het op grond van den voorrang, welke de bisschoppelijke
partij genoot, aan de Luiksche zijde toegeschreven.
In 1372 bedient deze partij zich van eene afbeelding van den H. Lambertus, terwijl
de Brabantsche met het borstbeeld van Sint Servaas zegelt (afb. 3 en 4). Van een
gemeenschappelijk zegel is eigenlijk

Afb. 2.

eerst sprake in het Oud Privilegie van 23 October 1413 (EVERSEN en MEULLENERS
blz. 257-259); daarop komen de beide heiligen, St. Lambertus en St. Servaas, samen
voor (afb. 5).
Op een vouwstoel met drakenkoppen en -pooten is+ de heilige Servatius frontaal
+
gezeten, het hoofd gedekt met een mijter en omgeven door een lichtkrans; hij is
Beschrijving.
gekleed in een in zware en regelmatige plooien neervallende kazuifel. De armen zijn
flauw naar buiten gebogen en in de rechterhand houdt de heilige den naar binnen
gebogen kromstaf, op de linker een gesloten boek, dat door vier vingers wordt
omklemd. Aan weerszijde van het hoofd staat de naam van den afgebeelde: S C S
en

.

Afb. 3.

De geheele voorstelling is gevat tusschen twee gelijke torentjes, met drie halfrond
gesloten vensters in de derde geleding en een spits met lantaarn; de onderhelft van
het zegel wordt ingenomen door een getinneerden muur. Het randschrift moet volgens
V.D. BERGH (blz. 65) geweest zijn:
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Sigillum scabinorum [of civium?] de superiore Trajecto, en de middellijn 76 m.M.
(afb. 2).
Afb. 2 is genomen naar het zegel hangend aan de overeenkomst van
16-III-1335, in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Vilvoordsche
Charters, doos 208.
Aan de Nieuwe Caerte (1372) hingen ‘Scepene.. borghermeijster.. Raetslude..
Ghezworen, Ende die Ghemeijne Stat van Triicht van beyden partijen...’ hun ‘stat
zeghelen van beyden partyen’. Dat van de Luiksche bestaat uit een rond zegel, waar,
binnen een half-rond gesloten nis met gebloemden
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achtergrond de H. Lambertus staat, zonder nimbus, met den naar buiten gekrulden
staf in de linkerhand en met de rechter een boek tegen de heup

Afb. 4.

houdend. Aan beide zijden van de nis vult een gothische architectuur het veld van
het zegel, waarbij slechts weinig van den geruiten achtergrond zichtbaar blijft (afb.
3).
Randschrift: SIGILLUM [* OPPIDI * TRAI *] ECTENSIS * SU[PER]IORIS *
Middellijn: 65 m.M. Afb. 4 geeft het eveneens ronde zegel der Brabantsche zijde:
binnen een uitgeschulpten rand is het borstbeeld van St. Servaas aangebracht, met
mijter en lichtkrans, gekleed in een kazuifel, in de rechterhand den sleutel omhoog
houdend met den baard naar binnen; de linkerhand, van welker pols een manipel
afhangt, houdt het Brabantsche schild (met de vier leeuwen) omhoog.
Randschrift: [S.] CIV [IVM T] RAIECTEN SVPERIORIS AD CAVS [AS].
Middellijn: 62 mM. (vgl. EVERSEN en MEULLENERS. blz. 270).
Beide zegels in gele was, hangen aan de Nieuwe Caerte van 1372
(Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage, Vilvoordsche Charters, doos
209).

Afb. 5.

Een nieuwer type geeft afb. 5; in twee nissen met gothische baldakijnen zijn de
H.H. Lambertus en Servatius voorgesteld; de eerste verbeeldende het Luiksche gezag,
staat naast den kenmerkenden piroen, met den hier naar buiten gekrulden kromstaf
in de rechterhand. Sint Servaas met den grooten sleutel in de rechter, houdt in de
linkerhand de koorden van het opgehangen Brabantsche schild met de vier leeuwen;
aan zijn linkervoet de draak, waarvan in de legende van St. Servaas1) te lezen staat:
1)

HENRI HIJMANS,

die deze, door CH. RUELENS in de Documents iconographiques et
typographiques (1877) gepubliceerde, legende andermaal uitgaf in 1911 bij Bruno Cassirer
te Berlijn, dateert dezen blokdruk midden-XV, en vermeldt, sprekende over het papier: ‘...
la présence, une seule fois, du filigrane à la tête de boeuf caractéristique de cette époque et
dont Briquet, signale l'emploi en Hollande aux environs de 1460’. RUELENS dateerde tusschen
1426 en 1440.
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Cy est qommant saint Servais vint en Elsueten ou y avoit ung dragon et une vigne
jectant fu et venin le quel destruoit tous gens et bestes et nuls ne le oisoit tues et le
tua saint servais de sa croche.
In den voet van het zegel, midden onder de beide heiligen staat het schild, prijkend
met een vijfpuntige ster. Het randschrift luidt voluit: SIGILLUM COMMUNE
TOTIUS OPPIDI TRAJECTENSIS AD CAUSAS; de middellijn bedraagt 63 m.M.
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De afbeelding werd gemaakt naar een lakafdruk van het origineele stempel,
berustend in de verzameling van Baron de Crassier op 't kasteel Jeruzalem.
Op welken grond HEYLERHOFF in het Annuaire van 1829, blz. 139 beweert,
dat deze stempel omtrent het jaar 1334 den ouderen kwam vervangen, is
mij niet bekend: de dateering van EVERSEN en MEULLENERS (blz. 258),
komt mij waarschijnlijker voor.
Het Brabantsch en het Luiksch Hooggerecht hadden

Afb. 6.

ook ieder hun zegel. Van het eerste geeft afb. 6 een voorstelling; de Keizer (?) is er
op afgebeeld, gezeten op een troon, die met drakenkoppen is versierd; gekleed in
een mantel, die zwaar over borst en armen plooit en daarbij het linkerbeen geheel
bedekt, met een kroon op het hoofd, houdt hij beide armen op zij gebogen, zóó, dat
de handen ter hoogte van de schouders de symbolen van zijn macht vasthouden, met
de gebogen vingers naar voren; in de rechterhand het zwaard, in de linker den sleutel.
Volgens EVERSEN en MEULLENERS (blz. 19), komt dit zegel voor in 1227 en latere
jaren; het hier afgebeelde hangt aan de overeenkomst van 1349 tusschen het kapittel
van St. Servaas en de stad over het onderhoud der Maasbrug (Rijksarchief in Limburg
- Depôt St. Servaaskerk). De middellijn van dit exemplaar (zonder het randschrift)
bedraagt ± 55 m.M.
Het behoeft niet te bevreemden, dat de Brabantsche partij in het begin der
XIIIe eeuw de beeltenis van den leenheer op haar zegel afbeeldde; in 1243
nog wordt het Brabantsche Maastricht beschouwd als te hooren onder het
‘imperium’, de rechten van dat gedeelte der bevolking worden aangeduid
als het ‘jus imperii’ tegenover die van den Bisschop. Vgl. het opstel over
de Alde Caerte, vermeld op blz. 14, noot 1.
Bij de latere zegels, komt het schild met de ster geregeld voor. Men vergelijke hierover
het meer genoemde artikel in de Public. XXXV.
MUNT. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de
Liège (1890). P.O.+ VAN DER CHIJS, De munten der Frankische en
Duitsch-Nederlandsche vorsten (1866). JOACHIM LELEWEL, Numismatique
du moyen-age (1835). A. PERREAU, Recherches sur la ville de Maestricht
et sur les monnaies (1846). MAURICE PROU, Les monnaies Carolingiennes.
A. DE WITTE, Histoire monétaire des Comtes de Louvain, Ducs de Brabant
(1894).

+

Literatuur.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

Merovingische munten. Afb. 7 geeft een veertiental gouden muntjes te zien,+ uit de
+
verzameling van wijlen Dr. L. SCHOLS te Maastricht. De kleur van het goud is
Beschrijving.
verschillend. Op de voorzijde is overal een hoofd afgebeeld - van vorst of muntmeester
-; de meeste dezer hoofden zijn naar rechts gewend en verschillen in den hoofdtooi
(de kroon in de eerste rij werd weleens aangezien voor piekharen), in de houding
van het hoofd - sterk ingetrokken kin, of langgerekte hals - terwijl er ook zijn, die
doen denken aan Romeinsche voorbeelden. Om deze hoofden staat - TRIECTO FIT
- al dan niet verkort of gewijzigd.
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De volgende afbeelding (8) geeft de keerzijde van de hiervoren genoemde. Om een
kruis, dat in verschillende vormen voorkomt - en waarin door sommigen de voorlooper
gezien wordt van den piroen, het later symbool der Luiksche macht - staat, soms van
dit kruis gescheiden door een parelrand, een omschrift,

Afb. 7. Gouden Merovingische munten (triens solidi) uit de verzameling van wijlen Dr. L. Schols;
voorzijde.

dat den naam van den muntmeester vermeldt met de toevoeging MONETARIUS,
weinig of sterk afgekort. In de eerste rij komt voor ADELBERTUS; de eerste munt waar
schijnlijk van (BOS)ONE, waarvan het Museum een gaaf stuk heeft. In de tweede
rij RIMOALDUS en TRASIMUNDUS; in de derde wederom RIMOALDUS en TRASIMUNDUS,
(?) OMLOUS (een tot nu toe onbekend exemplaar; opmerking verdient, dat V.D.
CHIJS hetzelfde omschrift vermeldt op eene te Duurstede geslagen munt (blz. 85 en
pl. VIII nr. 1), waarvan hij het omschrift niet kan ontcijferen) en MADELINUS. In de
vierde DOMARICUS en een stuk met het onverklaarbare (V.D. CHIJS, blz. 73) omschrift
C H C T I.. O A N T (retrograde); in de laatste andermaal DOMARICUS.
Al kennen wij de namen der muntmeesters, toch gaf de localiseering en geeft de
dateering vele moeilijkheden. Het herhaaldelijk voorkomen van eenzelfden naam
behoeft nog niet op denzelfden meester te doelen; wat immers in later eeuwen
gebruikelijk was kan ook hier gegolden hebben: het personeel eener munt werd
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aangevuld uit de naaste verwanten; wij kunnen hier dus te maken hebben met namen,
die door verschillende generaties gedragen werden. Daar een volledige en grondige
studie van het muntwezen van Maastricht nog niet is geschreven, moet ik verwijzen
naar eenige van elkaar afwijkende beweringen in de literatuur.

Afb. 8. Gouden Merovingische munten (triens solidi) uit de verzameling van wijlen Dr. L. Schols;
keerzijde.

zegt op blz. 71 van ‘De Munten der Frankische en
Duitsch-Nederlandsche vorsten’ (1866): ‘Gelijk wij reeds boven zagen
eigenen de Zuid-Nederlandsche of Belgische numismatici zich de munten
met het opschrift TRIECTO FIT voor Maastricht toe; de Nederlandsche
voor Utrecht. Wij hebben lang en rijkelijk over de zaak nagedacht en het
vóór en tegen overwogen, en dan moeten wij als einduitkomst volmondig
bekennen, dat wij in deze tot geene zekerheid hebben kunnen geraken’.
VAN DER CHIJS

Den 6-V-1877 moet J.E.H. HOOFT VAN IDDEKINGE zich, volgens een In
Memoriam in de ‘Revue belge de numismatique’, XXXVIII (1882) blz.
439, in eene te Maastricht gehouden lezing veel beslister over deze zaak
hebben uitgelaten: ‘J'ai acquis la conviction que tous les triens
mérovingiens portant l'inscription TRIECTUM ou TRIECTOFIT ont été
frappés à Maestricht et que l'atelier d'Utrecht n'a jamais existé. A Utrecht
il n'y eut pas de monnaies avant la fin du Xe siècle, tandisque nous avons
une serie monétaire de Maestricht commençant vers la fin du VIe siècle....’
In den Nederlandschen Spectator van 14-VI-1883 verscheen een artikel,
samengesteld uit
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nagelaten aanteekeningen van HOOFT; van een gouden triens solidi van
den monetarius Trasemundus (VI d) wordt gezegd: ‘dit stuk is correct en
fraai van gravure, en mag gerekend worden tot de beste te behooren, welke
uit een oogpunt van kunst, uit het tijdvak der Merovingers tot onze kennis
kwamen’. En verder: ‘Behalve de munt te Duurstede, zijn ook met
zekerheid bekend de munt te Huij, met eenige waarschijnlijkheid die te
Namen en te Dinant, filialen van het Maastrichtsche Munthuis, echter met
dien verstande, dat zij niet dezelfde Muntmeesters als Maastricht hadden....
Waarschijnlijk waren de stempelsnijders in genoemde plaatsen uit
Maastricht herkomstig, en dan mag men daar het bestaan vermoeden van
een soort kunstschool, waarin die graveurs hunne opleiding hadden
ontvangen.’
Madelinus II heet de laatste Maastrichtsche muntmeester te zijn; ± 690
stelt HOOFT diens vertrek naar Duurstede, en dan is het gedaan met de
beteekenis der Maastrichtsche munt.
Ik meen te kunnen volstaan met uit de literatuur de briefwisseling te
vermelden tusschen de heeren A. DE BELFORT, G. CUMONT en BARON DE
CHESTRET DE HANEFFE in het ‘Tijdschrift voor Munt en Penningkunde’,
II (1894), terwijl VICOMTE DE JONGHE in den Vlen jaargang van genoemd
tijdschrift nog een exemplaar van den muntmeester Domaricus bespreekt.
+

Wat de Karolingen betreft, kunnen wij kort zijn. VAN DER CHIJS zegt, dat
het goud in dit tijdperk nagenoeg geheel verdwijnt. ‘De zilveren denarius
vervangt den solidus en den triens solidi’ (blz. 93). Het spreekt haast van
zelf, dat onder het bestuur van Karel den Grooten ook in het muntwezen
een heropleving volgde ‘Le fils de Pepin le Bref, Charles, le rénovateur
de l'empire romain, introduit dans le monnoyage des caractères nets et
solides de forme’, lezen wij in de inleiding op de groote Belgische
muntententoonstelling van 1880 in de Revue Belge de numismatique
XXXVI (1880) blz. 471. Er komen eenige munten van dezen tijd voor met
TRI (ECT), maar, ook hier weer de vraag: Maastricht of Utrecht?

+

Karolingische munten.

+

De muntvondst van Wagenborgen (Gr.) bracht mede te voorschijn een viertal te
+
Maastricht geslagen deniers van Keizer Lotharius.
Beschrijving.
‘Van genoemden keizer toch waren tot heden geene stukken bekend in deze stad
gemunt’ (A.O. VAN KERKWIJK in het Bulletin v.d. Nederl. Oudh. Bond, II blz. 34).

Afb. 9.

Op de voorzijde (afb. 9) omgeeft het randschrift

LOTARIVS
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REX IMP het in een cirkel gevatte en van vier bolletjes vergezelde Karolingisch
kruis, terwijl op de keerzijde (afb. 10) om het Christentempeltje in plaats van
TRAJECTENSIS MONETA te lezen staat: TRICETENSEI MON en TRIIETINSE MONE.
De munten van de opvolgers van Charlemagne zijn ruw in uitvoering en
slordig in de omschriften; ‘blijkbaar verstond de graveur van het omschrift
het lezen niet’, zegt V.D. CHIJS (blz. 144). Hij eindigt zijne bespreking der
munten van de Frankisch-Nederlandsche vorsten met die van een beter
uitgevoerden halven denarius of obolus. Deze munt heeft op de voorzijde
het monogram van Carolus en in den rand HLUDOVICUS REX, op de
keerzijde
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het Karolingisch kruis met het omschrift IN VICO TRIECTO. ‘Het is zeer
moeielijk te bepalen in welk der beide Triecta, Superius of Inferius,
Maastricht of Utrecht, onze tegenwoordige munt geslagen is geworden;
voor beide steden toch zijn gewigtige bewijsredenen aan te voeren’ (blz.
161).
Voor de Xe eeuw vult het perkament der oorkonden aan wat de schaarschte
van specie ons+ verzwijgt: in 908 schenkt Lodewijk het Kind aan Bisschop
Stephanus ‘insuper teloneum ac monetam de Trajecto’, eene gift, die in
985 voor Bisschop Notger bekrachtigd werd door Otto III (Chapeaville,
I blz. 168 en 215, RUIJS, blz. 11 e.v.), terwijl de niet-gedateerde
bekrachtiging van vroegere schenkingen ‘& in Traiecto quicquid regalis
ius fisci exigere poterat in moneta, in telonio....’ (Chapeaville, I blz. 211)
door DARIS (La principauté de Liège - XIIIe s., blz. 293) gesteld wordt ten
jare 992. Zoo zien wij in de Xe eeuw het bestaan van een bisschoppelijke
munt te Maastricht, die gedurende een zevental eeuwen in wezen bleef.
Of ten gevolge dier schenking de keizerlijke munt ophield te bestaan, zou
ik niet durven beweren; wanneer de hertog van Brabant in 1204 de
vertegenwoordiger wordt der keizerlijke rechten ontstaat binnen Maastricht
de Brabantsche munt. Het is alsof de Hertog in de kerk+ van St. Servaas
het symbool zag van het niet bisschoppelijk gedeelte der stad; hij beeldt
de kerk terstond op zijne munten af. Er komen er voor, die typisch
Brabantsch zijn, er zijn er, die het Luiksche voorbeeld volgen, terwijl
andere als gemeenschapsmunten van Bisschop en Hertog te beschouwen
zijn en deze zouden dan volgens Art. VII van de Alde Caerte geslagen
zijn, alwaar bepaald werd: ‘et doit cele mounoie e[s]tre ferue tout en un
meisme coing et toute dun pois et dune valeur et doit-on prendre le coing
à Liege’.

+

De Bisschoppelijke munt.

+

Brabantsche munt.

Hertogin Johanna bracht haar munt over naar de aan de stad grenzende
heerlijkheid van den Vroenhof (± 1350).
In hoe groote mate de munten de schakels vormden tusschen de
kunstuitingen van verschillende landen blijkt wel hieruit, dat het type van
de ‘Tours’ door Lodewijk den Heilige aan zijn tocht naar het Oosten te
danken was, dat Jan 1 na 1282 den leeuw ruilt tegen zijn eigen beeltenis
naar het voorbeeld der Engelsche koningen, dat een te Florence in 1252
geslagen (goud-) gulden met de lelie in deze landen opgang maakte, dat
ten slotte in 1418 de Hertog aan zijn Maastrichtschen muntmeester Jan
Michiels opdracht geeft tot het slaan van ‘mottoenkens nader manieren
van den mottuenkens van Vrancrijck’, een ‘gulden scilt’ naar het voorbeeld
van Dordrecht, ‘een zilveren penninc.... gelijc den thuynen van henegouwe’
(Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde X, blz. 370 e.v.), terwijl
omgekeerd de typische Pieters-gulden navolging vond in Keulen, Luik,
Trier en Mainz.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

Eenige namen van het muntpersoneel zijn tot ons gekomen, echt
Maastrichtsche als die van Ghijsbrecht van den Biessen en van den
stempelsnijder Henrick van Eycke. Jacob van Nuyssen en Hendrik Odelien
werkten in deze stad tot den 22-V-1396. Onder Johanna en Wenceslaus
staan aan het hoofd der Vroenhofsche munt, Jan van Weert en Hendrik
Mees, (DE WITTE blz. 150 e.v., 170 e.v.)
Tot zoover over het onderwerp Munt; de, bij gelegenheid der talrijke
belegeringen der stad geslagen, noodmunten en penningen moeten hier
onbesproken blijven.
Keur. Goud- en zilverwerken komen van XVII af voor met als keur de
ster uit het stadswapen, met meesterteekens en jaarletters. Uitdrukkelijk
wordt van de ‘Stads Sterre ende de teekens’ melding gemaakt in artikel
12 van het Reglement op het Goud- en zilversmedenambacht d.d.
23-VII-1792. In artikel 10 van dat van 30-XI-1761 wordt bepaald, dat voor
het ‘matte of keursilver.... de teekens van outs gebruykt’ zullen dienen,
‘maer het goud en het silver aan den cleenen keur onderworpen, met een
starke en jaerletter aan malkanderen, neffens
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het meestersmerck’ geteekend zal worden. Het oudste statuut van het
Goud- en zilversmedenambacht dateert van 3-XI-1417; er blijkt alleen uit,
dat den ‘coermeyster’ ieder stuk werk ter beoordeeling moet getoond
worden. Eerst in 1611 werd een nieuw reglement gemaakt en daarin wordt
in art. 6 bepaald, dat ‘.... alle groeffwerck, welck men nompt hamelarbeyt,
sal behoeren te houden den voet van Rijcxdaelders, welck voers
groeffwerck sal worden geteekent soe by den mr, als by den ceurmeyster,
naer d' oude gewoente’, terwijl op klein-werk ieder meester verplicht is
‘syn gewonnelyck teecken, in eene cleyne forme’ te slaan. Het nieuwe
reglement van 21-VIII-1662, uitvoerig als het is met zijn 53 artikelen, geeft
den inhoud van boven genoemd artikel 6 als volgt weer: ‘Allen silverwerk,
dat men haemer werk noempt, sal moeten geteekent worden door den
keurmeester met syn behoorlijk teeken, oft pinsoen, naer dat tevorens den
geenen, die 't werk gefabriceert heeft, sijn teeken daerop sal hebben
geslaegen, mette letter, designeerende het jaer....’ (art. 34). In artikel 38
wordt den meesters bevolen ‘hun eygen pinsoen off teeken’ te slaan in
een koperen plaat, door den keurmeester te bewaren (Maasg. 1910. Het
voormalig goud- en zilversmedenambacht te Maastricht, door J.M. Nuijts).
v.N.
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Het grondplan en zijn ontwikkeling.
Talrijk zijn de plattegronden, die sedert de XVIIe eeuw van de stad
vervaardigd zijn. Vele+ gaan terug op een gemeenschappelijk origineel uit
XVId, dat voorkomt in dl. III van G. BRAUN'S Civitates orbis terrarum in
aes incisae... (Keulen 1572-1618), en toegeschreven wordt aan SIMON DE
BELLOMONTE (vgl. Public. XVII (1880) blz. 364). Herhalingen worden
o.a. aangetroffen in GUICCIARDINI'S Belgium (1648) en in JOAN BLAEU'S
Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden (1649).

+

Plattegronden.

Deze zijn alle van uit het Zuiden gezien, geven de voornaamste gebouwen
en de woonhuizen weer, terwijl de waltorens der beide ommuringen
duidelijk te volgen zijn; dit type der plattegronden lag ten grondslag aan
het op plaat III, geteekende kaartje.
Belangrijk is het door SIMON DE BELLOMONTE in het jaar 1587 geteekend
fragment van de binnenstad, waarvan eene reproductie het opstel van Pater
ALBERS over de oude Jezuïetenkerk illustreert (Public. LVIII-1922).
In de uitgave van 1660 geeft GUICCIARDINI een anderen plattegrond, een
meer modernen; ook hierin werden de huizen geteekend, maar de geringe
afmetingen (11 × 13 c.M.) dezer prent maken de voorstelling onduidelijk;
helderder en topographisch juister is de kaart, die voorkomt in de bij
MERIAN (Frankfort in 1659) uitgegeven Topographia Germaniae Inferioris;
de woonblokken zijn aangegeven door stippellijnen. Beide plattegronden
zijn van uit het Oosten gedacht, geven de inmiddels vóór de walmuren
aangebrachte aardwerken te zien, en hebben veel verwantschap met den
± 1643 gedateerden plattegrond uit de verzameling BODEL NIJENHUIS (afb.
61).
Voor de naaste omgeving van de stad is van belang de in 1633 bij CLAES
JANSS. VISSCHER te Amsterdam uitgegeven kaart, die geteekend werd door
DANIEL CLITZART (CLETSCHER) Ingenieur bij het Regiment van den graaf
van Solms. Bij beschrijvingen van het beleg van 1632 door Frederik
Hendrik komen met deze verwante kaarten voor o.a. bij BLAEU.
Voorts zijn nog plattegronden der stad aanwezig ter Universiteits
Bibliotheek te Leiden in de verzameling BODEL NIJENHUIS (Portef. 48):
meerdere teekeningen, o.a. copie door J. LABOREUX (1689) eener
limietbeschrijving van 1614, de kaart van CLETSCHER (1633), de op
bladzijde 84 gereproduceerde, (± 1643), een van 1671 en een van het beleg
van 1673 door JOHN SCOTT, voorts kaarten van de belegeringen van 1748,
1755 enz.
Nog dienen te worden vermeld de plattegrond van Maastricht in het midden
der XIXe eeuw met de politieke indeeling, zooals zij tot 1794 was, bij
R u i j s , en de verzameling plattegronden in den topographischen atlas op
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het Rijksarchief te Maastricht, terwijl voor de militaire teekeningen wordt
verwezen naar de opgave op blz. 84.
Het stratennet der stad Maastricht duidt op een ontwikkeling van het grondplan,
welke mij voorkomt als volgt te zijn geschied: de Romeinsche brug, de heirweg, is
het punt van uitgang; op beide oevers der Maas ontstond, zooals wij reeds zagen,
eene versterking, die de aangewezen plaats werd voor de nederzetting, opvolgster
der oorspronkelijke versterking. Deze nederzetting breidde zich in noordelijke richting
uit, evenwijdig aan de rivier, en het is waarschijnlijk, dat Sint Servaas zijn toevlucht
zocht binnen dit oord, dat misschien reeds door eenige verdere versterkingen werd
beveiligd. De grenzen aan te geven, is mij niet mogelijk; wel zou ik - om de gedachte
te bepalen - hierin willen be-
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trekken de evenwijdig aan de Maas gelegen straten met de Wolfstraat als westelijke
grens.1)
Verder stel ik mij voor, dat ten Westen van deze bebouwing-langs-de-Maas in
Merovingischen tijd aan het Vrijthof een complex van gebouwen verrees, de palts.
Het is mogelijk, dat deze palts aan een tak van den Jeker, die dan ongeveer langs de
oostzijde van het Vrijthof liep, was opgetrokken.
Zoo zou men mogen veronderstellen, dat na de plundering door de Noormannen
het herbouwde Maastricht, zich ontwikkeld heeft uit twee centra: het inmiddels
uitgebreid Romeinsch castellum, en het nabij de Merovingische palts groeiende
oppidum.
Het eerste breidde zich nog meer uit naar het Noorden, en de Wolfstraat werd
doorgetrokken (de Muntstraat) tot aan de Markt. De Groote Staat was er om de
nederzetting aan het Vrijthof te verbinden met die langs de Maas. Toen in 1229 door
den Hertog den inwoners toestemming werd verleend zich te versterken, lag het voor
de hand, dat beide nederzettingen binnen de ontworpen bemuring werden getrokken,
ja, de nederzetting langs de Maas had zich reeds zoover uitgebreid, dat men toen of
althans op het eind der XIIIe eeuw besloot de Groote Gracht niet recht naar de Maas
door, maar het grootste gedeelte van de tegenwoordige Markt er bij te trekken en
den muur aan te leggen langs de kleine Gracht.2) Zoo beantwoordde deze ommuring
aan het toen gevraagde. Binnen deze enceinte zien wij de meeste kerken en kloosters
nabij den muur liggen: O.L. Vrouwe kerk, de Minderbroeders, St. Jan en St. Servaas,
de Witte Vrouwen, de Dominicanen, om alle kapellen niet eens te noemen.
Ten slotte nog eene onderstelling: Het is niet onmogelijk, dat deze uitbreiding in
noordelijke richting haar grond vond in de aanwezigheid der hertogelijke brug, die
misschien bij het Jodenstraatje in het verlengde van den grooten handelsweg uit
Brabant - over Brusselsche straat en Groote Staat - gelegen heeft, maar die zooals
elders (blz. 8 en 55, IV) gezegd wordt tot twee maal toe werd afgebroken.
Buiten de sterkte ontwikkelt de stad zich door wijken, die gebouwd worden langs
de groote handelswegen: de Maas, de Tongersche-, de Brusselsche- en de Boschstraat;
daartusschen liggen de St. Pieter-, de Calvarie-, de Roeff (Capucijnen) straat. Dit
wegennet, straalsgewijze van uit de binnenstad getrokken, vormt sectoren, welke
langs de straten bebouwd worden en welke in hun midden de hoven en tuinen
herbergen van kloosters, welke binnenwaarts van de genoemde straten

1) Of de Goeswijns- (Goessen-) en de Goesmarstoren, die na 1300 bij herhaling voorkomen en
nabij het noordeinde der Wolfstraat, aan de huidige Kersenmarkt gelegen waren, tot een
versterking uit dezen tijd behoord hebben, durf ik niet te beoordeelen.
2) De vaagheid der gegevens over bouwresten, gevonden in de lijn tusschen Groote Gracht en
Maas over de Hoenderstraat, maakt het niet mogelijk hieruit een conclusie te trekken over
de aanwezigheid eener versterking over de zuidelijke helft der Markt naar de Maas toe (vgl.
Annuaire 1825, blz. 110, en dit werk, blz. 69).
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werden aangelegd. Deze bebouwing werd - eerst door een gracht en aarden wallen
beschermd - XIV d binnen een muur gebracht.
In het Zuidoosten lag nog een stukje Luiksch gebied, dat, wilde de veste behoorlijk
en regelmatig afgesloten zijn, noodzakelijk bij de stad en in de ommuring getrokken
moest worden. Dit gelukte eerst XVIa, toen de bastions Haet en Nyd (1516) en de
Drie Duiven (Vijf koppen) werden opgetrokken (vgl. blz. 55, III en 82)
v.N.
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Voor-en vroeghistorische oudheden.
A. Voor-historische oudheden.
Het grondgebied der gemeente Maastricht was reeds in voor-historische tijden
bewoond. Moet men CAS. UBAGHS geloof schenken, dan zijn de eerste sporen van
de aanwezigheid van den mensch gevonden op den St. Pietersberg. Ze bestonden in
ruw gekapte vuursteenen (Public. XI (1874), blz. 417 en 420-421).
Dan zijn ten Noorden van de stad, in het Bosscherveld, bij het graven der
Zuid-Willemsvaart en bij het delven van grint voorwerpen voor den dag gekomen,
die door CAS. UBAGHS beschouwd werden als afkomstig van een z.g. ‘station lacustre’.
Volgens hem waren er de cultuurverschijnselen dezelfde als die der paalwoningen
(Zie zijn opstel: L'âge et l'homme préhistorique et ses ustensiles de la station lacustre
de Maestricht in Public. XXI (1884), blz. 3-92).
Hij verzamelde er een groot aantal wapens en werktuigen, die hoofdzakelijk van
hertshoorn waren vervaardigd, brokstukken van primitief vaatwerk en beenderen
van menschen en dieren. Dit alles bewaarde hij in zijn museum, dat na zijn dood in
1894 grootendeels verkocht werd naar het buitenland.
Het Museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht
bewaart een gepolijste vuursteenen bijl, welke aan den voet van den St. Pietersberg
werd gevonden. Daarenboven bezit het maalsteenen, fragmenten van vaatwerk en
werktuigen van vuursteen, die in het najaar van 1925 voor den dag zijn gekomen ten
Noorden van Maastricht bij het afgraven van leem door de steenfabriek Belvédère.
Die voorwerpen worden geacht afkomstig te zijn van eene bevolking met eene
neolithische cultuur, die in de prehistorie genoemd wordt die der ‘Bandceramiek’,
ook wel Donaucultuur of cultuur der löss-menschen. Op den hoogterand van het
Maasdal lag de nederzetting, waarvan de aard en de omvang nog niet zijn vastgesteld,
doch waarvan de duidelijke sporen in den leembodem zijn achtergebleven. Men treft
er o.a. aan stookgaten en hutkommen, z.g. ‘fonds de cabanes’, zooals zij op Belgisch
gebied ten Zuidwesten van Maastricht in grooten getale zijn gevonden. Ze bevatten
de bovengenoemde voorwerpen, die niet alleen in het Maastrichtsche Museum worden
bewaard, doch ook in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en in particuliere
collecties. De nederzetting schijnt ook versterkt te zijn geweest; bij de verticale
afgraving is althans het profiel van eene gracht te voorschijn gekomen. Ze loopt
spitsvormig toe en draagt de kenteekenen van lang open te hebben gelegen. Het
systematisch onderzoek is nog in vollen gang en vóór den afloop daarvan kan niets
met eenige zekerheid over den ouderdom der nederzetting worden gezegd.
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B. Vroeg-Germaansche en Romeinsche oudheden.
I. Versterkingen.
Bij de beschrijving der overblijfselen van Romeinsche versterkingen ga ik voorbij
wat in de XIXe eeuw daaromtrent is medegedeeld door HEYLERHOFF (Annuaire 1825,
blz. 110 en vlg.), HABETS (Heelk. Instrum., blz. 134), MULLENERS en anderen. De
studie

Afb. 11. Overblijfselen van ringmuur en torens van een Romeinsch castellum (naar teekening van
Dr. J.W.H. Goossens).

van die mededeelingen gaf mij geen voldoende zekerheid, dat hetgeen zij aanzagen
voor overblijfselen van Romeinsche versterkingen, dit ook in werkelijkheid zijn
geweest. Het is hier niet de plaats om mijne zienswijze nader toe te lichten. Ik bepaal
mij dus tot het beschrijven van die overblijfselen, welke systematisch zijn onderzocht
en wier aard en bestemming nog kunnen worden beoordeeld aan de hand van
teekeningen of foto's.
1. RINGMUUR MET TORENS van een castellum. Bij de
herstellingswerken aan den buitenmuur van de westelijke kloostergang
der O.L. Vrouwekerk werd in 1910 oud metselwerk aangetroffen, dat bij
nader onderzoek bleek te behooren tot den onderbouw van een ronden
toren. Hij werd met het aansluitend muurwerk opgemeten en beschreven
door den architect W. SPRENGER (Maasg. 1914, blz. 66-67).
Ofschoon deze zich niet durfde uit te spreken over den aard van het
bouwwerk, waarvan de muurresten afkomstig waren, kwam ik door
vergelijking met elders gevonden resten van Romeinsche castella, tot de
overtuiging, dat het overblijfselen waren van een kleine Romeinsche sterkte
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of castellum. Door de opgravingen van 1921 en 1924 werd ik in mijne
meening bevestigd.
De onderbouw van den ontdekten toren A (afb. 11) heeft inwendig een middellijn
van 6.14 M. De muur is 1.38 M. dik en heeft aan de buitenzijde een schuine
uitgemetselde drie lagen hooge versnijding van 0.12 M. en aan de binnenzijde eene
rechte versnijding van 0.07 M.
De aansluitende muur aan de noordzijde heeft eene breedte van 1.53 M., aan den
westkant heeft hij eene drie lagen hooge versnijding als boven en aan den oostkant
eene dubbele versnijding, elk van 0.05 en 0.12 M. De muur strekt zich slechts een
paar meter noordwaarts uit in de kloostergang; hij is dan bijna geheel afgebroken tot
aan het einde van de gang, waar hij weer in zijn volle breedte
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met zijne versnijdingen ter lengte van ruim 1 M. tegen het einde van 1924 werd
blootgelegd.
De aansluitende muur aan de zuidzijde heeft een dikte van 1.45 M.; versnijdingen
zijn niet waargenomen. Het is slechts een kort eindje, dat in zuid-oostelijke richting
wijst, dwars door de kerk. Hier is het verloop van den muur niet onderzocht, doch
aan den buitenkant zijn blijkens de opgraving van 1921 de sporen nog aanwezig van
de voortzetting van dien muur, alsmede van een tweeden toren B, waarbij hij aansluit.1)
+

Het castellum, waartoe muurwerk en torens behooren, is naar mijne
meening in de tweede helft der IIIe eeuw of in den loop der IVe eeuw
aangelegd ter bescherming van de brug over de Maas. Het is een versterkt
bruggehoofd, zooals er elders uit Romeinschen tijd b.v. te Deutz, Mainz,
Remagen, Augst enz. zijn aangetroffen. Zonder twijfel zijn er nog meer
overblijfselen daarvan in den bodem aanwezig, niet alleen te Maastricht,
maar ook op den anderen oever, te Wijk. Het is te hopen dat het stelselmatig
onderzoek daarvan zal worden voortgezet.

+

Dagteekening.

POORTGEBOUW. Algemeen houdt men voor Romeinsch de overblijfselen van
eene oude stadspoort, welke in 1868 bij het sloopen der O.L. Vrouwepoort diep in
den bodem werden aangetroffen. De plaats, waar ze liggen, is thans in de bestrating
der O.L. Vrouwekade aangegeven door twee Naamsche steenen met het opschrift:
PORTA REGIA.
De Regeering liet destijds die overblijfselen onderzoeken door den heer C.
LEEMANS, lid van de ‘Commissie tot het opsporen, het behoud en het bekend maken
van de overblijfsels der Vaderlandsche kunst in vroegere tijden’. Ziehier wat in het
Verslag der Commissie2) omtrent de resultaten van dat onderzoek wordt gezegd:
‘De ontgraving leverde zeer belangrijke uitkomsten. Op een diepte van
ruim 4 M. onder den, in de laatste jaren merkelijk opgehoogden, beganen
grond, werd de oude bevloering, hoogst waarschijnlijk van de poort uit
het Romeinsche tijdperk teruggevonden, met de beide uit groote, gehouwen
steenen opgemetselde regtstanden, die nog ter hoogte van ongeveer 2
meters waren bewaard gebleven. De bevloering van den doorgang bestond
insgelijks uit gehouwen veelzijdige steenen, die op de bij de Romeinen
gebruikelijke wijze, met stevige ijzeren bouten met groote koppen op de
aansluitende hoeken, op hunne plaats gehouden werden. De kop van zulk
een bout was althans nog op zijne oorspronkelijke plaats bewaard gebleven.
In de bevloering was eene ondiepe geul uitgehouwen, waarschijnlijk voor
het afloopen van het regenwater. De doorgang was vrij smal, zoodat er
niet veel meer ruimte gelaten werd, dan voor een gewoon voertuig vereischt
werd. Aan die geringe ruimte moet het dan ook worden toegeschreven,
dat in beide de stijlen of regtstanden van de poort, de sporen van het
daartegen aanwrijven van de uitstekende einden der wagen- of karassen,
tot eene vrij aanmerkelijke diepte zigtbaar gebleven waren’.
1) Zie mijn opstel ‘Het Romeinsche castellum’, blz. 46-55.
2) Zie Jaarboek der Kon. Akad. voor Wetenschappen te Amsterdam voor 1869, blz. XCV en
XCVI.
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Plans en teekeningen, die volgens de aanwijzingen van LEEMANS vervaardigd waren,
werden aan de Regeering gezonden, doch gingen op de ministerieele bureaux
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verloren. Gelukkigerwijze was Jhr. Victor de Stuers bij de opgravingen tegenwoordig
geweest. Hij had de overblijfselen der poort opgemeten en geteekend, en een bericht
daarover geplaatst in den ‘Courrier de la Meuse’ van 26 Juli 1868.1) Zijne bevindingen
komen in hoofdzaak met die van Leemans overeen. Enkele bijzonderheden worden
door hem nader aangegeven. De stijlen of vierkante pijlers der poort waren van
kalksteen en

Afb. 12. Bevloering en pijlers der in 1868 ontgraven Romeinsche poort, naar een teekening van Jhr.
V. de Stuers.

van hetzelfde materiaal waren ook de groote platen van den bodem. In die platen
waren twee kleine goten gekapt, die zich in het midden der poort tot eene enkele
vereenigden. Een onderzoek, dat onmiddellijk ten Noorden werd ingesteld, om te
zien of de poort dubbel of drievoudig was geweest, toonde aan, dat de walmuur ten
minste aan dien kant geen opening had.
Fig. 12 geeft een gezicht op de ontgraven poort, zooals ze open lag voor den
toeschouwer van de zijde der stad naar de teekening van Jhr. DE STUERS, (Vgl.
HABETS, Découvertes, plaat 4).
Volgens HABETS was de Romeinsche constructie geheel ingesloten door den
uitbouw der O.L. Vrouwepoort, die uit onregelmatige stukken ijzersteen was
opgetrokken. De Romeinsche pijlers (S en R) waren van gehouwen steen en
wondergoed in verband zonder mortel gemetseld. terwijl aan de noordzijde de daarbij
aansluitende mergelmuur (Q) minder regelmatig was opgetrokken. Op drie plaatsen
zaten er stukken van daktegels of baksteenen tusschen de voegen (afb. 12).
Jammer, dat destijds niet is vastgesteld, hoe de poort aan weerszijden
aansloot bij den muur, waarin zij een doorgang vormde en waarmee zij
ongetwijfeld gelijktijdig was opgebouwd. Er zullen toch nog wel sporen
van den ouden walmuur aanwezig zijn geweest!
De poort met hare enge opening lijkt mij méér te zijn wat de Franschen
eene ‘poterne’ noemen, een doorgang n.l. om de rivier te bereiken, dan
eene stadspoort voor groot verkeer. Opvallend is de overeenkomst met de
poterne in den Romeinschen walmuur van Tours2). Ze kan dan ook niet
beschouwd worden als de toegangspoort tot eene brug over de Maas, zooals
dat door vele schrijvers geschiedt. Deze beweren, dat in Romeinschen tijd
eene brug lag tusschen de O.L. Vrouwepoort en het waterpoortje in Wijk.
Tegen die plaatsaanduiding zijn tal van bezwaren, waarvan niet het minste
is, dat de in 1868 ontdekte Romeinsche poort wegens hare engte, doch
1) Medegedeeld door J. HABETS, Découvertes, blz. 104-108.
2) Zie A. BLANCHET. Les enceintes romaines de la Gaule, Paris 1907 pl. XVI, No. 1.
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vooral wegens hare lage ligging niet kan gediend hebben tot opritpoort
van eene brug in de groote heerbaan van Keulen naar Tongeren.

II. Gebouwen.
Voor zoover mij bekend is, zijn thans nergens, noch te Maastricht, noch te Wijk,
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overblijfselen van Romeinsche gebouwen boven den beganegrond aanwezig. In den
bodem evenwel worden zij nog vrij talrijk aangetroffen.
Ik bepaal mij hier tot een beknopt overzicht van de voornaamste (Plaat II).
1. Huis met BADINRICHTING in de Stokstraat Het meest bekend en het best
beschreven zijn die overblijfselen, welke in 1840 voor den dag zijn gekomen bij het
maken van kelders voor de brouwerij van den heer Rutten in de Stokstraat, destijds
No. 1083, thans No. 24. Ze werden onderzocht en beschreven door Dr. C. LEEMANS
van Leiden (Romeinsche oudheden, blz. 38-61) en in teekening gebracht door den
stadsbouwmeester M. HERMANS.1)
Die bouwresten bevonden zich op eene diepte van 4.16 M. onder de oppervlakte
der straat en waren afkomstig van eene stookinrichting, een warmwaterbassin en ten
minste twee door hypocausta verwarmde vertrekken van een Romeinsch gebouw
met badinrichting (afb. 13 en 14).
Een gedeelte slechts der muren aan de zuid- en westzijde kon blootgelegd worden;
de loop van de overige werd met behulp van een peilijzer vastgesteld. Het gebouw
strekte zich uit in de richting van Oost naar West. De buitenmuren waren, als men
de binnenbekleeding niet meetelt, ongeveer 0.65 M. dik en bestonden uit vulwerk,
waarvan de buitenkant met lagen van zeer ruwe grauwe kalkachtige tufsteenen ter
dikte van 0.12-0.14 M. waren opgemetseld, terwijl de tusschenruimte uit een mengsel
van kalk en stukken vuursteen bestond. De binnenmuren waren geheel van plat op
elkaar gelegde gebakken tegels.
In de richting van Oost naar West ontmoeten wij het eerst, het dichtst bij de
Stokstraat, de stookplaats (V), het praefurnium. Het stookkanaal was 1.80 M. lang
en 0.60 M. breed. Aan de voorzijde verwijdde het zich een halven meter ver tot op
0.90 M. Bodem en wanden bestonden

Afb. 13. Plattegrond van een Romeinsch huis met badinrichting in de Stokstraat (naar teekening van
M. Hermans).

uit rechtopstaande tegels, terwijl het overige gedeelte door metselwerk van
onregelmatige brokken roodachtigen steen, in leem gelegd, werd gevormd. Aan den
ingang stonden twee zware ijzeren posten (5 en 6), die vermoedelijk dienden om den
rooster te dragen, waarvan nog eenige erg geroeste stukken over waren. De ruimte
vóór het stookkanaal scheen 3 M. breed geweest te zijn, doch hoever zij zich in de
lengte uitstrekte had men niet kunnen nagaan.
Deze stookinrichting behoorde tot een hypocaustum, hetwelk gediend had om een

1) De oorspronkelijke teekeningen van HERMANS worden bewaard in de Gemeente-bibliotheek
van Maastricht onder No. 10115.
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Afb. 14. Doorsnede en onderdeelen van een Romeinsch huis met badinrichting in de Stokstraat (naar
teekening van M. Hermans).
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waterbassin (III), dat onmiddellijk daaraan grensde, en twee daaropvolgende
vertrekken (II en I) te verwarmen. Daarom was volgens de Romeinsche methode de
vloer zoo ingericht, dat hij op een groot aantal 0.90 M. hooge baksteenen zuiltjes
rustte, waartusschen de warmte vrij kon circuleeren, en waren zelfs de wanden in
het meest westelijk vertrek met platte vierkante aarden buizen bezet, zoodat ook
daarin de warmte kon doordringen.
Het warmwaterbassin (III) was vrij groot, daar het eene lengte had van 3 M. en
een breedte van 2.15 M. Behalve door de gebruikelijke tegelzuiltjes werd de vloer
ook nog naar het scheen gedragen door enkele rechthoekige tegelblokken, die eene
verlenging waren van het stookkanaal. Als men de teekening van HERMANS mag
vertrouwen, dan was het bassin aan de westzijde over eene lengte van 1.20 M.
toegankelijk over eene 0.80 M. hooge afsluiting, die aan de vóór- en achterzijde van
eene trede of bank was voorzien. In die afsluiting werd gelijkvloers met den bodem
van het bassin een looden buis gevonden, die gediend had om het water door den
zuidelijken muur naar buiten te voeren.
Het vertrek II, van waaruit men in het bassin kon afdalen was 6 M. lang en 4.70
M. breed, en het aangrenzend vertrek I met de verwarmingsbuizen langs den wand
was even lang, doch ietwat breeder. Dit vertrek scheen ouder te zijn, daar de drie
openingen 1, 2 en 3, waardoor de warme lucht van onder den vloer van het
aangrenzend vertrek toegang had, oorspronkelijk stookplaatsen moeten geweest zijn.
Men vond er eveneens houtskool en overblijfselen van ijzeren roosters.
Afb. 14 geeft verkleind een der teekeningen weer, welke de stadsbouwmeester M.
HERMANS in 1840 vervaardigde. Ze bevat eene doorsnede van den pijlertjesvloer en
van den westmuur van vertrek I. Verder vindt men er nog op afgebeeld een rond (A)
en een vierkant (C) pijlertegeltje, een dektegel (B) der pijlertjes, een rechthoekige
buis uit één stuk en een andere uit twee helften, welke buizen (D) de vertikale
rookkanalen langs den wand vormden, en eindelijk een haak, waarmee deze aan den
wand waren vastgehecht.
+
Blijkens de vondsten van munten, vaatwerk en andere voorwerpen dagteekende
+
Dagteekening.
dat Romeinsch gebouw uit het eind van de IIIe en de eerste helft der IVe eeuw,
dus uit laat-Romeinschen tijd. De mogelijkheid is evenwel niet uitgesloten, dat het
vertrek I ouder is. De vondsten toonen eveneens aan, dat de plaats nog geruimen tijd
in Merovingischen tijd werd bewoond.
Later werden in de Stokstraat nog herhaaldelijk overblijfselen van
Romeinsche gebouwen aangetroffen. Toen er in 1883 de buizen voor de
rioleering werden gelegd, hield de toenmalige Rijksarchivaris HABETS in
zijn dagboek1) nauwkeurig aanteekening van hetgeen bij die gelegenheid
voor den dag kwam. ‘Overal vond men’, zoo schrijft hij, ‘Romeinsche
voorwerpen, bestaande uit fragmenten van daktegels, potten en ander
aardewerk’. Ten Noorden liep de nieuwe rioleering door eene Romeinsche
huizing: een der vloeren van dit gebouw bestond uit rooskleurige mortel
van testa concusa, die zich 3.55 Meter onder de tegenwoordige bestrating
bevond. Meermalen werden ook elders op die diepte stukken van
1) Dit dagboek is onuitgegeven. De tegenwoordige bezitter liet mij daarvan een afschrift
nemen.
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Romeinsch muurwerk gevonden. Op het hoogste punt der straat tegenover
de brouwerij van den heer
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PLAAT II.
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PLAAT II.
Situatieteekening der opgegraven Romeinsche en Merovingische bouwresten bij de O.L. Vrouwekerk
te Maastricht (naar teekening van Dr. J.W.H. Goossens).
A.

Romeinsche kelder.

B. F-P.

Romeinsche muren en fundeeringen.

C-C1.

Romeinsch muurwerk met lisenen.

D-D12.

Muren en fundeeringen, vermoedelijk van een
Merovingisch kerkgebouw.

E.

Vermoedelijk Merovingisch muurwerk.

a, b, d, e, h, l-o.

Fundeeringssteenen, vermoedelijk voor houten
pilaren.

c, g.

Resten van grint en mortel, waarop
fundeeringssteenen hebben gelegen.

f, i-k, p.

Verspreid liggende groote steenen.
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Rutten, waar in 1840 de boven beschreven overblijfselen werden
blootgelegd, vond HABETS geen sporen van fundeeringen. Wellicht, zegt
hij, lagen ze er nog dieper. Gaarne had hij er een peiling ondernomen,
doch de opzichter liet het niet toe, uit vrees dat de rioolbuizen daardoor
zouden verzakken.
Toen de werklieden gevorderd waren tot achter het noordelijk gedeelte
van het koor der O.L. Vrouwekerk, deden zij eene belangrijke ontdekking,
die door HABETS elders uitvoerig wordt beschreven (Heelk. Instrum. blz.
135-136). Het waren namelijk overblijfselen van eene Romeinsche
ondervloersche verwarmingsinrichting of hypocaustum, zooals in 1840
circa 100 M. meer noordwaarts waren blootgelegd. Het
hypocaustumgedeelte, dat op eene diepte van 2.35 M. onder de begane
straat te voorschijn kwam, vormde een hoek, waarvan het uiteinde zich
tot midden in de straat uitstrekte, terwijl het overige gedeelte in de richting
lag van het open pleintje achter de noordzijde van het koor der O.L.
Vrouwekerk. Het is te betreuren, dat de stedelijke regeering geen tijd liet
voor een verder wetenschappelijk onderzoek. Ook is het erg jammer, dat
van al het Romeinsch muurwerk, hetwelk bij het graven der sleuven voor
de rioleeringsbuizen werd aangetroffen, niet een teekening vervaardigd
is, die de ligging daarvan zoowel in onderling verband als ten opzichte
der thans bestaande huizen aangaf.
In November van het jaar 1886 werd wederom eene zeer diepe sleuf door
de Stokstraat gegraven voor de waterleiding. HABETS was getuige der
werkzaamheden en teekende het volgende daarover aan: ‘In de Stokstraat
is men op 1.80 M. terecht gekomen op den Romeinschen bekiezelden weg.
De kiezel bestond uit eene laag van een voet dik. De Romeinsche straat
heeft recht geloopen en enkel daar, waar ze krom is, treft men de
fundeeringen aan der Romeinsche huizen gebouwd uit mergel in klein
verband en gedekt met pannen..... Hier ontdekt men gelijk vroeger op 1.80
M. diepte een aantal Romeinsche voorwerpen, oneindig meer zelfs dan in
de Wolfstraat..... Achter de kerk, in de helling van het bergje, lagen de
fundeeringen maar een meter onder den beganen grond’. Op deze laatste
plaats trof HABETS behalve een viertal Romeinsche munten en andere
voorwerpen ook weer overblijfselen aan van kolommetjes, die van
hypocausta afkomstig waren. De bodem zat vol Romeinsch puin.
KELDER EN MUURWERK bij de O.L. Vrouwekerk. Zeer
merkwaardig zijn de bouwresten, die in het jaar 1902 voor den dag kwamen
bij het graven der fundeeringssleuven voor de nieuwe parochiale school
van O.L. Vrouw, welke ten Westen van de Stokstraat en ten Noord-Oosten
van de kerk is gelegen. Gelukkiger wijze heeft men den vloer der school
zoo hoog kunnen leggen, dat de resten bewaard en toegankelijk konden
blijven.
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Afb. 15. Romeinsche kelder: doorsnede door de gang (naar opmeting van arch. W. Sprenger).

Deze bouwresten, welke door den architect KEULLER werden ontdekt, zijn
door den heer W. SPRENGER, in teekening gebracht en beschreven1). Ze
bestaan uit een goed bewaarden kelder en uit den onderbouw van een groot
aantal muren.

1) Maasg. 1914, blz. 42-43.
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De kelder is bijna rechthoekig van vorm en meet aan de oostzijde 3.55 M., aan de
westzijde 3.54 M., aan de zuidzijde 2.65 M. en aan de noordzijde 2.675 M. De dikte
der zijmuren is niet vastgesteld

Afb. 16. Romeinsche kelder; westmuur (opmeting als voren). Schaal 1:60.

(Zie A op plaat II). Hij is is met een tongewelf afgedekt en voorzien van een vloer,
die 3.50 M. onder den vloer van de school ligt. De hoogte van vloer tot gewelf
bedraagt 1.72 M.
Aan de oostzijde heeft men toegang door eene 0.90 M. breede opening, die door
een stijgend tongewelf is afgedekt. De overblijfselen van een paar treden van de trap,
die tusschen twee in breuksteen gemetselde muren is aangebracht, zijn nog duidelijk
te zien. Zie afb. 15.

Afb. 17. Romeinsche kelder; oostmuur (opmeting als voren). Schaal 1:60.

Ongeveer 0.60 M. boven den vloer is in den noordelijken en in den oostelijken
zijwand eene nis aangebracht. Beide nissen zijn door een halfcirkelvormigen boog
afgedekt. In den zuidwand bevindt zich eene licht opening met eene dagwijdte van
0.55 M., die zich tot 1 M. binnenwaarts verwijdt. De raamdorpel loopt schuin op van
1 M. tot ongeveer 1.47 M. boven den vloer. Zie afb. 16-19.

Afb. 18. Romeinsche kelder; zuidwand met lichtopening (opmeting als voren). Schaal 1:60.

Wat het metselwerk betreft, zijn de muren opgetrokken in waterpasse lagen van
natuursteen (veel vuursteen) van kleine afmetingen in onregelmatig verband,
afgewisseld door lagen van gebakken tegels van verschillende dikte, alles verwerkt
in mortel, bestaande uit veel grint, zand en weinig kalk. De platte voegen zijn 3 à 5
c.M. dik en in het midden met het voegijzer nagetrokken.
De bogen der nissen en de zijkanten van de raamopening zijn niet gemetseld in
ongebakken steenen, zooals men aanvankelijk meende. Hier is eene zachte vrij grove
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tufsteen gebruikt, welke in Romeinsch metselwerk te Maastricht op meer plaatsen
is aangetroffen. Die steen komt uit het Brohldal in de Eifel. Over de bogen heen van
de nissen
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loopt één laag tegels, die 2 à 2½ c.M. dik is, terwijl twee lagen tegels van verschillende
dikte onder de nissen alsmede op de hoogte van den aanzet der bogen zijn aangebracht.
Eindelijk is hooger nog een laag tegels boven den boog van

Afb. 19. Romeinsche kelder; noordwand met nis.

de nis in den noordwand en in den daartegenover gelegen wand aan den bovenkant
van den raamdorpel.
De vloer is uit een mengsel van kiezel, stukken baksteen en kalk samengesteld.
Het gewelf bestaat uit twee lagen platte Romeinsche dakpannen, waarvan de
benedenlaag met de opstaande randen naar boven en de bovenlaag met de randen
naar beneden in verband met de metselspecie zijn verwerkt. Op die dubbele laag
volgt een soort beton. Op een gedeelte van het gewelf is nog eene bepleistering met
roodachtigen mortel, die uit zand, grint, fijn gestooten baksteen en kalk bestaat.
Over de dateering bestaat verschil van+ meening. Volgens mij dagteekent hij uit
+
den tijd van het castellum (vgl. blz. 28).
Dagteekening.
Men vraagt zich af, waarvoor die kelder gediend heeft. Waarschijnlijk was
het een voorraadskelder, die tot het bewaren van wijn, olie of andere
huishoudelijke benoodigdheden diende. SPRENGER vond er bij de
ontgraving eene hoeveelheid zwart geworden graan.
BOUWRESTEN in de buurt van de O.L. Vrouwekerk. Van het
muurwerk, dat in 1902 en 1903 werd blootgelegd, trokken vooral de
aandacht twee bijna evenwijdige muren, die zich op geringen afstand ten
Oosten van den zoo even beschreven kelder bevonden. Zij liepen in de
richting van Noord naar Zuid en strekten zich klaarblijkelijk verder uit
dan het schoolgebouw. Het was van belang hun verder verloop na te gaan,
om zoo mogelijk te kunnen achterhalen tot welk bouwwerk ze eenmaal
hadden gehoord. Daartoe werd in 1918, 1924, 1925 en 1926 een opzettelijk
onderzoek ingesteld door de gemeentelijke Commissie voor de bewaring
van geschiedkundige gedenkstukken te Maastricht en door het Geschieden Oudheidkundig Genootschap in Limburg. Opgravingen werden verricht
op de speelplaats der school, in de omliggende huizen en in de Groote
Stokstraat. Ze gingen met groote moeielijkheden gepaard en moeten nog
worden voortgezet.
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Ziehier de voorloopige uitkomsten, zooals zij aangeduid zijn op plaat II.
Op een diepte van 2 M. zitten in den bodem talrijke overblijfselen van Romeinsch
muurwerk (zie plaat II: B, C, F-P). Vermoedelijk is dit afkomstig van de steenen
binnengebouwen van het Romeinsch castellum, waarvan muur en torens boven
werden beschreven. Een voornaam stuk muurwerk is de eerste van de twee
bovengenoemde evenwijdige muren ten Oosten van den kelder (C en C1 en afb. 20).
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Deze muur is bijna 8 M. lang, 0.45 M. dik, nog ongeveer 0.80 M. hoog en gemetseld
met kolenzandsteen in lagen van ongelijke hoogte. De mortel bestaat uit kalk en

Afb. 20. Romeinsch muurwerk met lisenen. Schaal 1:120.

fijn grint. Aan de westzijde heeft de muur vier vooruitspringende lisenen. Even buiten
den zuidmuur van het schoolgebouw buigt hij bijna rechthoekig om en zet zich nog
meer dan 4 M. voort in oostelijke richting. Hier is hij evenwel tot op groote diepte
weggebroken en hij gaat onder de fundeering door van den klaarblijkelijk lateren
muur D. Voortgezet onderzoek kan wellicht aantoonen van welk bouwwerk hij
afkomstig is. De muur D is verreweg de belangrijkste (zie afb. 21.) De opgravingen
hebben aangetoond, dat hij deel uitmaakt van den westmuur van een groot rechthoekig
gebouw, dat gestaan heeft op het terrein van de school, de aangrenzende perceelen
van den heer Marres, de Groote Stokstraat en de huizen aan de overzijde van die
straat. Van dit gebouw is zooveel muurwerk blootgelegd, dat men de afmetingen
met vrij groote zekerheid kan vaststellen. Binnenwerks is het 15.30 M. breed en
30.90 M. lang. De opgaande muren zijn doorgaans 0.75 M. dik en hebben beneden
tal van versnijdingen, zoodat de fundeeringen breed uitloopen. Waar de muren tot
onder de versnijding zijn weggebroken, zijn ze breeder op de plaat aangegeven (zie
D5, D6, D10 en D11). Bij D2 en D3 zijn alleen nog resten van de onderste laag der
fundeering aanwezig.
+
Het gebruikte materiaal is niet gelijksoortig. Vuursteen, kolenzandsteen, mergel,
+
tuf en baksteen komen in bonte mengeling erin voor. Klaarblijkelijk is dat alles
Materiaal.
afkomstig van de afbraak der Romeinsche gebouwen, waarvan de zoo even vermelde
muurresten nog hier en daar diep in den bodem zijn achtergebleven. Het metselwerk
is in ongelijkmatig klein verband met vrij wel gelijke horizontale lagen uitgevoerd.
In den westmuur en in den zuidmuur is eene laag steenen in vischgraatverband
geplaatst. Aan den buitenkant zitten onder de laatste (schuine) versnijding twee lagen
roode tegels. De mortelspecie

Afb. 21. Muurwerk, vermoedelijk van een Merovingisch gebouw.

is bijna overal roodachtig gekleurd vanwege de fijn gestooten tegelstukken, waarmede
men ze vermengd heeft. Het metselwerk draagt ontegenzeggelijk nog een Romeinsch
karakter.
Welke is de aard en de bestemming geweest van het gebouw? Volgens mijne
meening is het eene kerk geweest, die in Merovingischen tijd te Maastricht werd
gebouwd en wel de voorgangster van de tegenwoordige O.L. Vrouwekerk, waarvan
het oudste gedeelte eerst dagteekent uit het eind der Xe eeuw. Tot die meening ben
ik hoofdzakelijk gekomen door het onderzoek der groote vierkante steenen, die talrijk
binnen en buiten het gebouw zijn aangetroffen (zie a-p).
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Binnen het gebouw liggen er eenige in eene rechte lijn op gelijken afstand van den
zuidmuur, ongeveer 0.60 M. onder het niveau der bovenste binnenversnijding der
muren (zie a, b, d en e). Zij zijn gefundeerd op eene laag grint en kalk, waarvan de
overblijfselen nog op een plaats de plek aanwijzen, waar een steen heeft gelegen (zie
c). Die steenen, welke op vrij regelmatige afstanden van elkaar verwijderd zijn, liggen
ongeveer op gelijke

Afb. 22. Romeinsche grafsteen met opschrift.

hoogte en hebben klaarblijkelijk houten palen of pijlers gedragen ter ondersteuning
van het kapwerk van het gebouw. Een der steenen is gebarsten, waarschijnlijk
tengevolge van den last, dien hij vroeger heeft gedragen. Het is de eerste steen (a)
aan den westkant en hij is nog merkwaardig, omdat hij afkomstig is van een
Romeinsch grafmonument met een opschrift. Dit luidt:
C. PRISCINIO
PRISCI . FILIO
PROBO HEREDES
F.C
Hij wordt bewaard in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (Zie afb. 22 en Maasg., 1924, blz. 59). Het middelpunt der steenen ligt
op ongeveer 5 M. afstand van den zuidmuur; heeft daar een rij pijlers gestaan, dan
moet er 5 M. Noordwaarts eene tweede rij zijn geweest. Werkelijk is ook daar een
steen aangetroffen, die als drager van een pijler kan gediend hebben (Zie: h). Tevens
wijzen er overblijfselen van grint en kalk de plek aan, waar nog een dergelijke steen
heeft gelegen. Of de steen (f), die het dichtst bij den westmuur ligt, ook een pijler
heeft gedragen, kan niet gezegd worden; hij is n.l. minder zwaar dan de overige en
een kanaal-constructie is er in een niet nader te bepalen tijd aangebracht. In alle geval
zijn er voldoende aanwijzingen, dat er eene rij houten pijlers is geweest. Men krijgt
dan een gebouw, dat in de richting der lengte drie gelijke beuken heeft gehad en dat,
dunkt mij, niet anders kan geweest zijn dan eene kerk. In die meening word ik
versterkt doordat van binnen tot dusverre geen muurwerk gevonden is, dat aan de
buitenmuren aansluit, en omdat op eenigen afstand buiten den westmuur eene rij
steenen is aangetroffen, die klaarblijkelijk ook houten pijlers hebben gedragen en
een vóórgalerij of narthex hebben gevormd (Zie l, m, n en o). Het onderzoek aan de
oostzijde zal echter eerst volledige zekerheid kunnen geven. Daar immers moet het
koor geweest zijn en sporen daarvan zijn vermoedelijk nog in den bodem aanwezig.
Tot dusverre schijnt alleen vast te staan, dat de oostmuur, waarvan de binnenhoek
gevonden is bij D11 en de buitenhoek bij D12, doorloopt vóór de ruimte, die ik
beschouw als de middenbeuk van de kerk. Vermoedelijk is dan daartegen van binnen
een halfronde nis aangebouwd geweest. Tegen de dateering der kerk+ in
+
Merovingischen tijd vormt het Romeinsch karakter van het muurwerk geen
Dagteekening.
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tot in het begin der Romaansche stijlperiode zijn gevolgd.
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Alvorens afscheid te nemen van het hoogst belangrijk gebouw dient nog even gewezen
te worden op den muur E, welke buiten aan den zuidwesthoek aansluit, eenige meters
in zuidelijke richting doorloopt en dan rechthoekig ombuigt naar het Oosten. Dat
muurwerk is al zeer vroeg, doch niet gelijktijdig met het vorige opgetrokken. Er is
een naad op den hoek, het metselwerk is anders en de mortelspecie heeft niet die
roode kleur, welke men doorgaans aantreft bij het ander gebouw.
Behalve de Romeinsche bouwresten die op plaat II zijn aangegeven, liggen er nog
tal van andere in de buurt van de O.L. Vrouwekerk. Wijlen de heer Eugène Marres,
die groote bezittingen had ten Noorden van de kerk, trof bij verbouwingen overal
overblijfselen aan van de Romeinsche beschaving. Bij het maken van den kelder
(Plankstraat Nr. 7; zie bovenaan op plaat II) vond hij steenen met Romeinsche
opschriften en den z.g. gladiatorensteen, die later (blz. 47) zal besproken worden.
Bij het graven van een anderen kelder (aan de overzijde der Plankstraat, onder het
perceel Nr. 10-12) trof hij pijlertjes aan van een hypocaustum, dat zich uitstrekte tot
onder de daarnaast gelegen woning. Er lag nog houtskool op den vloer. Het is niet
onmogelijk, dat het hier de vondsten geldt, waarvan HABETS melding maakt in zijn
boven reeds vermeld dagboek.
‘Den 4 Februari 18841) werden in de Plankstraat te Maastricht tusschen de
Stokstraat en de Havenstraat, bij het herbouwen van een huis, wederom
toestellen gevonden van een hypocaustum. Een dezer, gelegen naast het
alignement der Plankstraat, was reeds weggebroken. toen ik er kwam. Het
tweede dieper in de huizing gelegen bestond nog. Het hypocaustum was
breed 2,85 M. en had de richting naar het hypocaustum en de kolonetten,
die in 18432) in de Stokstraat ontdekt werden. Zij zaten op een diepte van
3,30 M. onder den beganen grond. De colonnetjes waren 65 c.M. hoog,
ze waren afgedekt met tegulae, waarover zich een betonvloer van testa
contusa bevond. Men vond er mergel uit den St. Pietersberg en Kunrader
kalksteen in groote blokken als metselwerk gebezigd. De area of vloer,
waarop de colonetten gevestigd waren, bestond uit platte tegels en de
houtkolen, die uit den oven waren voortgekomen en het roet afkomstig
van den rook lagen op den vloer. Ook vond men er een menigte beenderen,
meestal van varkens, alsook herthorens.’
Overblijfselen van Romeinsche gebouwen met verwarmingskanalen onder den vloer
werden achter het koor der O.L. Vrouwekerk aangetroffen bij eene opgraving, die
het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap verrichtte in 1921. Ze zijn beschreven
in mijn opstel ‘Het Romeinsch castellum’.
In den kloostertuin van de O.L. Vrouwekerk stiet men herhaaldelijk op
overblijfselen van Romeinsche gebouwen. Zoo trof men in 1838 bij het maken van
afvoerkanalen voor het regenwater op een diepte van 1.50 M. een dikke laag aan,
die uit kalk en brokken van tegels en plavuizen was samengesteld. Zij leek op den
door LEEMANS beschreven vloer, die een paar jaar later, in de verwarmde vertrekken
in de Stokstraat werd ontdekt (Leemans blz. 51).
1) Moet zijn 1887.
2) Moet zijn 1840.
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Vooral in het jaar 1910, toen de fundeeringen van de kruisgang hersteld werden,
kwamen talrijke Romeinsche muur- en bouwfragmenten voor den dag (Maasg.
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1914, blz. 66). Bij het onderzoek aan den noordelijken muur werd een fragment van
een Hercules-beeld gevonden en bij dat van den westelijken muur een fragment van
een kolom.
Ook aan de zuidzijde der kerk werd metselwerk gevonden, dat vermoedelijk van
Romeinschen oorsprong is. Architect SPRENGER gaf daarvan eene beschrijving in
Maasg. 1914, blz. 41. Het gevondene bestaat uit muurtjes, die eenige kanalen vormen,
en drie kolommetjes van gebakken tegels op de plaats, waar de kanalen samenkomen.
Die kanalen gaan naar alle richtingen en strekken zich ook uit onder het kerkgebouw.
Zij maken deel uit van een hypocaustum of verwarmingsinrichting.
Toen men in het jaar 1889 de herstellingswerken aan de O.L. Vrouwekerk begon,
trof men bij het vernieuwen der fundeeringen van den zuidelijken vleugel van het
dwarspand daaronder veel Romeinsch puin aan en den vloer van eene Romeinsche
woning 0.79 M. onder het niveau van de straat en 1.69 M. onder den vloer der kerk,
aldus HABETS in zijn dagboek (blz. 5 van een bijvoegsel). Vermoedelijk behoort die
vloer tot het hypocaustum, dat door Sprenger werd ontdekt.
Aan de overzijde van het O.L. Vrouweplein, ten Zuiden van de kerk, werden in de
maand Juni 1867 bij het graven van een kelder voor het huis van Herman Lodewich
(thans Nr. 16) de overblijfselen van een Romeinsch huis aangetroffen. HABETS was
in de gelegenheid eenige aanteekeningen daarover te maken (Découvertes, blz. 90-94).
Hij raapte uit den opgedolven grond o.a. tal van scherven van Romeinsch aardewerk
op. De fundeeringen waren met steenen uit de Maastrichtsche groeven in klein
verband gemetseld en droegen nog de sporen van een hevigen brand. Eene groote
hoeveelheid houtskool lag op den bodem. Men kon duidelijk een vertrek
onderscheiden, waarvan de vloer uit een soort beton bestond, die met stukken van
pannen vermengd was. De fundeeringen lagen 2 M. diep en in den lossen grond, die
ze bedekte, vond men vele menschelijke beenderen, die waarschijnlijk van het
voormalig kerkhof der O.L. Vrouwekerk afkomstig waren.
Op eenigen afstand daarvan, in het begin der Helstraat werd bij het bouwen van
het huis der Wed. J.H.L. Maris, Nr. 4 B, Romeinsch puin aangetroffen, dat van
woningen afkomstig was. Dergelijk puin vond HABETS ook in 1886, toen de buizen
voor de waterleiding gelegd werden, op den hoek, waar het O.L. Vrouweplein overgaat
in de Koestraat, en langs het O.L. Vrouweplein in de richting van de Wolfstraat op
een diepte van 1.90 M. en in de Wolfstraat zelf over hare geheele lengte tot aan de
Brugstraat op een diepte van 1.80 M.
Tot zijne groote verwondering zag HABETS bij die gelegenheid, dat er Romeinsche
pannen, scherven en munten voor den dag kwamen in de Groote- en in de Kleine
Staat; hij achtte het waarschijnlijk, dat de Romeinsche stad zich tot daar had uitgestrekt
en niet tot achter het Vleeschhuis, zooals hij vroeger meende. In de Kleine Staat trof
hij juist voor de Brugstraat de bouwvallen aan van een Romeinsch huis; de vloer lag
1.65 M. onder de straat en bestond uit testa contusa en vierhoekige vloertegels. De
muren van het gebouw, dat ongeveer 7 M. lang was, waren met kleine stukken harden
mergel opgebouwd. Een dergelijk gebouwtje bevond
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zich in dezelfde straat naar den kant van het voormalig Dinghuis. Uit alle insnijdingen,
die in de straat gemaakt werden, kwamen stukken daktegels te voorschijn. Of bij het
opbreken der straten: Achter het Vleeschhuis, Moesmarkt (Amorsplein) en Platielstraat
Romeinsche bouwresten voor den dag zijn gekomen, kon HABETS niet beoordeelen,
daar hij niet erbij tegenwoordig was geweest. Hij teekent alleen aan bij toeval voor
jaren gezien te hebben, dat bij gelegenheid, dat de riolen in de Platielstraat werden
opgebroken, Romeinsche voorwerpen aan het licht waren gekomen en vermeldt
tenslotte nog, dat Romeinsche bouwresten werden aangetroffen in de Havenstraat
en de Smedestraat, terwijl niets van dien aard werd gevonden in de Brugstraat, de
Sint Pieterstraat en de Heyenstraat. In de Kortestraat werden Romeinsch puin en het
Romeisch plaveisel van een weg op een diepte van 1.75 M. aangetroffen.
BOUWRESTEN TE WIJK. Tot dusverre sprak ik alleen over de Romeinsche
bouwresten, waarvan de aanwezigheid op den Maastrichtschen oever van de Maas
is vastgesteld. Ik ga thans over op den anderen oever, in Wijk. Hier is het terrein,
waarover het Romeinsch puin zich uitstrekt veel kleiner; het is hoofdzakelijk de
Rechtstraat.
De eerste, die melding maakt van Romeinsche bouwresten te Wijk is ALEX.
SCHAEPKENS. In den Messager (1858, blz. 812), deelt hij mede, dat men er enkele
maanden geleden, dicht bij de plaats, waar de oude brug zou gelegen hebben (dus
bij het ‘Waterpoortje’) overblijfselen had ontdekt van een zeer sterk Romeinsch
metselwerk, waarin oude pannen verwerkt waren en dat precies een rechthoek vormde.
Bij het leggen van de riolen in de Rechtstraat in April 1876 meende HABETS
(Découvertes: blz. 117-121) in een aantal 0.35-0.40 M. dikke muren de overblijfselen
der buitenmuren van een zestal huizen te herkennen. Die huizen hadden naast elkaar
gelegen en hunne grondslagen strekten zich verder uit dan de stoep der tegenwoordige
straat. In één dier huizen kon men nog rood en wit geschilderd pleisterwerk op de
wanden der kamers terugvinden. Een gang, die naar een kelder leidde, welke
boogvormig overwelfd was, had de breedte van 1.40 M. en lag 1.55 M. onder de
tegenwoordige oppervlakte. Een andere gang was 1.50 M. breed. De muren waren
alle uit Maastrichtsch tufkrijt grootendeels in klein verband gemetseld, doch hier en
daar waren lagen baksteenen er tusschen aangebracht. De mortel bestond uit kalk,
die met grint was vermengd. De steenen van het klein metselverband waren afkomstig
uit hardere lagen van het Maastrichtsche tufkrijt, terwijl de steenen van het
middelgroot metselverband, uit gezaagde blokken van de weekere lagen bestonden.
De overblijfselen der Romeinsche beschaving strekten zich uit over een lengte van
ongeveer 200 schreden van af den hoek der Hoogebrugstraat tot in de nabijheid van
het Smedenstraatje. Overal ontwaarde HABETS de sporen van een hevigen brand,
waardoor die gebouwen zeer waarschijnlijk te gronde zijn gegaan.
Van al die merkwaardige bouwresten werd geen nauwkeurige opmeting gedaan,
zoodat ze niet in teekening zijn gebracht. Het volgend jaar evenwel, bij het leggen
van nieuwe riolen in Wijk, kon Jhr. VICTOR DE STUERS gelukkigerwijze een teekening

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

41
vervaardigen van een gedeelte dier bouwresten. Die teekening is door HABETS
weergegeven in de Publications XVIII (1881) tegenover blz. 121. Daarop komen
een drietal muren voor, waarvan er twee evenwijdig loopen en een gang schijnen
gevormd te hebben.
Toen in het begin van Maart 1887 in dezelfde straat de waterleidingsbuizen werden
gelegd, teekende HABETS aan, dat er weer Romeinsche voorwerpen in menigte werden
gevonden, doch geene fundeeringen van muren dan alleen tegenover huis Nr. 192,
thans 74. Hij bevond toen ook weer, dat het Romeinsche puin zich uitstrekte van het
kruispunt af der straten aan de Brugstraat tot aan het zoogenaamde Waterpoortje.
Volgens eenige Maastrichtsche schrijvers der plaatselijke geschiedenis
zou het Waterpoortje, dat in 1890 werd afgebroken, doch eenige jaren
later volgens den ouden toestand werd opgebouwd, of geheel Romeinsch
zijn geweest, of ten minste op Romeinsche grondslagen zijn opgetrokken.
Het zou van Wijk uit toegang verleend hebben tot de oude Maasbrug in
Romeinschen tijd en in de Middeleeuwen tot tegen het einde der XIIIe
eeuw. Wegens zijne lage ligging kan echter het Waterpoortje bezwaarlijk
een toegangspoort van eene brug zijn geweest en wat zijnen Romeinschen
oorsprong betreft, daarvoor zijn tot dusverre geen bewijzen aangebracht.
Uit het Bestekboek No. 192 van het Maastrichtsche Stadsarchief blijkt, dat
het Waterpoortje in 1714 werd afgebroken, omdat het te smal was voor
het verkeer met de gierpont tijdens het herstel der Maasbrug. Het werd
weer opgebouwd met hetzelfde materiaal, doch nu met eene wijdte van
12½ voet in plaats van 7¾.

III. Beeldhouwwerk.
Onder de overblijfselen van de Romeinsche beschaving te Maastricht neemt het
beeldhouwwerk eene voorname plaats in. Verreweg het grootste gedeelte daarvan
berust thans in het Museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap aldaar.
Bij de beschrijving wordt dan ook alleen de bewaarplaats opzettelijk vermeld, wanneer
het een stuk geldt, dat zich niet in het Museum bevindt.
BOVENSTUK VAN EEN GRAFMONUMENT. Dit merkwaardig stuk
van Romeinsch beeldhouwwerk bevond zich reeds lange jaren in het
Museum, zonder dat men de beteekenis daarvan kende. Men hield het voor
een werk uit den Renaissance-tijd en meende er de overblijfselen van eene
voorstelling der H. Familie in te zien. Ofschoon de juiste plaats van
herkomst en de vind-omstandigheden thans niet meer bekend zijn, wordt
algemeen aangenomen, dat het te Maastricht is gevonden.
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Afb. 23. Bovenstuk van een Romeinsch grafmonument.

Zonder eenigen twijfel is het niets anders dan het bovenstuk van een Romeinsch
grafmonument, waarvan het onderstuk, dat o.a. ook het opschrift bevatte, afgeslagen
en
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verdwenen is. Het bestaat uit Fransche kalksteen, is 0.46 M. hoog, 0.78 M. breed en
0.25 M. dik en schijnt na de verbrijzeling als bouwmateriaal te zijn gebruikt. Het
bevat nog het bovenste gedeelte der voorstelling van een doodenmaaltijd, zooals die
in de Rijnstreken van af den tijd van Vespasianus tot in het eerste gedeelte der IIe
eeuw meestal op grafsteenen van soldaten voorkomt (Bonner Jahrb. 1902 J.
KLINKENBERG, Die römischen Grabdenkmäler Kölns, blz. 100).
Br. SCHRöDER, die de voorstellingen der doodenmaaltijden in vier hoofdgroepen
verdeelt, zegt bij de beschrijving van de tweede groep: ‘De doode ligt uitgestrekt op
een rustbed, waarvoor een drievoet is geplaatst, terwijl aan het uiteinde van het
rustbed een zetel staat. waarop eene vrouw is gezeten. Soms staat er nog een dienaar
bij’ (Bonner Jahrb. 1902, Studien zu den Grabdenkmälern der römischen Kaiserzeit,
blz. 46-79). Het is die voorstelling, waarvan het bovenste gedeelte, hoewel hier en
daar erg geschonden, bewaard is gebleven. Aan den rechterkant ziet men hoofd en
schouders van een man, die in liggende houding is afgebeeld. Vorm en drapeering
van rechterarm en schouder geven zulks duidelijk te kennen. Aan den linkerkant
bevindt zich het hoofd van eene vrouw met een eigenaardig kapsel, ze was zonder
twijfel zittend voorgesteld. Rechts van het vrouwenhoofd is nog een derde kop, die
niet zoo diep uitgewerkt is als de twee vorige. Hij is op de afbeelding niet duidelijk
zichtbaar, doch op den steen is hij nog zeer goed te onderscheiden. Ik houd het ervoor,
dat wij hier het hoofd van een dienaar voor ons hebben, die aan de overzijde bij het
uiteinde van het rustbed staat. Daar de doode hier met eene vrouw is afgebeeld, moet
hij geen soldaat zijn geweest, die in dienst, en derhalve ongetrouwd, is gestorven,
doch zal hij een veteraan of misschien een gewoon particulier zijn geweest.
De nis, waarin de doodenmaaltijd is afgebeeld, wordt boven afgesloten door eene
versiering in den vorm van eene schelp met de punt naar boven. Tusschen den boog
van de nis en de lijst, die den steen in den vorm van een gevel met zeer flauwe helling
afsluit, bevindt zich in het midden eene vierbladerige rozet en aan weerszijden daarvan
eene vrij goed bewaarde afbeelding van den zeebok of capricornus (afb. 23).
Het voorkomen van die merkwaardige voorstelling op een grafmonument,
dat heel goed afkomstig kan zijn van een veteraan, heeft de vraag doen
rijzen, of wij hier niet te doen hebben met een monument van een
oudgediende van die legioenen, welke den capricornus tot veldteeken
hadden. Zooals men weet was keizer Augustus in het teeken van den
capricornus geboren en gaf hij aan zijn nieuwe legioenen den capricornus
als veldteeken. Tot die legioenen behoorde ook de Legio XXII Primigenia.
Na het dempen van den Bataafschen opstand kwam dit legioen in 71 aan
den Beneden-Rijn en werd bij de reorganisatie van het leger in Germanië
door keizer Vespasianus bij de troepen van Beneden-Germanië ingedeeld.
In de vredesjaren, die nu volgden, schijnt het zich hoofdzakelijk te hebben
bezig gehouden met het herstellen der vernielde versterkingen in het
Noorden. In het jaar 89 trok het af naar Mainz, doch van ongeveer 98 tot
120 onder Trajanus en Hadrianus vertoefde het weer aan den Beneden-Rijn.
Daarna trok het voor goed weg naar den Boven-Rijn (A. KISA, Römische
Ausgrabungen an der Luxemburgerstrasse in Köln.-Bonner Jahrb. 1896,
blz. 30-31).
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DE VIERGODENSTEEN. In het jaar 1903 werd door de werklieden bij
het uitdiepen van den vloer der O.L. Vrouwekerk nabij den ingang een
vierkante steen gevonden, waarop aan 3 zijden de afbeelding van eene
heidensche godheid zichtbaar was en die als ‘driegodensteen’ vaak werd
afgebeeld en beschreven.1)
Deze steen is geen altaar geweest, doch heeft behoord tot het voetstuk van
een Jupiterzuil, die uit verschillende deelen bestond. Onderaan had men
een vierkant voetstuk, dat gewoonlijk op elke zijde de voorstelling van
een godheid droeg, de zoogenaamde Viergodensteen. Dan volgde een
tusschenstuk, dat somwijlen ook met de afbeelding van een godheid
versierd was. Daarop stond een zuil, waarvan de schacht met schubben
was versierd en met een Corinthisch kapiteel was afgedekt. Dit kapiteel
droeg een groep, die een gebaarden ruiter voorstelde, welke met fladderend
gewaad en met knods of lans in de rechterhand over een wezen heenreed,
waarvan de beenen in kronkelende slangenstaarten uitliepen. Daar Jupiter
niet aldus in de Romeinsche kunst placht voorgesteld te worden, was de
gebaarde ruiter, ofschoon de opschriften hem Jupiter noemen,
waarschijnlijk een inlandsche godheid, die met den Jupiter der Romeinen
vereenzelvigd werd. Die Jupiterzuilen, waarvan de beteekenis tot dusverre
nog niet voldoende is opgehelderd, komen alleen voor in Gallië en
Germanië, het talrijkst echter in Gallia Belgica en in Opper-Germanië.2)

Afb. 24. Romeinsche viergodensteen; Hercules.

De steen, die in de O.L. Vrouwekerk werd ontdekt en thans een der merkwaardigste
stukken is van het Maastrichtsche Museum, bestaat uit Fransche kalksteen en is 49.7
cM. hoog, 37 cM. breed en 31.5 cM. dik. Het is geen ‘driegodensteen’ zooals men
tot dusver meende. Bij het onderzoeken van de vlakke achterzijde of ze soms een
opschrift droeg, bleek mij, dat ze geheel met mortel was bestreken en toen deze
voorzichtig was verwijderd, kwam de vierde god te voorschijn. De afbeeldingen der
1) O.a. door JESSÉ, Bulletin van den Nederl. Oudh. bond, jrg. 1903, blz. 220, en jrg. 1905,
blz. 114; door A.J.A. FLAMENT, Het Huis Oud en Nieuw, dl. V (1907), blz. 296-297;
door L. RENARD, Chronique archéol. du pays de Liège, jrg. 1912, blz. 86-89; door W.
SPRENGER, Maasg. jrg. 1914, blz. 66.
2) Zie daarover F. HERTLEIN, Die Juppitergigantensäulen, Stuttgart 1910. De verklaring
echter, welke deze schrijver van de Viergodensteenen geeft, wordt niet aanvaard door
G. WISSOWA, Interpretatio Romana Römischer Götter im Barbarenlande in Archiv für
Religionswissenschaft, dl. XIX (1918), blz. 47 e.v.
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goden, die in bas-relief zijn uitgebeiteld, zijn erg beschadigd, toch kan men bij drie
van de vier nog met zekerheid vaststellen welke god bedoeld is.
Op de voorzijde (afb. 24) is Hercules afgebeeld, gebaard, zittend naar links en met
de rechterhand steunend op een knots. De linkerhand is zoo beschadigd, dat men
hare houding niet meer kan onderscheiden. De heele figuur is naakt, alleen over den
linkerschouder hangt eene smalle bekleeding naar
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beneden, die over linker en rechterdijbeen naar achter is geslagen. Mogelijk is het
de leeuwenhuid, waarmede hij vaak wordt afgebeeld.

Afb. 25. Romeinsche viergodensteen; Apollo.

Op den zijkant rechts (afb. 25) is Apollo voorgesteld, staande en met den linkervoet
geplaatst op een laag bankje. Ook deze figuur is bijna geheel naakt. De eenige
bekleeding bestaat in een soort mantel, die van achter den linkerschouder te voorschijn
komt en over het even opgetrokken linkerbeen heen is geslagen. Opvallend talrijk
zijn de attributen, die den god vergezellen en waardoor hij dan ook met volkomen
zekerheid als Apollo kan gedetermineerd worden. Op den rug draagt hij een pijlkoker,
die boven den linkerschouder te voorschijn komt, in de rechterhand houdt hij een
lauriertak, terwijl zijn linkerarm rust op eene lier. Aan zijn rechterkant staat op eene
verhevenheid een vogel, waarschijnlijk de hem toegewijde raaf.
Op den zijkant links (afb. 26) komt niet Ceres voor, doch de godin Fortuna, die
op de viergodensteenen een gewone verschijning is. Hare afbeelding is erg gehavend,
maar ze is toch nog duidelijk genoeg om ze door vergelijking met andere afbeeldingen
van Fortuna ook daartoe

Afb. 26. Romeinsche viergodensteen; Fortuna.

te kunnen rekenen. Ze is geheel gekleed. Het onderkleed met gordel reikt tot aan de
voeten en het omgeslagen bovenkleed is van voren op dezelfde wijze gedrapeerd als
bij de Fortuna uit Pompeji, die door B a u m e i s t e r in zijne Denkmäler des
klassischen Altertums is afgebeeld. In de linkerhand draagt zij een hoorn des
overvloeds, maar welk voorwerp zij in de andere hand houdt, kan, doordat het grootste
gedeelte afgeslagen is, niet meer met zekerheid worden vastgesteld. Naar alle
waarschijnlijkheid is het een scheepsroer, het gewone attribuut, dat de godin in de
rechterhand houdt.
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Op den achterkant (afb. 27), bevindt zich de afbeelding van een mannelijken god,
dien ik tot dusverre niet kon bepalen. Hij is voorgesteld staande en bekleed met een
mantel, die, over linkerschouder en arm geslagen, boven den rechterschouder
vastgemaakt schijnt te zijn en van voren het lijf tot aan de linkerknie bedekt, terwijl
rechterarm en rechterzijde
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geheel en al bloot blijven. De afhangende rechterarm steunt met een voorwerp, dat
niet te herkennen is, op een bol, welke blijkens de daaroverheen getrokken cirkels,
die op

Afb. 27. Romeinsche viergodensteen; Coelus (?).

de afbeelding bijna niet zichtbaar zijn, als wereld bedoeld is. In den linkerarm draagt
hij een voorwerp, dat wegens den gehavenden toestand, waarin het beeld verkeert,
niet meer kan onderscheiden worden. Mogelijk hebben wij hier voor ons eene
afbeelding van den weinig voorkomenden god Coelus aan welken, met het oog op
den wereldbol, gedacht werd door Prof. Dr. Lehner, conservator van het Provinciaal
Museum te Bonn.
TWEE FRAGMENTEN, vermoedelijk van een viergodensteen. Onder een trap
in het Museum is een erg verweerd stuk beeldhouwwerk ingemetseld, zoodat de
linkerzij- en de achterkant niet meer onderzocht konden worden. Alleen de voorzijde
en een klein gedeelte van den rechterzijkant zijn zichtbaar gebleven. Het fragment
bestaat uit Fransche kalksteen, is 0.42 M. hoog, 0.90 M. lang en tenminste 0.405 M.
diep.
Van de herkomst is niets met eenige zekerheid bekend. Het moet in of bij
Maastricht gevonden zijn. Eerst dacht ik, dat het wellicht No. 9 was van
den ouden catalogus van het Museum: Fragment van een altaar met het
standbeeld van Venus (?) gevonden in de Maas te St. Pieter. Doch het
bleek mij later, dat het dit niet kon zijn èn omdat het niet aan alle zijden
door de inwerking van het water had geleden èn omdat een tweede fragment
elders werd aangetroffen, dat hoogst waarschijnlijk met het fragment van
het Museum tot een en denzelfden steen had behoord.

Afb. 28. Romeinsch beeldhouwwerk. Fragment.

Het naakte bovengedeelte van eene zittende figuur is op de voorzijde nog vrij goed
te herkennen, doch wie door de voorstelling bedoeld wordt is niet meer vast te stellen.
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Het is niet onmogelijk, dat het een godenfiguur is van een drie- of viergodensteen
met grootere afmetingen dan de zoo even behandelde. Wat mij daaraan doet denken
is de bewerking van het nog zichtbaar gebleven gedeelte van den rechterzijkant en
de voorstelling op het tweede fragment. Men treft er dezelfde 0.205 M. breede
omlijsting aan als aan den voorkant, doch niet zoo verweerd. Een breede platte band,
waarin doorloopend loofwerk is uitgehouwen
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en waaraan naar binnen een geschubd halfzuiltje aansluit, heeft er eveneens eene
voorstelling ingesloten, zooals aan de voorzijde (afb. 28).

Afb. 29. Romeinsch beeldhouwwerk. Fragment.

Het tweede fragment bevond zich tot in 1925 in het vertrek boven het
noord-westelijk portaal der O.L. Vrouwekerk tusschen de voorwerpen, die bij de
herstellingswerken aan de kerk te voorschijn waren gekomen. Thans is het
overgebracht naar het museum. Het is van dezelfde steensoort als bovenbeschreven
fragment, doch is slechts 0.19 M. hoog, 0.41 M. lang en 0.35 M. diep. Het vertoont
nog een groot gedeelte van hoofd en linkerschouder eener mannelijke figuur met
baard. Van de breede omlijsting is een stuk der geschubde schacht van een halfzuiltje
met den aanzet van het kapiteel nog goed bewaard. Die omlijsting is dezelfde in
vorm en afmeting als die van het andere fragment. Naar het schijnt heeft het daaraan
vastgezeten aan de rechterzijde en aan den achterkant. Aan de linkerzijde past het
niet, omdat de omlijsting daar anders is geweest, er ontbreekt n.l. het halfzuiltje. Wat
de beteekenis van de figuur op het tweede fragment betreft, die is evenmin aan te
geven als op het eerste. Het is niet onmogelijk, dat hier eene (mannelijke) godheid
bedoeld is van een drie- of vier-godensteen. Aan de bewerking van hoofdhaar en
baard kan men duidelijk de toepassing der boortechniek onderscheiden, zoodat het
beeldhouwwerk niet ouder kan geschat worden, dan de IIe eeuw na Chr. (afb. 29).
ALTAAR. Toen JANSSEN, de conservator van het Leidsch Museum, in
1848 Maastricht bezocht, vond hij in de crypt der O.L. Vrouwekerk, in
een verlaten hoek tegen den muur, een steen, die in den vorm van een
Romeinsch altaar was gekapt en volgens hem zeer vermoedelijk van
Romeinschen oorsprong was (Public. XIV (1877) blz. 334). De steen, die
ook door HABETS voor een Romeinsch monument werd gehouden (Public.
XVIII (1881) blz. 95), is later overgebracht naar het Museum van het
Oudheidkundig Genootschap.
De heer L. Keuller die hem daar onderzocht, heeft bevonden, dat hij uit
kolenzandsteen bestond. Hij is 1.015 M. hoog en heeft van boven een breedte van
0.463 M. en eene dikte van 0.254 M. Het bovenstuk is 0.14 M. hoog en het voetstuk
0.205 M., terwijl het middelstuk 0.38 M. breed en 0.18 M. dik is. Op het middelstuk
is geen spoor van een opschrift te ontdekken en volgens JANSSEN en HABETS is er
vermoedelijk ook geen geweest en was de steen denkelijk als koopwaar overgebracht,
om van een opschrift voorzien te worden, wanneer iemand een altaar of grafsteen
noodig had.
+

Niettegenstaande de steen ontegenzeggelijk ongeveer den vorm heeft
van een Romeinsch altaar, durf ik toch niet beslist zeggen, dat hij werkelijk
uit Romeinschen tijd dagteekent.

+

Dagteekening.
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Het ongewone materiaal - het Romeinsch beeldhouwwerk te Maastricht
is meestal in Fransche kalksteen - en eenige overeenkomst van zijn
lijstwerk met het Romaansche, manen tot voorzichtigheid.
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DE GLADIATORENSTEEN. Bij de beschrijving van de Romeinsche
bouwresten onder den vloer der school van de O.L. Vrouweparochie maakte
ik reeds melding van het vinden van den gladiatorensteen omstreeks 1900
door den heer EUGÈNE MARRES, die hem afstond aan het Museum van het
Genootschap. Hij was te voorschijn gekomen ten Zuiden van de Plankstraat
bij het graven van eenen grooten bierkelder.

Afb. 30. Gladiatorensteen.

De steen, een Fransche kalksteen, 0.45 M. hoog, 0.585 M. breed, 0.22 M. dik,
draagt een bas-relief met de voorstelling van twee gladiatoren of zwaardvechters,
welke vrij goed bewaard is gebleven. De zwaardvechters zijn afgebeeld op het
oogenblik, dat een hunner zich gewonnen geeft en zijn linkerhand naar de
toeschouwers opsteekt om genade. Vreemd is hunne uitrusting. Op het hoofd dragen
zij een groote bolvormige helm met twee gaten voor de oogen aan de voorzijde en
een spits aanhangsel boven aan de achterzijde. De rechterarm is beschermd door een
manica of mouw, welke uit een over elkaar gewonden strook doek of leder schijnt
te bestaan. Om hun middel hebben zij een breeden ring en vermoedelijk een
dergelijken ring om het linker been even beneden de knie. Ter verdediging gebruiken
zij een ovaal schild en voor den aanval een klein recht zwaard, dat de overwonnene
heeft laten vallen voor den rechtervoet (afb. 30).
Tot dusverre is niet te zeggen, welke de bestemming van dien steen is
geweest, noch uit welken tijd der Romeinsche periode hij dagteekent. Op
de plaats waar hij gevonden werd,+ kwamen nog een drietal steenen van
hetzelfde materiaal voor den dag. Ze bleken bij elkaar te behooren en
droegen een opschrift1), dat wel eens met den gladiatorensteen in verband
wordt gebracht. Van een dergelijk verband blijkt echter tot dusverre niets.
De afmetingen van den steen met het opschrift zijn veel kleiner wat breedte
en dikte betreft.

+

Dagteekening.

De zoogenaamde MARS-TORSO. Er bevindt zich in het Museum van
het Genootschap de romp van een beeld in Fransche kalksteen, dat zonder
eenigen twijfel van Romeinschen oorsprong is. Ofschoon het niet meer
geteekend of genummerd is en er verschil in de opgave der afmetingen
bestaat, schijnt die romp dezelfde te zijn als die, welke in 1857 bij het
1) Zie daarover J.P. WALTZING, Inscriptions latines de la Belgique Romaine in Le Musée
Belge, dl. VI (1902), blz. 447. In hetzelfde opstel komt ook, blz. 451-452, eene
beschrijving voor van den gladiatorensteen.
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graven der fundeeringssleuven voor de nieuwe Sint Maartenskerk te Wijk,
op een diepte van 2 M. onder de oude koorfundeeringen werd gevonden
en later naar het Museum werd overgebracht. (SCHAEPKENS, Messager
1858, blz. 372 en HABETS, Découvertes, blz. 127).
De romp of torso is thans 0.66 M. hoog en zijne grootste breedte bedraagt 0.53 M.
Hij is afkomstig van het beeld van een man, die staande was voorgesteld, terwijl
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zijn linkerarm ergens op leunde, zoodat zijn lijf naar rechts is uitgebogen. Zijn
kleeding bestond slechts uit een mantel, die van voren enkel de linkerborst bedekte,
dan over den linkerarm en schouder naar achteren was geslagen, daarbij den rug
geheel bedekte en op den rechterschouder scheen bevestigd te zijn. De rijke drapeering
op den rug is nog vrij goed bewaard. De rest van het lijf was naakt.
Velen houden dien romp voor den torso van een beeld van Mars, dat
gestaan zou hebben in of bij den tempel, die zich volgens hunne meening
moet bevonden hebben op de plaats, waar later de kerk van Sint Maarten
verrees. HABETS zegt, dat hij evengoed van een Herculesbeeld kan
afkomstig zijn. Dit laatste lijkt in alle geval veel waarschijnlijker dan het
eerste, ofschoon men tot dusverre alleen met zekerheid kan zeggen, dat
de romp afkomstig is van een Romeinsch standbeeld van een man.
RELIEFFRAGMENT in den muur der Sint Servaaskerk. Ten Zuiden
van het koor der Sint Servaaskerk is in den buitenmuur, links van den
oostelijken ingang een relieffragment ingemetseld, dat algemeen voor een
werk uit Romeinsch tijd wordt gehouden. HEYLERHOF (Annuaire van 1828,
blz. 135), LEEMANS (blz. 37 en pl. VI afb. 1) en HABETS beschrijven het
vrij uitvoerig en knoopen er allerlei beschouwingen aan vast. Sinds
onheugelijke tijden bevond zich dat fragment op de boven aangegeven
plaats met ijzeren haken vastgehecht tegen een grooteren steen van den
muur der Sint Servaaskerk, doch het werd in 1879 bij de restauratie der
kerk losgemaakt, eenigen tijd op de pastorie bewaard en in 1880 op de
oude plaats tusschen de steenen eener nieuw aangebrachte lisene
ingemetseld. Om het zooveel mogelijk tegen den ongunstigen invloed van
het weer te beschermen werd een houten afdak erboven aangebracht.
Voor zoover de steensoort kon onderzocht worden, schijnt de opgave van de
bovengenoemde

Afb. 31. Relieffragment in den muur der S. Servaaskerk.

schrijvers, dat het wit marmer is, vrij zeker te zijn. Het is echter erg verweerd. De
hoogte bedraagt 0.78 M., de breedte beneden 0.33 M., doch de dikte kon wegens de
inmetseling niet opgenomen worden. Door die inmetseling is ook een onderzoek van
de achterzijde van het fragment niet meer mogelijk. En toch zou dat onderzoek
misschien eenig licht hebben kunnen verschaffen voor de vaststelling van den aard
van het monument, waarvan het beeldhouwwerk afkomstig was.
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Op den steen is eene naakte man of jongeling in gaande houding uitgebeiteld.
Deze draagt op zijn rechterschouder iets, dat op een balk lijkt, doch evengoed iets
anders kan zijn. Hij gaat langs eene kolom, waarvan men het voetstuk achter zijn
linkerbeen kan onderscheiden. Van kapiteel en gegroefde schacht, waarover
bovengenoemde schrijvers spreken, is ten gevolge der verweering weinig meer te
bespeuren. Een paar ribben der canneleering zijn vóór het linkerbeen nog zichtbaar.
De foto geeft ze niet weer (afb. 31).
Wat stelt die dragende man of jongeling voor? Wij dachten al eens aan
een Hercules, die de kolommen draagt, welke hij aan de straat van Gibraltar
gaat plaatsen. Wij zagen eene dergelijke voorstelling, waar Hercules een
kolom op den rechterschouder en de andere met
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de linkerhand droeg (vgl. B. DE MONTFAUCON, Antiquité expliquée, Parijs
(1722) I, 2e afd. blz. 208-209, pl. CXXVII, fig. 1).
Ofschoon de linkerarm is afgeslagen, schijnt het evenwel, dat hij naar
voren was gericht en niets in de hand heeft gedragen.
Een ander vermoeden is, dat het stuk marmer afkomstig is van een
oud-christelijke sarcophaag, waarop de genezing van den lamme door den
Verlosser was afgebeeld. Na de genezing droeg de lamme het rustbed op
zijne schouders weg. Die voorstelling was in de oudchristelijke grafkunst
zeer geliefd. Ik had daarom gaarne de achterzijde van den steen onderzocht.
Mogelijk kon men dan beneden zien of hij vast had gezeten aan den bodem
van een sarcophaag. Zulk een sarcophaag zou dan import uit Italië zijn
geweest en voor de begrafenis van een voornaam persoon hebben gediend.
Op de plaats waar de Sint Servaaskerk staat, was een oud-christelijke
begraafplaats en het voorkomen van een sarcophaagfragment aldaar heeft
op zich zelf niets verwonderlijks.
Maar een andere vraag! Is het een stuk beeldhouwwerk uit Romeinschen
tijd? Kan het niet+ uit de Renaissance-periode zijn? Het profiel bovenaan
is zoo vreemd! Het fragment schijnt niet aanwezig te zijn geweest toen de
oostmuur in de XIe of XIIe eeuw werd gebouwd, daar het vroeger niet
ingemetseld, doch met ijzeren haken tegen een steen in den muur was
vastgehecht. Waarom was het daar bevestigd? De geschiedenis der St.
Servaaskerk weet tot dusverre niets dienaangaande mede te deelen. Als
men bedenkt, dat het in vroegere eeuwen gebruikelijk was in of bij de
kerkportalen merkwaardigheden op te hangen of te bevestigen, die in de
buurt gevonden of uit andere landen door reizigers waren meegebracht,
dan komt men onwillekeurig op de gedachte, dat het ook mogelijk is, dat
de een of andere kanunnik der Sint Servaaskerk dat fragment van eene
reis naar Italie heeft meegebracht.

+

Dagteekening.

MARMEREN KOPJE. Zonder twijfel moet als import uit den vreemde het wit
marmeren kopje beschouwd worden, dat bij de herstellingswerken aan de O.L.
Vrouwekerk in het Romeinsch puin is gevonden.

Afb. 32. Romeinsch marmeren kopje.

Het is 11 c.M. hoog en was oorspronkelijk fraai bewerkt met toepassing der
boortechniek en met de typische insnijding in den oogappel. Thans is het zeer
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beschadigd. Toen het van zijn romp was geslagen, is het zeer waarschijnlijk gebruikt
als aequipondium of hanggewicht van eene statera of unster. Van boven immers is
in het kopje een groot gat geslagen, dat met lood is opgevuld, waarin blijkens de
resten een ijzeren ring moet gezeten hebben ter bevestiging aan den ketting, waarmee
het aan den unster hing. Er is veel van het kopje weggekapt, vermoedelijk om het
op gewicht te brengen. Daardoor is de fijne bewerking van het hoofdhaar bijna geheel
verdwenen, om plaats te maken voor eenige ruwe strepen, die men thans daarop kan
waarnemen. Het oorspronkelijke kopje kan dagteekenen uit de IIe eeuw. Van welk
beeldwerk het afkomstig is, kan niet meer gezegd worden (afb. 32).
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Stuk van een BAS-RELIEF uit de Stokstraat. Bij het uitgraven van een der
vertrekken van de Romeinsche woning in de Stokstraat vond men in 1840 een stuk
van een bas-relief, dat in Fransche kalksteen was uitgehouwen en later door de stad
naar het Museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap werd
overgebracht. LEEMANS gaf eene afbeelding met een kleine beschrijving (blz. 45 en
pl. III afb. 7). Het fragment, dat thans aan den onderkant en aan de achterzijde is
vastgemetseld, heeft eene hoogte van 0.30 M. en eene breedte van 0.28 M.; de dikte
kon niet meer zuiver opgenomen worden; ze bedraagt ongeveer 19 c.M. Het stelt
eene staande figuur voor, gezien van de rechterzijde, de borst en het lijf zijn met een
lang gewaad bekleed, dat naar achter opwaait. ‘De arm is onbedekt’, zegt LEEMANS,
doch zulks is thans niet meer te zien, daar hij grootendeels is afgesleten. De
rechterhand schijnt eenig voorwerp aan te raken, dat thans niet meer te herkennen
is; hoofd en voeten ontbreken.
Overblijfselen van ZUILEN. Voetstukken, schachtfragmenten en kapiteelen van
Romeinsche zuilen zijn in de Stokstraat en bij de O.L. Vrouwekerk te voorschijn
gekomen. Het materiaal, waaruit zij gekapt zijn, is weer de Fransche kalksteen1).
Ziehier een lijst van hetgeen daarvan nog in het Museum aanwezig is:
+
1. De helft van een voetstuk met gedeelte van schacht, dat in of bij den
Romeinschen kelder onder den vloer der parochiale school van O.L. Vrouw werd +Voetstukken.
aangetroffen. Het geheel is 32 c.M. hoog en heeft boven 27 en beneden 38 c.M. in
doorsnede. Het vertoont de gewone profielen der Attische basis, doch met deze
eigenaardigheid, dat ongeveer over het midden van beide torussen een horizontale
gleuf of insnijding is getrokken.
2. Voetstuk van eene kleine kolom, dat blijkens het opschrift op dezelfde plaats
als het vorige is gevonden. Het is 0.16 M. hoog, de plint heeft een doorsnede van
0.27 M. en de aanzet der schacht heeft 0.18 M. in doorsnede.
+
1. Fragment, gevonden op dezelfde plaats als de bovengenoemde voetstukken.
Slechts een gedeelte van den omtrek is nog over. Hij is bezet met halfcirkelvormige +Schachtfragmenten.
groeven, zooals de schachten van Ionische, Corinthische of composietzuilen. Het
fragment is 29 c.M. hoog, 40 c.M. breed en 22 c.M. dik.
2. Fragmenten eener geschubde schacht. In het vertrek boven het noord-westelijk
portaal der O.L. Vrouwekerk bevindt zich een groot fragment eener geschubde
schacht, dat bij de herstellingswerken der kerk werd ontdekt. Het is 0.845 M. hoog
en heeft een doorsnede van ruim 0.435 M. Tot dezelfde schacht schijnt een kleiner
fragment te behooren, dat in het Museum van het Genootschap wordt bewaard en
eveneens bij de O.L. Vrouwekerk werd gevonden. Vermoedelijk heeft de schacht,
waartoe zij behooren, deel uitgemaakt van eene zoogenaamde Jupiterzuil, waarover
boven bij de behandeling van den viergodensteen is gesproken.
+
Ofschoon de oude Museumcatalogus nog melding maakt van kapiteeltjes, die in
+
de Stokstraat waren gevonden, troffen wij er uit Maastricht slechts één groot
Kapiteelen.
kapiteel

1) Wij laten hier de zuilschacht van den zoogenaamden Apollo-tempel in het Museum buiten
beschouwing. Die schacht is van kolenzandsteen en draagt geen specifiek Romeinsch karakter.
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PLAAT III.
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PLAAT III.
Plattegrond van Maastricht, waarop de eerste en de tweede ommuring zijn aangegeven (naar teekening
van den schrijver).
PLAAT III.
Plattegrond der stad Maastricht, geteekend naar de, door J.H. VOS te Maastricht uitgegeven kaart der
stad (schaal 1:5000; volgens officieele gegevens van April 1914 bewerkt).
Het binnen den eersten muur gelegen gedeelte der stad is grijs gekleurd.
De straten, waarin sporen der Romeinsche nederzetting werden gevonden, zijn gearceerd.
Van de eerste en van de tweede ommuring zijn de nog bestaande gedeelten gearceerd; de niet meer
aanwezige poorten en torens zijn ter verduidelijking slechts in omlijning aangegeven (vgl. blz. 22,
alinea 2).
v.N.

Legenda.
1.

Brabantsch-(Spaansch)
Gouvernement.

blz. 96.

2.

Provinciaal Gouvernement

blz. 103.

3.

Dinghuis

blz. 110.

4.

Hoofdwacht

blz. 106.

5.

Voormalige ruiterwacht over het blz. 108.
Gouvernement

6.

Voormalig wachthuis achter het blz. 109.
koor der O.L. Vrouwe kerk.

7.

Gewezen wachthuis aan de
voormalige Tongersche poort

blz. 110.
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8.

Stadhuis

blz. 118.

9.

Voormalige wolwaag

blz. 146.
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aan, dat blijkens het opschrift in of bij den vaak vermelden Romeinschen kelder der
parochiale school van O.L. Vrouw te voorschijn is gekomen.

Afb. 33. Korinthisch kapiteel.

Dit kapiteel, hetwelk 0.55 M. hoog is, ziet er erg gehavend uit, doch het vertoont
veel meer détails, dan men uit afbeelding 33 zou opmaken. Boven eene zeer
eigenaardige aanzetlijst met halve schijfjes heeft het twee rijen acanthusbladeren,
waaruit zich vermoedelijk voluten, die thans afgeslagen zijn, hebben ontwikkeld.
Het zou mij niet verwonderen, dat bij een nader onderzoek en bij vergelijking met
andere Corinthische kapiteelen uit laat-Romeinschen en Merovingischen tijd zou
blijken, dat dit kapiteel zeer laat moet gedateerd worden en dat het zelfs afkomstig
kan zijn uit de oude O.L. Vrouwekerk, die volgens mijne meening in Merovingischen
tijd zich ter plaatse verhief, waar het te voorschijn kwam.

IV. Romeinsche begraafplaatsen.
Uit het overzicht der Romeinsche bouwresten te Maastricht volgt niet alleen, dat er
in de eerste eeuwen van onze jaartelling eene nederzetting van betrekkelijk grooten
omvang is geweest, maar ook, dat men in de onmiddellijke nabijheid daarvan de
sporen der begraafplaatsen van bewoners kan verwachten. De Romeinen immers
hadden de gewoonte bij het begraven van de assche en later van de lijken der
overledenen tal van voorwerpen mee te geven. Deze bestonden hoofdzakelijk uit
aardewerk, dat de bodem zorgvuldig bewaard heeft en thans kostbaar materiaal
oplevert voor de studie der Romeinsche beschaving. Er zijn dan ook te Maastricht,
te Wijk en in den naasten omtrek tal van grafvondsten gedaan, die de aanwezigheid
van Romeinsche begraafplaatsen te kennen geven. Tot dusverre heb ik de volgende
kunnen aanteekenen:
In het Zuiden van de stad aan den weg LANGS DE MAAS, de begraafplaats,+ die
+
bij het graven van het kanaal naar Luik in 1847 werd ontdekt op het terrein van
Op den linker Maasoever.
het voormalig kerkhof der parochie van Sint Pieter op 50 M. afstand van de oude
kapel van St. Lambertus, welke ter herinnering aan de afgebroken parochiekerk was
opgericht. ALEX. SCHAEPKENS geeft een kleine beschrijving van de grafvondsten in
de Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique van het jaar 1850.1) Daaruit
kan men opmaken, dat de begraafplaats uit laat-Romeinschen en uit Frankischen tijd
moet dagteekenen. PHILIPPUS VAN GULPEN, een tijdgenoot der ontdekking, teekent
aan in zijn kroniek na de vermelding der vondst van Frankische steenen lijkkisten:

1) Zie blz. 8 van den overdruk van het artikel, dat getiteld is Tombeaux chrétiens.
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‘Men heeft er Romeinsche fondamenten gevonden van trassteen, alsook urnen,
braceletten etc., alsook een Romeinsche begraafplaats’.
In het Zuiden op den SINT PIETERSBERG. De begraafplaats was gelegen vóór
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het fort Sint Pieter; aldaar werden in 1820 Romeinsch aardewerk, glazen en bronzen
voorwerpen, ook overblijfselen van graven, gevonden.1) Kort daarna werden aan den
voet van den berg ijzeren wapens, Germaansche of Gallische urnen, een glazen
fleschje en een menschelijk geraamte ontdekt. Aldus volgens een mededeeling van
overste VERSTEEG uit de jaren na veertig.2)
In het Westen aan de TONGERSCHE STRAAT. De begraafplaats, die in den tuin
van het klooster der paters Jezuïeten in de lente van het jaar 1861 werd ontdekt bij
het graafwerk voor de fundeeringen van de eetzaal, lag op eene hoogte, die naar den
kant van de stad afdaalde en gedeeltelijk voor de nieuwe gebouwen werd afgegraven.
De voorwerpen kwamen op een diepte van 1.50 M. uit het zand te voorschijn en
toonden de aanwezigheid aan van twintig tot dertig graven. HABETS, die ze volgens
de teekeningen beschrijft, is van meening, dat zij uit laat-Romeinschen tijd
dagteekenen (Découvertes, blz. 81 en de Kroniek van Gulpen op het jaar 1861).
In het Westen op het ST. SERVAASKLOOSTER bij de kerken van Sint Jan en St.
Servaas. Dat hier eene Romeinsche begraafplaats geweest is, blijkt uit de vondsten,
die gedaan werden bij het leggen der gasleiding (A. SCHAEPKENS, Messager, blz.
372) en bij het bouwen van het huis van den advocaat Eugène van Oppen in 1864.
Het vaatwerk, dat bij deze laatste gelegenheid voor den dag kwam, was bepaald van
Romeinsche brandgraven afkomstig en wordt thans gedeeltelijk te Maastricht in het
Museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg bewaard
(Public. I (1864) blz. 362 en Public. XVIII (1881) blz. 83).
Op de plaats der Sint Servaaskerk was vroeger een oud-christelijk coemeterium.
De H. Servatius werd er begraven in de tweede helft der IVe eeuw en overblijfselen
van oud-christelijke grafschriften bevinden zich nog in den tegenwoordigen bouw.
Bij de opgraving van de steenen lijkkist van den H. Monulphus in den zomer van
1919 vond men in de nabijheid daarvan een gedeelte van den inventaris van een
Merovingisch graf. Dit christelijk coemeterium is vermoedelijk op eene heidensche
begraafplaats gevolgd.3)
In het Noorden langs de BOSCHSTRAAT. Hier vond men in 1865 in de fundeeringen
van het voormalig Penitentenklooster scherven van grafurnen en Romeinsche munten
(HABETS, Découvertes blz. 99-100). Bij de beschrijving van den Romeinschen weg
van Tongeren naar Nijmegen op den linker Maasoever zegt HABETS, dat sub-

1) Zie REUVENS-LEEMANS-JANSSEN. Alphabetische naamlijst behoorende bij de kaart van de
in Nederland, België en een gedeelte der aangrenzende landen gevonden Romeinsche,
Germaansche en Gallische oudheden; benevens de Romeinsche en andere wegen, enz Leiden,
1845, blz. 51.
2) Ibidem.
3) In het jaar 1908 verkreeg het Museum van het Gesch. en Oudheidk. Genootschap eenige
Romeinsche voorwerpen van het gemeentebestuur in bruikleen, die in den Kruisheerengang
waren gevonden. Zie: MAASG. 1909, blz. 9-10. Het is niet onmogelijk, dat die voorwerpen
ook afkomstig zijn van eene Romeinsche begraafplaats, welke zich dan meer westelijk achter
die van Sint Servaasklooster heeft uitgestrekt.
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structies en grafurnen den loop van den Romeinschen weg langs de Boschstraat
aanduiden (als voren, blz. 167).
Ten Noorden van Wijk aan de TURENNESTRAAT achter de Ambachtsschool.+ In
+
1920 werden hier Romeinsche brandgraven gevonden, waarvan het aardewerk
Op den rechter Maasoever.
bewaard wordt in het Museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
te Maastricht (Maasg. 1920, blz. 63, 64 en 80).
In het Noorden LANGS DEN RIJKSWEG NAAR MEERSEN, tegenover het gehucht
‘de Bek’. In 1870 werden er bij het graven van leem voor eene steenbakkerij een
dertigtal Romeinsche brandgraven ontdekt. Een gedeelte van het vaatwerk, dat uit
de IIe eeuw dagteekent, bevindt zich in het Museum van het Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap te Maastricht (HABETS, Découvertes blz. 136-139).
In het Noorden langs den eersten westelijken ZIJWEG van den RIJKSWEG NAAR
MEERSEN. Daar vond de aannemer JOSEPH YERNA van Maastricht meer dan twintig
Romeinsche graven, toen hij in den winter 1880-1881 den grond omspitte voor eene
steenbakkerij. Meer dan 100 stuks Romeinsch vaatwerk werd, grootendeels gebroken,
op eene diepte van twee voet door de werklieden aangetroffen (HABETS, Découvertes
blz. 135-136).
In het Oosten op het terrein van het VOORMALIG STATION der lijn
Maastricht-Roermond. Bij het graven der fundeeringsleuven voor dat station werden
in 1865 tal van voorwerpen gevonden, die zonder twijfel uit Romeinsche brandgraven
afkomstig waren. Die voorwerpen werden verworven voor het Museum van
meergenoemd Genootschap (HABETS, Découvertes blz. 127 en Public. II (1865), blz.
204).
Uit het overzicht van de Romeinsche begraafplaatsen blijkt, dat ze aan alle zijden
der stad zijn ontdekt, behalve aan de Zuidzijde van Wijk. Ik vermoed echter, dat er
ook daar eene geweest is, omdat er zonder twijfel ook langs den rechteroever der
Maas een Romeinsche weg geloopen heeft van Wijk naar Gronsveld en Eysden, waar
men Romeinsche grondvesten en graven heeft aangetroffen. Ook langs dien weg zal
de bevolking van het Romeinsche Wijk hare dooden hebben bijgezet.
Het vaatwerk en de andere voorwerpen van de Romeinsche begraafplaatsen rondom
Maastricht, zijn tot dusverre nog niet op voldoende wijze wetenschappelijk
onderzocht. Zoodra zulks gebeurd is, zal men hoogst waarschijnlijk juistere gegevens
omtrent ouderdom en beteekenis dier begraafplaatsen kunnen verkrijgen. Tot nu toe
kan men slechts in het algemeen zeggen, dat zij wijzen op eene Romeinsche
nederzetting te Maastricht van uit de IIe eeuw tot in de IVe eeuw en later.
G.
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Verdedigingswerken.
A. Middeleeuwsche versterkingen.
INLEIDING. De stad Maastricht bezit de overblijfselen van twee ommuringen, welke
volgens de gangbare voorstellingen respectievelijk uit 1229 en 1300 zouden
dagteekenen. Daar deze jaartallen mij onvoldoende gegrond voorkomen, wil ik liever
spreken van d e e e r s t e en van d e t w e e d e o m m u r i n g (Plaat III).
I. DE EERSTE OMMURING omsloot de stad in een halven cirkel tegen de Maas
met een uitleg in het Noorden.
Nabij de plaats, waar de Jeker heden onder de Zuid-Willemsvaart doorstroomt,
staat de H e l p o o r t ; van hier liep de ommuring in westelijke richting, overbruggende
den binnensten Jekertak; gaat langs het L a n g - en het K l e i n g r a c h t j e tot aan de
Looiersgracht, alwaar zij in een rechten hoek naar het Noorden buigt, overbruggend
den uit het Zuidwesten komenden binnensten Jekertak; langs de Ezelenmarkt en den
ouden Minderbroedersberg liep zij door in noordelijke richting en is thans nog,
behoudens eenige onderbrekingen, te volgen in een flauwe bocht ongeveer van het
paleis van Justitie tot aan de Tw e e b e r g e n b i n n e n p o o r t .
Deze poort gaf toegang tot de Brusselschestraat en was in het Noorden begrensd
door de G r o o t e G r a c h t . Langs deze gracht liep de ommuring eerst in
noordoostelijke, verderop in oostelijke richting tot aan de M a r k t , alwaar
vermoedelijk XIIId een nieuwe, de ‘groote’ poort, verrees. Van hier werd de
tegenwoordige markt door het verloop der muren in noordoostelijke richting in tweeën
verdeeld; buitensmuurs lag de Houtmarkt, het forum lignorum; binnensmuurs de
Zaterdagmarkt. Langs de K l e i n e g r a c h t bereikte de ommuring in een bocht de
Maas, alwaar de Veerlinxpoort haar afsloot; van den muur langs de Maas is de O.L.
V r o u w e w a l een fragment.
II. DE TWEEDE OMMURING werd in het Zuiden aangelegd langs den Jeker; even
t e n We s t e n v a n d e H e l p o o r t is zij terug te vinden in het fragment, dat in
zuidwestelijke richting loopt langs een nu gedempten Jekertak en dat aansloot bij de
v o o r m a l i g e S t . P i e t e r s p o o r t . Van hier is zij in westelijke richting langs
den Jeker met haar zestal rondeelen nog aanwezig1) en geeft tot aan de v o o r m a l i g e
To n g e r s c h e p o o r t aan het ‘Aldenhofspark’ een bijzonder accent.
Van de voormalige Tongersche- of Lenculenbuitenpoort af is nagenoeg niets van

1) Wat de reden van het behoud van deze ommuring geweest is blijkt uit het volgende:
‘Bij de ontmanteling der vesting werd dit gedeelte van de omwalling (ommuring) door het
Departement van Oorlog gereserveerd in verband met de ten Zuiden daarvan liggende gracht,
welke als militaire zwemplaats werd gebezigd.
Thans is die zwemplaats opgeheven en daarmee het belang vervallen, dat het Departement
van Oorlog bij het behoud van dien wal en die gracht had...’ schrijft de Commissaris der
Koningin in Limburg d.d. 20-X-1900 om de aandacht van den Minister van Binnenlandsche
Zaken op het behoud van dit bedreigde gedeelte der ommuring te vestigen.
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de westelijke ommuring overgebleven: het meeste nog in een klein stuk, dat aan den
tuin van ‘Calvarieberg’ grenst.1)
Het overige met de Brusselsche- of Tweebergenbuitenpoort, de Lindercruisen de Boschpoort is verdwenen, toen de vesting ontmanteld werd. In het
jaar 1868 werd hiermede begonnen door het sloopen van de Tongersche
poort. Van de 31 toen nog bestaande torens zijn er heden slechts 6 over.2)
De toen geboden gelegenheid om bij de slooping de bouwgeschiedenis
der muren, poorten en torens behoorlijk vast te leggen, werd verwaarloosd,
zoodat alleen kan vermeld worden, dat de Tongersche poort haar doorgang
had tusschen twee dikke torens, waarvan de noordelijke, uit de gracht
gemeten, toen nog 12.50 M. hoog, en met groote regelmatige blokken
Naamsche steen bekleed was, terwijl de zuidelijke opgetrokken was van
baksteen en mergel; onder dezen toren bevonden zich diepe en sterk
gemetselde kelders. In den poortdoorgang tegen den noordelijken toren
bevond zich een steen, die vermeldde, dat deze toren ‘aengelacht’ werd
op Sint Marcusdag van het jaar 1459.
III. OMMURING VAN DE ‘NIEUWSTAD’. Ten slotte dient nog vermeld de aanleg
der bastions H a a t e n N i j d (1516) en V i j f k o p p e n , die met hun tusschengelegen
walmuur den zuidoosthoek der veste in een regelmatig grondplan afsloten. Deze
nieuwe muren toch vormen een nagenoeg rechte lijn van Pieterspoort tot
Zuid-Willemsvaart, evenwijdig aan de eerste ommuring. Tusschen genoemde bastions
werd in 1886 d e p o o r t Wa e r a c h t i g aangebracht.
IV. WIJK. Tot het middeleeuwsche Maastricht behoorden ook de
versterkingen op den rechter Maasoever. De voorstad Wijk heeft immers
haar ontstaan te danken aan de werken ter verdediging der Maasbrug
opgeworpen. Zoo lezen wij, dat in 1206 een door den Hertog met dat doel
opgeworpen wal werd geraseerd - zie blz. 6 -; in 1248 ‘deed Hendrik III,
hertog van Braband, eenen toren bouwen aan den Maaskant te Wijk, om
de houten Maasbrug te verdedigen’, zegt de kroniek van Gulpen; deze
1) In den zomer van 1924 werden de fundeeringen der in 1868 gesloopte muren nabij de
voormalige Tweebergenbuitenpoort weder blootgelegd, terwijl bij het slechten van den
heuvel, waarop geplaatst was het grafmonument van generaal Des Tombe binnen het naar
hem genoemde bastion, in het begin van 1926 een gedeelte der ommuring werd teruggevonden.
2) Aan de bemoeiingen van de Commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
tot het opsporen van de overblijfsels der vaderlandsche kunst was de toezegging des
Ministers te danken, om van de poorten en torens uitvoerige en nauwkeurige
opmetingen te laten maken. Van deze teekeningen raakten exemplaren zoek bij de
overmaking van het Ministerie van Financiën aan dat van Binnenlandsche Zaken; de
bij de Commissie ingekomen teekeningen bleken ‘zeer net en zuiver geteekend’; zij
gaven echter niet meer dan wat vóór de slooping reeds zichtbaar was, misten die
gegevens over het materiaal, de bewerking en de samenstelling, waaruit de
bouwgeschiedenis zou kunnen blijken, terwijl de toelichtende beschrijving bleef
ontbreken. Eerst te laat vernam de Commissie, dat de Minister van Financiën zich van
de te maken teekeningen niet veel voorstelde, daar Zijne Excellentie van oordeel was,
dat ‘de opzigters met dit werk belast uit den aard der zaak niet de geschiktste personen
zijn, om naar de eischen der wetenschap oudheidkundige beschrijvingen te
vervaardigen’! (Vgl. de verslagen der bovengenoemde Commissie).
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toren, tot welks verdediging Dirk van Valkenburg in 1267 liefst 300 man
had gezonden, werd door Hendrik van Gelder, bisschop van Luik, in
genoemd jaar ingenomen en gesloopt. Het materiaal werd gebruikt tot den
bouw van het slot Montfort (Kroniek van Gulpen). Merkwaardig en
belangrijk is de volgende mededeeling uit de ‘Chronijk van een inwoner
van Beek’ van ± 1500 (Public. VII):
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‘1318... inde (Hertoch Jan van Brabant) deet due Wijck vuer Tricht oem
muyren, dat doe ter tijt den land van Valkenborch tue behorde’. HERBENUS
maakt in zijn beschrijving (1485) melding van weinig, maar zeer oude
torens, zegt van de voormalige Hoobruggenpoort, dat zij ‘± 70 jaar geleden’
is gebouwd evenals de muur van het zuidfront tot aan den hoektoren, ‘qui
Rondellus vulgo dicitur’; verder spreekt hij van versterkingen, die voor
‘40 jaar werden aangelegd en in de laatste 8 jaren werden voltooid. Van
de moderniseering dezer sterkte maakt PH. DE HURGES gewag in de
beschrijving van zijn bezoek (1615) aan de stad (MICHELANT blz. 292-295
en 305). Voor de overblijfselen dezer werken, zie bij Wijk.

I. De eerste ommuring.
+

In 1229 machtigt Hendrik I, hertog van Brabant, de ‘burgenses oppidi’
zich te ‘munire’, daar hij erkent, dat in vergelijking met andere plaatsen
alleen ‘Trajectum debile et immunitum’ bevonden wordt; hij staat den
Maastrichtenaren tevens toe, zich zóó te versterken, dat ‘personen en zaken
in veiligheid gebracht worden’. Uit deze bewoordingen - ons slechts uit
afschriften1) bekend - kunnen wij ons van het Maastricht uit de eerste helft
der XIIIe eeuw een voorstelling maken.

+

Geschiedenis.

Bijaldien er van vroegere versterkingen resten waren overgebleven, dan
waren zij òf niet meer in overeenstemming met de eischen der XIIIe eeuw,
òf haar omvang was niet uitgestrekt genoeg om de bewoners afdoende te
beveiligen. De ‘burgenses oppidi’ kunnen zijn de om het oppidum
wonenden, onder welk oppidum m.i. verstaan kan worden het Merovingisch
paleis en bij uitbreiding het stadsgedeelte, waar dit lag, aangezien volgens
de kroniek van Gulpen het hospitaal van St. Servaas reeds in 1171 het
koninklijk paleis verving.
De oorkonde van 25-IV-1229 is de oudste schriftelijke bron voor de
dagteekening der eerste ommuring, maar hiermede hebben wij slechts een
dateering post quam, daar wij niet weten, of terstond met dit werk begonnen
is, noch of het oponthoud ondervonden heeft bij de voortdurende
oneenigheid tusschen het gezag van den bisschop en dat van den hertog;
want het verdient de aandacht, dat de bedoelde oorkonde werd
uitgevaardigd binnen veertien dagen na den dood van bisschop Hugues
de Pierrepont, die den 12en April 1229 overleed, terwijl zijn opvolger Jean
d'Eppes eerst den 24en Mei door het kapittel werd gekozen.

1) Eenv i d i m u s b r i e f indeverzamelingderV i l v o o r d s c h e C h a r t e r s vermeldt
naast het hertogelijk stuk tevens de keizerlijke goedkeuring. De tekst, door VAN
HEYLERHOFF vermeld in het Annuaire van 1825, blz. 119, wijkt maar weinig af van
dien in het vidimus; ik wil mij tot deze mededeeling beperken, waaraan ik slechts
toevoeg, dat de plaats van uitgifte moet luiden ‘apud Ittere’, in plaats van ‘apud vetera’.
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Dat de voltooiing dier eerste ommuring niet in één jaar geschiedde, behoeft
wel geen betoog en houdt verband met de wijze, waarop het ‘munire’ kan
zijn toegepast. Wanneer wij onder het ‘debile et immunitum’, waarvan
sprake was, verstaan moeten, dat de stad geheel onversterkt was, dan ligt
het voor de hand, dat het eerste stadium der versterking bestond in het
graven van een gracht, die in de lage gedeelten en langs den Jeker van
water voorzien, op de hoogere waarschijnlijk droog was. De uitgegraven
aarde werd opgehoogd tot aarden wallen, welke van staketsels voorzien
werden, terwijl de doorgangen in de aarden omsluiting bestonden uit houten
poorten. In een volgend stadium2) werden deze vervangen door steenen
poortgebouwen,

2) Van dezen overgang vinden wij een kenmerkend voorbeeld in de ontwikkeling van
Groningen. Wij lezen bij BENINGHA: ‘De men schreeft 1110, worden de plancken und
stricketten, daer de stadt Groniën eene lange tijt mede bevestet afgebroken und dewijle
se sick door Coophandel seer vermeerde, hebben se de Stadt mit thorne, poorten, und
muyren bevestet als de Utersche Cronick daer van wieter meldet’, terwijl UBBO EMMIUS
in zijn ‘De Rerum Frisiarum Historia’ Liber VI zegt: ‘Ao 1110 heeft zij (Groningen)
begonnen zich met een s t e e n e n muur te omgeven, terwijl zij tot nu gedurende 40
jaren eene h o u t e n omtuining had gebruikt; toen heeft zij gebouwd stevige poorten,
zooals andere steden hebben, grachten gegraven en torens opgericht tot betere
versterking der muren, ...’ (C.H. PETERS, Oud-Groningen - Bouwkundig Tijdschrift,
1907, blz. 12). Daar Bisschop Godebaldus hierin niet gekend was, gelastte hij de
afbraak der muren en poorten en het herstel van den vroegeren toestand.
Een ander voorbeeld hebben wij in de stadsversterkingen van Leeuwarden; in Maart
1398 richtten Olderman, Schepenen en Raad een schrijven aan de omliggende dorpen
om mede te helpen aan het graven van een gracht en het opwerpen van aarden wallen
(W. EEKHOF, geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden 1846, I blz. 57, e.v.).
Een voorbeeld uit het Limburgsche biedt ons Venlo, welk dorp Hertog Reinoud II van
Gelder 1 Sept. 1343 tot stad verhief, waarbij het vlek - ‘reeds goed bevolkt, en, gelijk
alle groote dorpen in de middeleeuwen, slechts door palissaden tegen overrompeling
of aanval des vijands beschermd - het recht verkreeg zich door wallen voor
aanrandingen te beschutten en, om nog beter gezin en have der burgers te beveiligen,
werd Venlo door eigen geldmiddelen stevig ommuurd’ (Bijdragen tot de Geschiedenis
van Venlo d. UYTTENBROECK (1889) II blz. 3, 4.). Twisten over erfopvolging tusschen
de partijen der Heeckerens en Bronckhorsten ‘zijn waarschijnlijk mede oorzaak geweest,
dat de ommuring eerst omtrent 1400 gereed is gekomen’.
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en de benaming s t e e n (e n ) p o o r t , waaronder de g r o o t e p o o r t ook
voorkomt (Maasg. 1884, blz. 1014 en 1892, blz. 71), wijst op een dateering
in dit overgangstijdperk; als tenslotte de aarden wallen ook door een
steenen muur vervangen zijn, is de eerste ommuring voltooid zóó als de
nog bestaande fragmenten ze ons toonen. Wanneer dit geschied is, valt
niet met juistheid te zeggen.1) Een aanwijzing in bovenbedoelden zin geeft
JAN VAN HEELU in zijn kroniek, waar hij, sprekende van den aanslag van
Hendrik van Gaesbeke en van Arnoud van Diest op de stad ten jare 1284
zegt:
2000 Maer Tricht was doe binnen
Van alrehande dinghen,
Dat behoort ter weringhen,
Te dire tijt sonder breke

1) Het ligt dus voor de hand, dat de poorten het eerst van steen zijn opgetrokken; wanneer
deze vermeld worden - XIII B zijn die vermeldingen zeer schaarsch - valt er geen
conclusie te trekken over het gebruikte materiaal. Van een stads m u u r is sprake in
1274.
Hier volgen eenige plaatsen zonder meer:
1264. Een molen buiten de L o o i e r s p o o r t (DOPPLER St. Servaas No. 51 noot).
1274. Aleydis Manegoldus' dochter schenkt den Predikheeren een huis, gelegen tusschen
de stadsmuren en genoemd klooster (FRANQUINET, Beredeneerde Inventaris der
Oorkonden van het klooster der Predikheeren te Maastricht (1880) No. 8).
1277. Het huis van zekeren Hugo, gelegen ante p o r t a m d e l i n c u l i s i n f r a
m u r o s t r a i e c t e n s e s (FRANQUINET Inv. blz. 42).
1289. Het huis, dat Bela van Havecsdale bewoont, gelegen extra p o r t a m f r a t r u m
m i n o r u m (DOPPLER St. Servaas No. 15).
1294. Eenige huizen, wier ligging wordt aangeduid ten opzichte van de l o r p o r t e
(Looierspoort), de M i n r e b r u e d e r p o r t e en de p o r t e v a n L e n c u l e n
(FRANQUINET, Invent. Predikheeren, No. 13).
‘1298. Werden de Linculenpoort en de Pieterspoort gebouwd en de fundamenten van
de Tweeberger-, de Leugen- en de Eggerspoort gelegd’, lezen wij in de Kroniek van
Gulpen; hoewel deze dus op het jaar 1298 den bouw vermeldt van verschillende
poorten, verschaft zij toch niet meer zekerheid, omdat hier in één zin poorten genoemd
worden uit de binnen- en uit de buitenommuring; misschien moet men echter verschil
maken tusschen de uitdrukkingen ‘bouwen’ en ‘fundamenten leggen’.
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en even verder:
Soe groot gheweer op dien dach,
Dats ewelike sal sijn gewach:
Want si behilden met crachte
2020 Beide p l a n k e n e n d e g r a c h t e
Die niet en waren alsoe vaste
Jeghen die sterke gaste,
Die men int dietsche rike vant.
(Uitgave WILLEMS, 1836).

Het krijgt den schijn, of de bouwperiode, die volgens het H S van Pater
DE HEER ongeveer 10 jaren na het bovenvermelde (toen toch de
Maastrichtenaars ‘planken (palissadeering) ende grachte’ verdedigden)
een aanvang neemt, de voltooiing beduidt van de eerste ommuring. Over
de onduidelijkheid van DE HEER'S bewering, die ik onbesproken laat, kom
ik bij de tweede ommuring terug.
+

Uit de overgebleven fragmenten der eerste ommuring van Maastricht kunnen wij
+
ons den oorspronkelijken toestand duidelijk genoeg voorstellen: een muur van
Typeering.
kolenzandsteen met een gemiddelde dikte van 1.25 M., - de oorspronkelijke hoogte
valt niet meer vast te stellen - wordt aan de stadszijde gesteund door pijlers, gemiddeld
1.40 M. diep en 1.50 M. breed, welke onderling verbonden zijn door bogen, wier
aanzet op ± 1.60 M. ligt; deze bogen reiken tot ± 3.50 M. boven den grond, zijn uit
een soms dubbele rij van mergelblokken gevormd en dragen de weergang, die hier
en daar nog zichtbaar is. Onder de bogen bevinden zich schietgaten, in het algemeen
slechts één per boog, maar in de nabijheid van de punten, welker verdediging het
belangrijkst werd geacht, treffen wij er twee boven elkaar aan. Van de poorten bleven
alleen de Helpoort en de eene toren van de Tweebergenbinnenpoort bewaard. Van
de in den stadsmuur uitgebouwde torens zijn er slechts twee over; een op de Kleine
Grachtstraat en een op het Langgrachtje.
+

Aan de Maaszijde is de O.L. VROUWEWAL het eenige overblijfsel der eerste
+
Beschrijving.
ommuring. Hij is gelegen in het zuid-oostelijk gedeelte der stad langs de
Zuid-Willemsvaart en bestaat uit een ± 150 M. langen muur, opgetrokken uit ruwe
blokken kolenzandsteen. Ter hoogte van de vroegere weergang is in later tijd een
wandelplaats aangelegd, aan de stadszijde begrensd door huizen, aan die der Maas
door een borstwering van baksteen, ongeveer 1.75 M. hoog, boven een lijst van
mergelsteen. De oorspronkelijke hoogte van den muur is ingekort door het verhoogen
van het peil der straat, wat duidelijk blijkt uit drie oorspronkelijke s c h i e t g a t e n ,
die 0.50-0.80 M. boven den beganen grond reiken bij een breedte ± 12 c.M. Een
tiental hoogere (± 1.43 M.) zijn bij restauratie aangebracht.
Voorts zijn er vier dichtgemetselde uitgangen van verschillende hoogte, terwijl er
nog twee dienst doen; de eene, breed in den dag 3.15 M. is gedekt door een boog op
verweerde kraagsteenen; achter den boog is de gleuf voor het valhek nog aanwezig.
De aanzet van den boog is ± 0.60 M. boven de bestrating ge-
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legen, terwijl de grootste hoogte van den doorgang 2.60 M. bedraagt; bij de andere
zijn de overeenkomstige maten 1.65 M. × 2 M.; het gewelf ligt ± 0.20 M. lager dan
de baksteenen boog, waarmede hier de toegang is gedekt. Naast den bestaanden
toegang bevindt zich een dichtgemetseld poortje, gedekt met een dubbelen boog.
De zuidelijke afsluiting van den wal wordt gevormd door de M a a s p u n t t o r e n ,
die in 1911 is opgebouwd op de ± 2.50 M. hooge overblijfsels; voor den wederopbouw
opende Jhr. V. DE STUERS een crediet van 1700 gulden (Zie Maasg. 1918, blz. 60).
Van het aan de Helpoort aansluitende gedeelte bestonden toen eveneens nog
overblijfselen.
HELPOORT. De oudste benaming, waaronder dit poortgebouw voorkomt
is die van+ Hooghbruggepoort.
+

Geschiedenis.

Afb. 34. Plattegrond en doorsnede van de Helpoort.

In 1265, '77, '93 wordt de wijk bij de Helpoort genoemd ‘in alto ponte’
(SCHAEPKENS blz. 173). In 1358 lezen wij van twee huizen gelegen ‘in
alto ponte’ tusschen de ‘porta de alto ponte’ en het huis van Egidius de
Eymale (DOPPLER, St. Servaas, nr. 615).
Ao 1377 ‘wart uitgedraghen ghemeynlic, dat die porte te Hobruggen tu
ghemuert sal bliven al tot der tyt, dat die ghemeynte van tricht voer den
raet compt ende die porte op hebben wilt omme orber hunre allen’ (vgl.
A. HABETS, Bulletin de la Soc. des Melophiles à Hasselt, XXXVII, (1901)
blz. 113. Raadsverslagen van Maastricht 1368-1379, Rijksarchief te Hasselt
in België). Opmerking verdient, dat deze poort in HERBENUS' tijd dermate
werd vernauwd, dat een ruiter er nauwelijks door kon.1)

1) Onder deze vernauwing van den doorgang kan verstaan worden die van den toegang
onmiddellijk vóór het poortgebouw (Vgl. EVERSEN, blz. 12).
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In 1380: extra portam de Hobruggen ad quedam bona sita contigue inter
portam et Jecoram... (FRANQUINET, Inv. II, blz. 34).
De Helpoort kreeg bovendien een versterking, door het aanleggen van een
poort ‘de Ancker’ en een steenen bolwerk, waarvan HERBENUS zegt, dat
het in ‘onzen tijd uit zeer hechte blokken Naamsche steen is opgetrokken’,
en in de Raadsverdragen van Mei 1456 vinden wij, dat er gewerkt werd
‘an der stat werck opter mase ende jecore’, wat het volgend jaar wordt
aangeduid door: ‘'t nuwe bolwerck beneden tegen den ancker tsint Peter’
(EVERSEN, blz. 10). De Ancker moet westelijk van de Helpoort gelegen
hebben, daar een raadsbeluit van 30 Sept. 1499 bepaalt het herstellen van
de schade, veroorzaakt door het omvallen van een schoorsteen van de
poort ‘de Anker’ op een gebouw van het Minderbroederklooster (EVERSEN
blz. 10).

Afb. 35. De Helpoort van de veldzijde na de restauratie.

In het jaar 1881 e.v. vond van Rijkswege een ingrijpende herstelling plaats.
+

De Helpoort is de meest oostelijke toegang der stad in het zuid-front der eerste
+
Beschrijving.
ommuring; zij bestaat uit een bijna rechthoekig, uit blokken kolenzandsteen+ in
+
ruw verband opgetrokken p o o r t g e b o u w van ± 7 × 9 M.; in dit drie
Grondplan.
verdiepingen hooge gebouw is een doorgang van bijna 4 M. Het zuidfront
(buitenzijde) wordt geflankeerd door twee uitgebouwde t r a p t o r e n s , welke aan
de zuidzijde half-rond, aan de noordzijde rechthoekig gesloten zijn, en vroeger van
tinnen waren voorzien (afb. 34-37).
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H e t p o o r t g e b o u w is afgedekt door een zadeldak van leien, aan den voorgevel+
(zuidzijde) op 14 M. boven den beganen grond, aan de stadszijde op ruim 10 M. +Poortgebouw.
De d o o r g a n g is gedekt met een later aangebracht tongewelf van baksteen,
waarin de sleuf voor het valhek nog zichtbaar is; in het front van den zuidgevel,
verbindt een boog de beide torens, terwijl de daarachter gelegen doorgang aan beide
zijden 0.70 M. nauwer is. Boven den boog, die den doorgang dekt, bevindt zich een
houten met leien gedekten erker1); daarboven aan de tweede verdieping zijn drie
vensters (1 M. × 0.75 M.), boven wier assen op de derde

Afb. 36. De Helpoort van de stadszijde vóór de restauratie (naar een foto in het Departement van
Binnenl. Zaken).

verdieping zich drie schietgaten bevinden, hoog: 1.30 M. bij een diepte van 0.80 M.
en een grootste breedte van 0.70 M. Een daklijst van mergel sluit den gevel af. Bij
de restauratie is in den noordgevel een drielichtsvenster aangebracht; het dak, dat
daarbij iets steiler werd gelegd, wordt onderbroken door een, even uit het midden
gelegen, dakvenster en een schoorsteen (nieuw), westelijk daarvan; de baksteenvulling
in den noordgevel werd vervangen door eene van kolenzandsteen. De zijmuren
1) Het bestek van 19-XII-1881 bevatte de volgende bepalingen:
§2
a. Het maken van een breteske aan de buitenzijde der poort.
b. Het inrigten van de bovenverdieping van het poortgebouw tot eene
woning.
§ 3...

Het metselwerk aan de buitenzijde der poort over circa 9 M2. ter volle dikte uit te
breken, ter ontblooting van de muuropening der breteske. De eggen en benedendorpel
te herstellen met steen, overeenkomstig de daaraan gebruikte... Te leveren 4 corbeaux
van hardsteen en ze in het metselwerk onder de bedoelde opening in te breken en
aan te werken.

Over den toestand vóór het aanbrengen van den erker zijn wij niet wel ingelicht. Te vaag
zijn de termen, gebruikt door J.v. LOKHORST, den Rijksbouwkundige voor de gebouwen van
Onderwijs enz. in een brief d.d. 's Gravenhage 22-IX-1881:
...‘Verder zijn bij de ten vorigen jare uitgevoerde herstellingen de sporen teruggevonden van
de “hourd” of “breteche” die zich oorspronkelijk aan de buitenzijde van de poort bevond’.
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een uitgespaarde ruimte, waar de geopende deuren der torens in passen. De westmuur
heeft bovendien een kraagsteen; die aan de oostzijde een venster.
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D e t o r e n s zijn elk gedekt door een leien spits, aan de voorzijde pyramidevormig,
aan de stadszijde verlengd en ingesnoerd in overeenstemming met den rechten
noordgevel; de spitsen zijn bekroond met bollen en windvaantjes.
+
De ingang is aan de noordzijde gelegen; na een recht stuk van eenige treden
+
maakt de wenteltrap, die uit 66 ruwe
De westtoren.

Afb. 37. De Helpoort van de stadszijde na de restauratie.

blokken bestaat van ± 0.85 M. breedte en met stootvlakken van ± 0.25 M. hoogte,
een wending naar links; over de breedte van vier aantreden in 't begin dier wending
zijn in den westmuur twee afgebrokkelde treden zichtbaar, die door een
toegemetselden doorgang naar de weergang leidden; ter plaatse van den doorgang
is nu een lichtopening. Bedoelde wending naar links eindigt na zeven treden in den
muur van het poortgebouw (boven het gewelf), terwijl tegelijk de trap haar wenteling
vervolgt op de rechterhand, zóó, dat de vijftiende aantree gelijk is met de eerste van
de verdere trap, welke na dertien treden (28e) de eerste verdieping van het
poortgebouw bereikt, terwijl vijftien treden leiden tot de tweede en derde verdieping,
en acht naar den trans voeren. Hier zijn aanwijzingen voor de vroegere aanwezigheid
van k a n t e e l e n te onderkennen in vier vullingen van vensters met een breedte van
0.50-0.60 M., op een borstwering van ± 0.90 M.,
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terwijl de tanden varieeren van 0.90 M. tot 1.55 M.; deze vensters waren gericht:
een naar het Oosten, een naar het Zuid-oosten, een naar het Zuid-zuid-westen en een
naar het Westen. Nog zijn opmerkelijk zes steigergaten, ter hoogte van de vloer,
waarvan er twee zijn toegemetseld.
Boven het bordes van de tweede verdieping bevindt zich in den noordgevel een
lichtopening op 0.95 M. boven het bordes, breed 0.65 M., vernauwd tot ± 0.15 M.,
hoog 0.95 en diep 1.25 M.; ± 0.60 M. boven tree 45 een schietgat, breed 0.60 M. ± 0.12 M., bij een hoogte van 1.15 M. en een diepte van 1.10 M.
De andere toren bevat een grootendeels nieuwe spiltrap van 68 treden, waarvan+
+
de vierentwintigste een bordes vormt, dat toegang geeft tot de eerste verdieping
De oosttoren.
e
e
van het poortgebouw; de 42 en de 56 leiden tot de tweede en derde verdieping. de
vloer dezer verdieping ligt ± 0.35 M. lager, wat in verband met een nog aanwezige
overkraging onder de 54e trede, doet vermoeden, dat de tegenwoordige trap hooger
ligt, dan de oorspronkelijke. De eerste treden, van baksteen, vormen evenals in den
westtoren, een recht gedeelte, gevolgd door een wending op de linkerhand, die bij
de tiende trede overgaat op de andere; ter hoogte van de veertiende aantree is de
onderkant van een dichtgemetselden toegang naar de weergang. Op 0.90 M. boven
het bordes der eerste verdieping is in den noordmuur een lichtopening, breed 0.50
M., toeloopend tot ± 0.17 M. bij een hoogte van 1 M. en een diepte van 1.10 M.;
boven deze lichtopening wijst een vulling op het bestaan van een ontlastingsboog;
een volgend venster boven tree 45 is 0.65 M. breed en 0.20 M. hooger dan het juist
vermelde. Met het vlak van aantree 52 gelijk is de onderkant van een schietgat naar
het Zuiden, breed 0.50 M. vernauwend tot ± 0.20 M., hoog 0.80 M. en diep 1.50 M.;
waarschijnlijk liet de oude trap een borstwering vrij van 0.80 M. De laatste 12 treden
zijn verbreed tot ± 1.30 M. en de ruimte binnen den toren ter hoogte van de
overblijfselen van het laatste bordes bedraagt aan grootste maten 2.70 M. × ruim 2
M. Op 1.30 M. boven den ouden vloer is de kolenzandsteenen muur voortgezet in
mergelblokken. Ook hier wijzen vullingen, maar minder duidelijk dan in den anderen
toren, de plaats der vensters in den ouden trans aan; zij hebben een breedte van circa
0.70 M. en beginnen op ± 1.10 M. boven den ouden vloer; zij waren gericht naar het
Oosten, naar het Zuid-zuid-oosten en naar het Zuidwesten.
Het poortgebouw is inwendig geheel vernieuwd; op de eerste verdieping geeft
een+ ruim 2½ M. breede onderbreking van den zuidgevel toegang tot een houten
blinden erker (restauratie); in het midden dier onderbreking is een vierkant gehakte +Inwendig.
stut aangebracht; in den oostmuur bevindt zich een klein venster, in den noordmuur
een groot drie-lichtvenster, aan de westzijde een schoorsteen; op de tweede verdieping
zien wij in den voorgevel drie vensters van 1 M. hoogte bij 0.75 M. breedte; aan de
noordzijde een borstwering van 1.40 M., welke het dak draagt en door kleine vensters
is onderbroken.
In den zuidgevel der derde verdieping zijn drie schietgaten, gelijkvloersch, diep
0.80 M., breed 0.70 M., hoog 1.30 M.; de voorgevel is opgetrokken tot ± 1.75 M.,
terwijl het dak aan de noordzijde tot op den vloer doorloopt.
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Het verloop van de eerste ommuring in westelijke richting is tot aan de Pieterstraat
nog te volgen; behoudens eenige kleine fragmenten, grenzend aan de Helpoort, is
tot aan den Jeker het nu aanwezige restauratiewerk. Daar, naast den uit andere steen
opgetrokken toren, ‘der Torne achter die Swestern’, of zooals hij algemeen heet de
P a t e r V i n k t o r e n , is een boog zichtbaar, die over de stadsgracht, welke het
zuidfront der oude versterking bespoelde, geslagen werd, toen de muren der stad
zuidelijker werden uitgelegd. Deze boog bevat nog de gleuf, waartusschen een valhek
kon worden neergelaten om den toegang te beletten. Wanneer deze gracht werd
gedempt, kunnen wij niet zeggen; de naam alleen leeft nog voort in het L a n g - en
in het K l e i n G r a c h t j e .
Het LANGGRACHTJE begint aan de St. Pieterstraat, ter plaatse waar eens de
M i n d e r b r o e d e r p o o r t 1)

Afb. 38. Walmuur met toren aan het Langgrachtje, van de stadszijde.

toegang gaf tot de aangrenzende heerlijkheid St. Pieter en strekt zich ± 100 M. in
westelijke richting uit. Zooals gezegd, is de gracht, die aan de veldzijde der muren
lag, niet meer in wezen; van de bemuring echter is een vrij gaaf geheel over. In 't
algemeen is de op blz. 58 gegeven typeering hier van toepassing en het is juist hier,
naast de voormalige Minderbroederpoort onder de eerste zes bogen, dat zich de
d u b b e l e s c h i e t g a t e n bevinden (afb. 39 en 40); de plaatsing is zóó, dat zij van
het O. naar het W. opschuift: eerst links van de as van het bovenste (en van den
boog), ten slotte rechts ervan.
+
Op ongeveer ⅓ van den afstand tusschen de voormalige Minderbroederspoort
+
en de eerstvolgende stadspoort
Toren.

1) In 1294 wordt vermeld de ‘sceuermolen, buten der Minderbruderporte’ (FRANQUINET,
Inventaris der oorkonden van het klooster der Predikheeren te M. 1880, nr. 13). Vgl. blz. 57
noot 1.
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naar het Westen, de voormalige L o o i e r s p o o r t , is de walmuur versterkt door een
uitgebouwden t o r e n (afb. 38,

Afb. 39. Plattegrond en doorsnede van den eersten boog aan het Langgrachtje.

41, 42); deze is aan de veldzijde halfrond, voorzien van schietgaten, en telt één
verdieping; aan de stadszijde is hij rechthoekig afgesloten; de baksteenen vulling,
waarmede de rondbogige poortopening was gevuld is bij de restauratie weer
verwijderd. Oostelijk ervan geeft een smal poortje over een trap toegang tot weergang
en verdieping; bij gelegenheid van de restauratie zijn de tegen den walmuur
aangebrachte woningen verwijderd. Ongeveer op het midden tusschen de voormalige
Looierspoort en den uitgebouwden toren, waarvan zooeven sprake was, begint (± 1
M. boven den beganen grond) een plint, die drie bogen verder 0.25 M. breed is, en
bij de St. Pieterstraat een breedte van ½ M. bereikt; hier is zij ter hoogte van den
bovenkant van het onderste schietgat; deze s c h i e t g a t e n zijn van verschillende
afmetingen en de breedte wisselt af van 0.75 M. tot 1 M., terwijl daar, waar er twee
voorkomen, het onderste schietgat het smalst is, zelfs slechts 0.50 M.; ook varieert
de hoogte, waarop zij zijn aangebracht, naarmate van het peil der straat.
De verbinding tusschen Lang- en Kleingrachtje werd gevormd door de
L o o i e r s p o o r t , ook Lurepoort geheeten; dit bouwwerk, dat de
Looiersstraat met de binnenstad verbond, werd in 1734 afgebroken. Wij
vonden er reeds vroeg melding van gemaakt:
1264 Een molen buiten de Looierspoort (DOPPLER, St. Servaas nr. 51).
1294 Idem cleyne Herman in ‘brugghe’ van haren Makele panhuse binnen der
lorporten (FRANQUINET Inv. Predikheeren nr. 13).

De muur langs het KLEIN GRACHTJE is geheel volgens het vorige type aangelegd;
in iederen boog is slechts één s c h i e t g a t met een gemiddelde breedte van 0.80 M.
en met den onderkant aangelegd ter hoogte van den boogaanzet, zijnde ± 1.40 M.
Naar het Westen toe wordt de bemuring onderbroken in ‘den Hoek’, den
Ververshoek, en kan weer vervolgd worden in den tuin van het R.K. weeshuis, alwaar
de ligging van de ommuring ten opzichte van den erachter stroomenden Jekertak tot
een kleine uitwijding dwingt. Beide liggen in flauw naar het Westen naar elkaar
toeloopende lijnen; 10 M. ongeveer van de Ezelenmarkt af echter loopt de Jeker in
een richting Zuid-west - Noord-oost, zoodat daar het tusschen-
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liggend terrein tot ongeveer 1 M. is versmald, terwijl de ommuring daar langs de
Ezelenmarkt naar het Noorden afbuigt. De tactische beteekenis van deze plaats

Afb. 40. Eerste boog met twee schietgaten in den walmuur aan het Langgrachtje.

eischte meer afdoende verdediging aan de veldzijde, welke te vinden was in de nu
gedempte gracht, die een weinig stroomopwaarts zich vertakte uit den uit het
Zuid-westen komenden Jeker en langs Klein- en Langgrachtje loopend naast het
Pater Vinktorentje, weer in den binnensten Jekertak uitmondde (zie blz. 64). De
militaire beteekenis van dezen hoek blijkt mede uit de d u b b e l e s c h i e t g a t e n ,
onder de meeste bogen nog zichtbaar; de bovenste rij bevindt zich op een gemiddelde
hoogte van 1.65 M., de onderste schietgaten reiken tot gemiddeld 0.85 M. boven den
beganen grond.
De weergang boven deze tien bogen, slechts 1.40 M. breed, daar de schildmuur

Afb. 41. Plattegronden en doorsneden van den toren aan het Langgrachtje.

opgenomen is in de aan de zuidzijde er tegen geplaatste huizen, is te bereiken over
een trap, die later in het Westen werd aangebracht; deze trap telt 24 treden van
hardsteen van ± 0.20 M. hoogte, welke van elders afkomstig zijn, zooals het opschrift
in de bovenste trede: 17 IN DE WAN 92, bewijst. Boven den vierden en gedeeltelijk
boven den vijfden boog, te rekenen van af de trap, is een geprofileerde waterlijst(?)
van mergel; deze lijst is aan beide uiteinden afgeschuind.
Bij de restauratie is van de versterking over de Jeker de schildmuur weggebroken
om een doorkijk mogelijk te maken; bijgevolg zijn de bogen alleen blijven staan;
ook hier is de sleuf voor
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het valhek, waarmede de Jeker kon worden afgesloten, nog duidelijk zichtbaar. De
ommuring werd van hier naar het Noorden voortgezet tot aan de tegenwoordige

Afb. 42. Muurtoren aan het Langgrachtje van de veldzijde.

Brusselschestraat; van dit westfront zijn gedeelten over in de tuinen der woningen,
die aan de westzijde van de straat liggen, die naar het klooster van St. Servaas is
genoemd.
Voorbij en ten Oosten van het tegenwoordig P a l e i s v a n J u s t i t i e aan den
Ouden Minderbroederberg doen zij zich (eenigszins) anders voor tengevolge van de
hoogere terreingesteldheid en van de afgraving van het talud aan de veldzijde.
Hierdoor kwam vrij te liggen een voetstuk van ± 0.80 M. en een muurvlak daarboven,
dat voorzien is van spaarbogen, welke in den tuin bij de ‘Zusters onder de bogen’
ongeveer 3 M. breed zijn bij een hoogte van 1.50 M., terwijl de afstand van de
binnenzijde van den eenen boog tot die van den volgenden wederom 3 M. bedraagt.
Op 1.80 M. ongeveer boven het basement is een versnijding, waarboven de muur
zich tot verschillende hoogten verheft, en waarin de overgebleven schietgaten zijn
te vinden. Aan de binnenzijde is van den oorspronkelijken aanleg weinig meer over;
in den genoemden kloostertuin is zooveel aarde opgeworpen, dat de pijlers slechts
½ M. boven den grond uitkomen. De bogen zijn 3.80 M. breed, de pijlers 2.10-2.40
M.; de schietgaten ± 1 M. breed (Afb. 43).
Naar het Noorden, waar de bemuring aansluiting vond bij de Groote Gracht, stond
een poort, de (binnen) TWEEBERGENPOORT; deze wordt vaak vermeld met
haar éénen t o r e n , die, tot woning ingericht, heden nog voor een gedeelte zichtbaar
is.
In 1326 wordt het huis van den priester Arnoldus de parua cripta aangeduid
als gelegen ‘supra fossatum retro turim in duobus montibus’, wat in eene
(latere) aanteekening op den rug van het stuk nader wordt aangegeven met
‘in ruella iuxta portam interiorem duorum montium (WILLEMSEN, No. 76).
Zie ook Maasg. 1921, blz. 23.
Van den grootendeels ingebouwden toren is op het Zuid-oosten een gedeelte van den
ronden torenmuur overgebleven, dat uit blokken kolenzandsteen bestaat. (Afb. 44).
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Tegenover den toren is aan de zuidzijde van de straat een fragment van den muur
behouden gebleven.
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Zuidelijk langs de Groote Gracht liep de omwalling in noord-oostelijke
richting tot waar lag het E g g e r e y s g a t (aan de tegenwoordige
Statenstraat), een poortje, dat toegang gaf tot de Capucynenstraat, die in
XIV A als Roeffstraete en ruffinovum oppidum (1339) vermeld wordt.
Van dit poortje, waarvan de naam in 1294 voorkomt ‘.. dat ghoet dat was
Heynrics van Gheyneke, dat houd nu Mas van Egghericsghat’
(FRANQUINET, Invent. Predikheeren No. 13), is niets en van zijn naaste
omgeving, vrijwel niets meer overgebleven.

Afb. 43. Walmuur (veldzijde) in den tuin bij de ‘Zusters onder de Bogen’ (naar foto van A. Simais).

Even oostelijk daarvan maakte de muur een knik om vervolgens in deze richting
door te loopen tot aan een poortgebouw, dat aan de Markt de Spilstraat afsloot.
Tengevolge van het bouwen van huizen tegen den walmuur is hij, op weinige
fragmenten na, niet meer zichtbaar of ook geheel verdwenen. Overgebleven is hij
bij de Hoogere Burgerschool aan de H e l m s t r a a t alsmede op de speelplaats van
de oostelijk hieraan grenzende school, die aan de Spilstraat is gelegen. Wij zijn hier
op het

Afb. 44. Toren van de Tweebergenbinnenpoort.

grondgebied van het voormalig Dominicanenklooster, dat van Karel V de beschikking
over den walmuur kreeg; het gevolg hiervan was, dat de gracht gedempt en de muur
ingebouwd werd.
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+

Aan de H o u t m a r k t werd de muur besloten door de g r o o t e p o o r t ,
die in den jare 1655 gesloopt werd ter verruiming van het Marktplein voor
het nieuw te bouwen stadhuis. Uit de reisbeschrijving van een bezoeker
der stad, een halve eeuw voor de slooping, blijkt, hoe indrukwekkend dit
gebouw geweest moet zijn; want, zegt PHILIPPE DE HURGES, onze zegsman,
zij en de Pieterspoort geleken, van buiten de stad gezien, wel burchten:
‘elles sont donc trèshautes, composées de pierres blanches taillées,
couvertes d'ardoises et de plomb.... Elles ont forme carée, avec une belle
tour à chacune encongneure, estans si espoisses, comme sont encore les
autres anciennes et modernes, qu'il faudroit une bien grosse batterie de
canons pour les renverser’ (MICHELANT, blz. 330).

+

Steen-, Groote- of OudeHochterpoort.

Onder de ‘steen(en)-’ en ‘groote poort’ wordt hetzelfde gebouw verstaan;
het zou mij niet verwonderen, indien de laatste benaming ontstaan is
tengevolge eener vergrooting van de oude, de steenpoort (vgl. blz. 57).
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Van de Groote Poort liep de walmuur wederom in noordoostelijke richting
langs de Leugenpoort naar de Kleine Gracht om, en langs de zuidzijde
ervan tot de Maas, alwaar de Ve e r l i n x p o o r t stond, die volgens VAN
HEYLERHOFF met het Anthoniuseiland door een veer verbonden werd en
omstreeks 1587 werd afgebroken. Ook vertelt deze schrijver, dat omtrent
het jaar 1810 bij het leggen van een riool fragmenten van een zwaar
muurwerk op de markt zijn gevonden, welke lagen in het verlengde der
versterkingen langs de Groote Gracht; op grond hiervan denkt hij zich een
o u d e r e o m m u r i n g van de Groote Poort door de Hoenderstraat naar
de Maas, alwaar de M o l e n p o o r t lag, die tot hetzelfde type schijnt te
hebben behoord als de nog bestaande Helpoort (vgl. blz. 24, noot 2 en
Annuaire 1825, blz. 110).
Onder de weinige, en daarbij geheel ingebouwde fragmenten der ommuring langs
de KLEINE GRACHT is nog een t o r e n te vermelden (Kleine Grachtstraat no. 25
en 27 en Gubbelstraat no. 34), waarschijnlijk van het zelfde type als dat van den
muurtoren van het Langgrachtje (vgl. blz. 65 en afb. 41 en 42),

II. De tweede ommuring.
De moeilijkheden verbonden aan de juiste dateering dezer tweede
ommuring zijn nog grooter dan die bij de reeds besprokene.
In 1294 zou, naar de gangbare meening, reeds een begin zijn gemaakt met
den bouw van+ dezen tweeden muur. Merkwaardig, meer nog
onwaarschijnlijk! Aangenomen, dat de eerste ommuring eens voltooid
ware in 1230, dan zou nog geen 65 jaar later de stad zich reeds op zóó
groote schaal hebben uitgebreid, dat er toen weer behoefte bestond aan
een ommuring; in later eeuwen zou zij dan geen uitbreiding meer noodig
hebben gehad. Dit is niet waarschijnlijk, en ik meen gronden te kunnen
aanvoeren, die het bemuren van den uitleg XIV B aannemelijk maken.

+

Geschiedenis.

Er staan ons twee Latijnsche bronnen ter beschikking, de handschriften
van HERBENUS, Scholaster van St. Servaas, geschreven omstreeks 1485
en het handschrift-DE HEER, begonnen in 1670 en voltooid in 1677.
HERBENUS drukt zich bijzonder duidelijk uit en onderscheidt wat hij van
hooren zeggen heeft, van wat hij zelf heeft beleefd. DE HEER daarentegen,
die weliswaar voor ons verloren archivalia ter beschikking had, is zeer
onduidelijk; zijn handschrift laat zelfs vertalingen toe, die zoowel de
dateering ± 1300 bevestigen als het beweren steunen van HERBENUS, die
het jaartal 1378 noemt. Opmerking verdient het, dat DE HEER het geschrift
van HERBENUS vermeldt, zonder er zelfs op te wijzen, dat zijn - n.l. de
hem toegekende - opvatting van die van HERBENUS afwijkt.
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De aanstonds te noemen feiten bevestigen het beweren van HERBENUS
dermate, dat het mij gerechtvaardigd voorkomt het handschrift van DE
HEER en de vertalingen ervan (FRANQUINET, Annales blz. 92, e.v.) verder
onbesproken te laten.
Wij kunnen aannemen, dat deze buitenomwalling eveneens op de
gebruikelijke wijze tot stand is gekomen: een tak van den Jeker vormde
in het Zuiden de natuurlijke versterking; in het laag gelegen
noorder-gedeelte bood een diepe gracht een voldoende verdediging, terwijl
langs het Westen het hoogere terrein aanvulde, wat een door de plaatselijke
gesteldheid minder waterrijke gracht aan de militaire beteekenis der plaats
mocht verminderen.
Ook hier mogen wij aarden wallen met staketsels veronderstellen, welke
door afsluitboomen of poortgebouwen werden onderbroken. Wanneer een
begin is gemaakt met deze primitieve omwalling, wanneer steenen poorten
er in zijn aangebracht kunnen wij niet met zekerheid zeggen; vermelding
verdient intusschen, dat in 1296 sprake is van: een huis en hof ‘het+
lynregoit’ geheeten, welke gelegen zijn bij den s l a g b o o m : ‘sitas prope
repagulum’

+

Linderkruispoort.
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waardoor men naar het ‘linrecruce’ gaat (FRANQUINET. Inv. No. 40), terwijl
wij het eerst melding gemaakt vonden van een poort den 10-III-1351,
wanneer van een goed gezegd wordt, dat het ligt buiten de poort, die
genoemd wordt ‘l i n d e r c r u y s p o r t e (DOPPLER, St. Servaas No. 475)
en, in een cijnsboek van 1377 (FRANQUINET, Inv. II, blz. 259) als ‘portam
de lindercruce’ en... ‘usque ad n o u a m portam dictam Lindercruis port’:
daar dit n i e u w bij plaatsnamen vaak zeer rekbaar is, valt niet te zeggen
of in dezen tijd een oudere poort door een nieuwe werd vervangen, dan
wel of deze benaming mogelijk sedert een kwart eeuw in gebruik was
gekomen.
+

De Hochter- of Boschpoort vond ik eerst met zekerheid vermeld in een
cijnsboek van 1380 en vermoedelijk in 1378, 21 Jan.

+

Hochter- of Boschpoort.

+

De Brusselsche- of Tweebergenbuitenpoort komt herhaaldelijk voor na
1350, nl. in '51, '58, '59 e.v. jaren als ‘exteriorem’, ook ‘superiorem portam
duorum montium’.

+

Tweebergenbuiten- of
Brusselsche poort.

Noch uit het voren aangehaalde, noch uit de literatuur, bleek mij van deze
steenen ommuring eerder dan in de tweede helft der XIVe eeuw.
Vergelijken wij thans, wat HERBENUS ons in zijn ‘de Trajecto instaurato’
caput 2, uit het jaar 1485 mededeelt:
‘De grachten van onze stad van Tricht zijn bij heugenis van nu nog
levenden gemaakt of tenminste beter, verbreed, zooals zij zich nu
vertoonen; want ouden van dagen verklaren, dat zij op de meeste plaatsen
niet breeder waren, dan dat een handig mensch er met een lans over kon
springen....’ (blz. 15).
Hij vertelt ons, dat zij aan de zijde van St. Pieter goed van water voorzien
waren, daarentegen tusschen de poort van Lenculen en die van Lyndercruis
vrijwel droog lagen, ‘maar toch de stad er niet minder om versterkten’,
want de aarde is er tot hooge heuvels opgeworpen en ‘vormt zeer hooge
wallen....’ (blz. 16).
‘Men zegt, dat deze dammen en (aarden) wallen tot stand zijn gekomen
onder Arnold van Horne, Bisschop van Luik, om het jaar 1379....’
Aanleiding hiertoe vindt de schrijver in de ‘ingewortelde oneenigheid der
Luikenaren jegens hun heer en de teugellooze begeerte tegen hem te
heerschen....’ en omdat de Bisschop door naast eigen veiligheid die der
stad te behartigen, de vroegere veiligheid en roem (der stad) ongerept zou
bewaren.
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‘Van af de Lyndercruyspoort tot aan de Maas zijn de grachten vol water
en bovendien voor een groot deel bemuurd, opdat aan de buitenzijde niets
zou instorten, wat ze (de aarden wallen) sterker kan maken....’ (blz. 17).
Een bevestiging van dit beweren vinden wij in het archief van O.L. Vrouw
en in de Raadsnotulen van Maastricht tusschen de jaren 1368-'79,
(Rijksarchief te Hasselt in Belgisch Limburg): 1376. Schout, Schepenen,
Burgemeesters en Gezworenen der stad Maastricht getuigen, dat Deken
en Kapittel (van O.L. Vrouw) ‘pro se ipsis et capellanis socijs choralibus
ac virgiferis seu bastonarijs suis’ een zekere som gelds hebben gegeven
‘p r o m u n i t i o n e e t f o r t i f i c a t i o n e d i c t i o p p i d i d e m u r i s
e t f o s s a t i s ....’ (Franquinet Inv. no. 111).
1377. De raad van beide partijen bepaalde, dat zoolang de heeren ‘van St.
Servoes ende van onser Vrouwen dat vurgelt niet geven willen.... o m m e
d i e s t a d t e g r a v e n e n d e t e v e s t e n a l s b e g o n n e n i s ’, den
burgers verboden wordt op hun molen te laten malen enz. (Bulletin d.l.
Soc. des Mélophiles à Hasselt, XXXVII, blz. 114).
1377. De stad is den Anthonieten 300 dobbele mottoenen schuldig ‘....
ende van den vorz. 111 C dobbele mottoene zal de vorz. brueder Mertyn
gheven der stat L dobbele mottoene t e h e l p e n t e m u r e n e n d e t e
g r a v e n der stat vorsz. want hyt der stat gheboeden heeft ende gerne duen
wilt’ (alsvoren, blz. 118).
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Voorts leeren wij uit de raadsverdragen, dat het bestuur ‘der stat van Tricht
ome gonsten wille die die heeren van sent Voes der stat gedaen hebben te
weten 1½ C mottoenen i n h u l p e n d e r v e s t i n g e n , m u e r e n e n d e
d e r g r a u e n d e r s t a t ....’, besloot den Heeren van St. Servaas terwille
te zijn (5-VIII-1388).
Uit onuitgegeven rekeningen van St. Servaas in het Rijksarchief te
Maastricht (1385-1399, Willem virgifer, Godfr. Heijdendael, Jan Witter)
blijkt verder de toestand van den bouw in den zuidwesthoek der stad
tusschen de jaren 1385 en 1390.
Wij vernemen hieruit, dat ten jare 1385 in V i e r t h o r e n op de gracht
buiten de poort van Lenculen gelegen goederen van zekeren Goswinus
niets opbrengen, omdat zij zoo vol steenen (nl. opgestapeld bouwmateriaal)
liggen, dat niemand er een vinger naar uitsteekt1).
Dit geldt tevens voor de goederen van wijlen Gerwinus en voor die van
Flecmans. Vijf jaren later wordt van gemelde goederen gezegd, dat zij van
wege de gracht te niet zijn gegaan ‘nunc perdita propter fossata’.
Van de buiten de poort van Lenculen gelegen goederen van Gyselbertus,
den zoon van Mathias van Hese, welke goederen van wijlen Craga waren,
is de opbrengst in 1391 eveneens nihil, omdat ook zij ontredderd zijn en
vol steenen liggen2).
In 1392 wordt er van vermeld: ‘nichil, quae bona sita sunt super fossatum
oppidi’. Van het aangrenzend perceel wordt gezegd, dat de weduwe van
Nicolaas Wyngarders uit de goederen van wijlen Mechtilde Kremers,
welke gelegen zijn tusschen den molen van St. Servaas en den hof, die
V r o e n h o f heet, waardoor de stadsgracht loopt en die gewoon waren
XX denarii aan het kapittel op te brengen, nu niets opbrengt, omdat haar
bezitting te loor is gegaan door het aanleggen van de gracht.3)
Ten slotte leeren wij uit het H S DE LENARTS (Public. II, 42 noot 2), dat
omtrent het jaar 1377 een bouwperiode geweest moet zijn, aangezien het
Kapittel van St Servaas. in September van dat jaar zich onder beroep op
vrijbrieven verzet tegen de imposten, geheven voor de verdediging der
stad; een andermaal was dit geschied in April 1354, wat de vermelding
1) 1385. In quattuor turribus: Primo ad bona Goswinj sita supra fossatum extra portam
lenculensem.... nichil quia omnimodo lapidibus sunt tecta, ita quod nullus ad eadem
manus apponit.
2) 1391. In Lenculis: Item a gyselberto, filio mathie de hese de bonis quondam Craghe,
sitis extra portam lenculensem, nichil quia bona sita sunt supra fossatum et defracta,
lapidibus omnimodo tecta....
3) 1399 Item a Relicta nych. Wyngarders de bonis quondam Mechtildae Kremers, sitis
inter molendinum Sti Servatii et curiam dictam Vroenhof, per quem transit fossatum
oppidi et quae consueverunt solvere capitulo X X denarios, nunc perdita sunt propter
fossata.
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van de Lindercruis- en de Tweebergen-buitenpoort in 1351 e.v. jaren, vóór
andere poorten, verklaarbaar maakt.
Dat in het midden der XIVe eeuw Maastricht nog niet was ingesloten door de tweede
ommuring (die in 1377 nog niet voltooid blijkt), dat bijgevolg de tweede ommuring
niet uit 1300 kan dagteekenen, blijkt bovendien uit de volgende plaatsaanduidingen:
‘Item de oude Gracht, (die) Herengrillen straet geheyten es, ende alsoe
vytwaert te velde,+ ende dair die Sac (d.i. de Sacsdries, nu Maagdendries)
woent en alsoe vytte te velde waert bennen der nuwer gracht’ (EVERSEN,
Limietbeschrijvingen, Public. XIX (1882), blz. 392).

+

1304

Van een huis aan de tegenwoordige Grachtstraat (FRANQUINET, Inv. No.
77) ‘supra fossatum+ extra muros traiectenses versus sanctum anthonium’.
+

1345

‘de quibusdam bonis sitis extra muros oppidi supra fossatum (grachtstraat)
inter fullones’.+
+

1377
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Wij zien dus, dat in 1304 de Maagdendries aangeduid wordt met ‘vytwaert
te velde’, maar ‘binnen der nuwer gracht’, dat in 1345 de Grachtstraat ligt
buiten de muren der stad en dat in 1377 dit zelfde stadsgedeelte (bij de
volders, de Raamstraat) nog wordt genoemd als gelegen ‘extra muros
oppidi’, buiten de muren der stad.
In het laatste kwart van de XIVe eeuw is er sprake van een bouwperiode, zoodat
men kan zeggen, dat de t w e e d e o m m u r i n g d a g t e e k e n t u i t X I V d ,
behoudens een enkel vroeger opgericht poortgebouw.
+

+

Dagteekening.

+

Evenals bij de beschrijving der eerste ommuring, nemen wij ook voor de tweede
ons uitgangspunt bij de Helpoort en wel even westelijk er van, daar, waar de
binnen-Jekertak de eerste ommuring verlaat. Wij zagen op

+

Beschrijving.

Afb. 45. Pater Vinktoren met bouwval van een gedeelte der (tweede) ommuring; op den achtergrond
de Helpoort met een gedeelte der eerste ommuring.

blz. 64, dat de gracht, die zuidelijk vóór dezen muur liep, overbrugd was en het is in
de richting dezer overbrugging, dat de tweede ommuring eerst zuidelijk, daarna in
een flauwe bocht naar het Zuid-westen werd aangelegd. Waar deze bocht begint,
maakt de muur een hoek van ± 130o ten opzichte van het kleine stuk, dat haaks staat
op den ouden walmuur, den ‘Menrebroeder muer’; ter plaatse staat een toren, bekend
als ‘Pater Vink toren’.
PATER VINK TOREN. De oudste benaming, waaronder deze toren
voorkomt is die van ‘d e r To r e n a c h t e r d i e S w e s t e r n ’ (vgl.+
EVERSEN); later, na het z.g. ‘verraad van 1638’, is hij naar een der
slachtoffers genoemd en onder dien naam nog altijd bekend. HERBENUS
verhaalt ons, dat hier (nl. tusschen Helpoort en Pieterspoort) slechts één
toren wordt gevonden, die van oude makelij is.

+

Geschiedenis.

+

In het jaar 1906 werd de toren met den aangrenzenden muur onder leiding
van den architect W. Sprenger gerestaureerd. Met dezen toren was verwant

+

Restauratie.
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het trotsche bouwwerk, in afb. 46 weergegeven, naar de teekening, vóór
de slooping er van gemaakt (vgl. noot 2 op blz. 55); het werd bij de
restauratie tot voorbeeld genomen.
+

Het grondplan vormt een cirkel, waarvan een segment aan de westzijde is afgenomen;
+
de geheele oosthelft ligt in het water.
Beschrijving.
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Afb. 46. De voormalige kruittoren te Wijk, naar een vóór de slooping gemaakte teekening door C.
BOUMA (1869).
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De toren is opgetrokken in kleine, bijna quadraatvormige blokken kalksteen van
Visé; hij heeft twee verdiepingen, waarvan de eerste over de

Afb. 47. Waterspuwer van den voorm. kruittoren te Wijk.

walgang, de tweede over het op den noordelijken hoek van den westgevel uitgebouwd
torentje met spiltrap toegankelijk is. Deze tweede verdieping met v e n s t e r s en
s c h i e t s l e u v e n is op een dubbele ronde lijst overkraagd; in deze lijst bevindt zich
een bij de restauratie aangebrachte w a t e r s p u w e r in den vorm van een kattekop,
waarvan het origineel (afb. 47), in het Museum berustend, afkomstig was van den
onnoodig geslooptenkruittoren te Wijk. Een leien dak in den vorm van een kegel
met een schild op het Westen dekt den toren (afb. 45).
Aan de noordzijde is hij met den M i n r e b r o e d e r m u e r verbonden door een
schildmuur, aan de stadszijde versterkt door een boog van

Afb. 48. Pater Vinktoren uit het Zuiden; rechts de langs den Jekertak opgetrokken muur van blokken
Naamsche steen.

± 3.60 M., bij een diepte van 1.17 M. Op de verdiepingen is de toren uitgebouwd
boven genoemden boog. Gelijkvloers bevindt zich een rond vertrek met een middellijn
van ruim 2.70 M. en muren van 1.25-1.30 M. dikte, gedekt met een koepel van
mergel; de toegang op het Westen heeft een breedte van 55 c.M. bij een hoogte van
1.77 M.; daarboven het overblijfsel van een dierenkop. Een schietgat naar het Zuiden
is breed ± 0.80 M., toeloopend tot ± 12½ c.M., bij een hoogte van 77½ c.M.; het
andere, naar het Oosten gericht is breed ± 1.07 M. toeloopend tot ± 0,15 M., bij een
hoogte van ongeveer 0,90 M. Opmerking verdient, dat dit schietgat een schootsveld
mist, tengevolge van het op den linker Jekeroever optrekken van een muur van
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Naamsche steen, welke zooals HERBENUS zegt ‘aevo nostro ex firmissimis lapidibus
namurcensibus consummata est’, zoodat wij aannemen
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kunnen, dat in het midden der XVe eeuw het torentje geen beteekenis meer had voor
de verdediging, althans in die richting. De eerste verdieping, zooals gezegd
toegankelijk over de walgang, op het Noorden door eene opening van omtrent 0.75
M., op het Zuid-westen door eene van ± 0.68 M., bevat twee schietgaten, op het
Oosten van ± 0.90 M. breedte, vernauwend tot 0.09 M., op het Zuiden, vernauwend
tot ± 0.12 M.; de dikte van den muur is van 1.07-± 1.15 M.
De tweede verdieping dagteekent nagenoeg geheel uit den tijd der restauratie.
De w a l m u u r naar de voormalige Pieterspoort toe, maakt met den westgevel van
den toren een hoek van ± 130o. Ook hier treffen wij den schildmuur en de op pijlers
rustende bogen aan; slechts de eerste twee bogen van af den toren zijn volledig, de
verdere gedeelten hebben bij de restauratie hun karakter van bouwval, van fragment
eener stadsversterking, behouden. Onder den eersten boog, die een breedte van 4.20
M. en een diepte van 1.25 M. heeft, is in de dikte van den schildmuur (gemiddeld
1.25 M.) een ‘gemak’1) uitgespaard, onder een dubbelen boog van mergelblokken;
open aan de stadszijde, breed ± 1.64 M., bij een diepte van ± 1.30 M., is het omtrent
0.10 M. uitgebouwd en aan de veldzijde afgesloten door een muur van 0.30 M.; hierin
bevinden zich twee vensters, hoog ± 0.62 M., breed ± 0.19 en toeloopend tot ± 0.05
M. Vóór de restauratie waren de moet van de afdekking, de kraagsteenen en de
vertanding van den uitbouw nog aanwezig (afb. 48).
Het privaat wordt gedragen door drie consoles, ieder bestaande uit drie
overkragende blokken, die aan de onderzijde zijn afgerond. De voet van den toren
en van den muur bevindt zich ter hoogte van het onderste blok van de console, aan
de andere zijde echter ter hoogte van den middelsten draagsteen.
Boven den meer gemelden eersten boog zijn bij de restauratie langs de weergang
tanden (met schietsleuven) en vensters aangebracht, en de tanden gedekt met
geprofileerde platen.
Bij den derden pijler wijkt de bemuring af in zuidelijke richting om langs de
achterzijde van het gesticht van St. Vincentius à Paulo - de gevel van de school staat
gedeeltelijk op den ouden muur -, naar de St. Pieterstraat te buigen.
HET ZUIDFRONT. Was de bemuring ten Oosten van de Pieterstraat gedeeltelijk
in wezen, aan de overzijde staat zij nog vrij gaaf - in zooverre de eischen der

1) Uit het cijnsboek van 1377 deelt FRANQUINET (Inv. II blz. 215) iets mede over eene ‘latrina’,
gelegen naast het klooster der Swesteren - later het Feilzusterklooster, waarvan de
overblijfselen nog aan het Pater Vinktorentje grenzen - wat het bestaan van een ‘gemak’ in
dezen tijd waarschijnlijk maakt:
Item welke kanonik ook, hebbende het claustrale huis van heer Godefridus van Chiney, den
kanonik, (heeft te betalen) II s. uit de goederen van wijlen Winand, gezegd Ruycbier, den
voller, gelegen achter de genoemde claustrale goederen op de Jeker tusschen het voormalig
klooster der Swesteren, genaamd de Hondertmarcs. En het is der aandacht waard, dat heer
Eustachius Sul, in leven deken van onze kerk, en die bezitter was van het voornoemd claustrale
huis, de goederen van Ruycbier erfde, en tot uitbreiding van den tuin of boomgaard van zijn
huis een zeker gedeelte dier gezegde goederen veranderde, waarin een c l o a c a sive l a t r i n a
placht te staan.
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verdediging het althans toelieten, want de torens werden tot p l a t -f o r m s gemaakt,
de bogen aan de stadszijde met blokken mergel gedicht (waarbij soms van spaarbogen
werd gebruik gemaakt), en later met aarden wallen aangevuld.

Afb. 49. Walmuur bij den Zwingelput (stadszijde) met poortje.
+

In het jaar 1909 werd de grond verwijderd en er ontstond een straat van de
voormalige Pieterspoort tot aan den Zwingelput; wij treffen erthans 17 bogen van +Zwingelput.
Naamsche steen, die, zooals boven reeds gezegd is, met groote blokken mergel ruw
zijn gedicht (XV?), behalve bij den eersten en tweeden boog, waar de vulling tijdens
de restauratie werd verwijderd. Hier is de schildmuur ook bekleed met mergel, terwijl
onder den tweeden boog nog een gedicht en halfrond gesloten venster aanwezig is
ter breedte van ± 0.70 M. bij 1 M. hoogte.
Tusschen den vierden

Afb. 50. Opmeting van den walmuur aan den Zwingelput.

en vijfden boog is in het midden van den eersten torenwand een toegemetseld poortje,
ter breedte van ± 1.10 M.; het is met een strekschen boog gedekt; daarnaast naar de
Pieterspoort toe is een 0.80M. breede trap, in omlijsting van Naamschesteen, waarin
sponning en duimen eener vroegere afsluiting nog aanwezig zijn; ter hoogte van de
3e trede is zij toegemetseld.
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Tusschen den 14en en 15en boog bevindt zich de tweede toren, welke aan de stadszijde
is gesloten door een wand van mergel, waarin een toegemetseld poortje, dat met een
halfronden boog is gedekt en ± 1.50 M. breed is.
De laatste boog, tegen den muur van den N i e u w e n h o f aan, is zooveel dieper
als een trapje (thans van 22 treden), dat naar de

Afb. 51. Poortje in den walmuur bij den Zwingelput ter hoogte van den Nieuwenhof.

weergang leidde, breed is (afb. 49 en 50). De onderste drie treden zijn breed omtrent
1.20 M., de volgende ± 0.35 M. smaller, als ware hier nog plaats voor een borstwering.
Tegenwoordig sluit een ijzeren hek ter hoogte van de zevende trede den toegang af;
van een vroegere afsluiting is boven de vierde trede een duimhaak over. Onder dezen
boog is een p o o r t j e , dat sedert de restauratie weer geopend (1908) is; het gaf
waarschijnlijk over een voetbrug toegang tot het over de gracht gelegen terrein, maar
werd reeds vroeg toegemetseld, als tenminste hetgeen HERBENUS verhaalt, op dit
poortje doelt; hij zegt n.l., dat een houten brug, die over de stadsgracht voerde naar
de plaats van de samenleving der vrouwen, welke gemeenlijk Begijnen genoemd
worden, is opgeheven en dat het poortje, waardoor men over de stadsgracht een
uitgang had, is dichtgemetseld (blz. 9). Behalve een kleine nis boven den bovendorpel
aan de binnenzijde aangebracht, bevinden zich aan de veldzijde nog een
ontlastingsboog en vier geprofileerde kraagsteenen, die of een wachthuisje
ondersteund hebben of voor een m e e z e n k o o i gediend hebben (afb. 51).
Tot aan de voormalige Tongersche (Leynculen buiten-) poort zijn aan de stadszijde
de aarden wallen nog aanwezig; in den tuin van den Nieuwenhof zijn zij nagenoeg
8 M. breed en door een muur van baksteen met steunbeeren versterkt.
Aan de veldzijde telt de ommuring van de voormalige S t . P i e t e r s p o o r t tot
aan de voormalige To n g e r s c h e nog acht1) torens.
Ten tijde van Herbenus waren er negen; hij zegt: ‘Tusschen de poort van
St. Pieter en de poort van Leynculen zijn negen torens, waarvan er acht
voltooid, en de negende, welke het dichtst bij de poort van Leynculen is
gelegen, alleen met een gedeelte van den muur fundamenten (misschien
juister een v o e t ) van oud werk vertoont. De muur met de vijf torens na
den derden vanaf de Pieterspoort is in onze dagen gebouwd’ (blz. 9). En
hierop laat hij volgen: ‘Want die zeer hooge en bijzonder schoone toren,
1) Hier zijn medegeteld de gesloopte torens nabij de Pieterspoort en die nabij de Tongersche,
omdat hun plaats nog duidelijk valt te onderscheiden.
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die in den hoek van de stad tusschen Leynculen en Sint Pieter staat, is
gebouwd in het jaar 1464.’2)

2) Als l a n g e t o r n e , ook wel v r u n d e n h o e d e , was deze toren al bekend vóór
1464; in de ordonnantie van Juli 1442 op het bezetten der stadswallen lezen wij, dat
het Sint Jacobskerspel ‘diese waelplaetz is van den l a n g e n t o r n e totten anderen
nae den Reek te gaen’ (H.P.H. EVERSEN, Limietbeschrijvingen - Public. XIX, blz. 387).
Heeft Herbenus met het a e d i f i c a r e , misschien afbouwen bedoeld? Zijn tekst luidt:
‘Inter portam Sancti Petri et portam Leynculen turres sunt novem, octo quidem
perfectae, et nona, quae portae Leynculen est proximior, cum parte muri fundamenta
solum vetusti operis ostendit. Murus cum quinque turribus, post tertiam turrim a porta
Sancti Petri nostra ferme aetate aedificatus est’. ‘Nam turris illa altissima et pulcherrima,
quae in angulari parte civitatis inter Leynculen et Sanctum Petrum, est aedificata anno
1464’.
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De schrijver onderscheidt torens, die in zijn tijd werden opgetrokken en
oudere, in dit geval de drie het dichtst bij de Pieterspoort gelegene. Wij
kunnen zijn beweren echter niet geheel staven, want hoewel de muur tot
halverwege den vierden toren uit hetzelfde tintelend materiaal bestaat,
waaruit ook de muur bij en het Pater-Vinktorentje zelf werd opgetrokken,
toch meen ik, dat HERBENUS' beweren, als waren de muren van den derden
toren af in zijn tijd gebouwd, verstaan moet worden als voltooid; vanaf
het midden immers tusschen den derden en vierden toren tot aan de beide
torens. waar tusschen de Jeker in de stad stroomt, d e R e e k , treffen wij
een onderbouw van het meergenoemde materiaal, hier en daar vermengd
met kolenzandsteen, terwijl de bovenbouw is opgetrokken uit regelmatiger
en grooter blokken Naamsche steen, zooals die nabij het Pater-Vinktorentje,
waarvan HERBENUS ons zeide dat+ ze ‘aevo nostro’ waren opgetrokken
(zie blz. 74, en afb. 53).

+

Dagteekening.

Afb. 52. Walmuur van het zuidfront met het tweede en derde rondeel.

Als algemeene dateering komt mij het jaar 1381 wel juist voor, dat door
BACHIENE (blz. 859) genoemd wordt in verband met den ‘nieuwen uitleg,
aan deze zelve zuidzijde’ en bij welk jaar van Gulpen in zijn kroniek der
stad opteekende ‘werd de nieuwe walmuur aan de St. Pieterspoort
opgetrokken om de stad te vergrooten’. De onnauwkeurigheid, waarvan
wij hier HERBENUS betichten, ligt dus hierin, dat hij alleen bij den negenden
toren melding maakt van een ouderen onderbouw en dat hij zijn
beschouwing over den zeer hoogen en fraaien hoektoren als punt van
uitgang voor de dateering van den bouw der naastgelegen muren bezigde,
instede van er de aanwijzing voor de voltooiing in te vinden. Herstellingen
en verbouwingen hadden na HERBENUS' tijd meermalen plaats; nu eens
was
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het schade, bij een beleg ontstaan, dan weer door het water van den Jeker,
dat b.v. in Juli 1505 een gedeelte van de waterpoort ‘d e R e e c k ’
wegsloeg en een gedeelte van den muur naar de Pieterspoort toe
omverwierp (Vgl. EVERSEN, blz. 87 e.v.).
Van de torens tot aan d e R e e k , die alle half-rond uit den muur zijn uitgebouwd+
met een breedte tegen den muur van ± 8 M., is de eerste (nabij de voormalige St. +Rondeelen.
Pieterspoort; vgl. blz. 77, noot 1) ingestort; de baksteenvulling maakt de plaats, waar
hij gestaan heeft, duidelijk herkenbaar.
Het t w e e d e r o n d e e l heeft thans een mergelbekleeding van regelmatige
blokken,+ terwijl het volgende met zijn onderbouw
+

Tweede. Derde.

Afb. 53. Walmuur van het zuidfront met het derde en vierde rondeel en de poort ‘de Reek’ daarachter.

van kolenzandsteen een ouder karakter heeft bewaard; in dezen onderbouw bevinden
zich drie s c h i e t g a t e n , twee in den vorm van schietsleuven, omlijst door blokken
Naamsche steen van ongelijke grootte, het derde op het Westen, tot het gebruik van
vuurwapenen ingericht; dit wordt omgeven door een vulling van baksteen, die,
oploopend, het overgebleven gedeelte van den bovenbouw van kalksteen aanvult,
en den toren afsluit met een rollaag.
Tusschen den derden en den vierden toren zijn verschillende bouwperioden te
onderkennen; in de eerste 25 meter reikt de met kolenzandsteen vermengde onderbouw
tot ongeveer ⅔ van den muur; het laatste derde gedeelte is van het algemeene karakter
(de kleine blokken), zooals verderop de onderbouw, terwijl de bovenbouw dan in
grootere en gelijkmatigere blokken Naamsche steen is opgetrokken. Een enkel
s c h i e t g a t treffen wij er aan en wel naast het vierde rondeel, geheel overeenkomend
met dat op het Westen in den derden toren; het bevindt zich even boven de grenslijn
van den onderbouw en den lateren bovenbouw van Naamsche steen. De nu volgende
toren heeft op een onderbouw van kolenzandsteen,+ welke tot bijna ⅓ van de hoogte
+
reikt, een bovenbouw van Naamsche steen met wederom drie schietgaten, maar
Vierde.
van een ander type (afb. 53).
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Tot aan d e R e e k bestaat de muur uit een onderbouw van kleine kalksteen, hierboven
weder Naamsche steen, vervolgens een lijst van mergel en een baksteenen afsluiting.
+

De poort de Reek, waardoor de Jeker in de stad stroomt, bestaat uit twee halfronde
torens verbonden door een boog, waarboven muurwerk van baksteen. De oostelijke +De Reek.
toren is geheel opgetrokken in Naamsche steen, afgedekt met een lijst van mergel
(halfrond), waarboven baksteen, die door één band van mergel verlevendigd wordt.
Aan de

Afb. 54. Waterpoort ‘de Reek’.

zuidwestzijde zijn twee bijna vierkante vullingen van baksteen als van twee boven
elkaar geplaatste en slechts door een stukNaamsche steen gescheiden schietgaten
van het type als besproken bij den derden toren op de westzijde; verder een vulling
van kleine blokken calcaire. De westtoren van hetzelfde type, maar op een onderbouw
van kolenzandsteen, heeft op het Zuiden en op het Zuid-westen een schietgat (vgl.
afb. 54), het laatste echter gedicht; de middellijn der cirkelvormige opening bedraagt
33 c.M. In den hoek tegen den verbindingsmuur, aan de oostzijde van den toren dus,
bevindt zich een poortje, terwijl schuin daarboven de hoek wordt afgesneden door
een uitbouwsel op afgeschuinden kraagsteen.
Vervolgens wijkt de muur even af in zuidwestelijke richting. Ook hier zijn de
eerste 20 meter opgetrokken op een onderbouw van kolenzandsteen, verderop van
kalksteen, terwijl de bovenbouw uit Naamsche steen bestaat.
Nog verder wijkt de muur af van de oorspronkelijke richting en wel even voor+
+
een toren (afb. 55), die eveneens op een onderbouw van kolenzandsteen is
Zevende.
opgetrokken en, op halve hoogte ongeveer, in Naamsche steen (waarin vullingen
van baksteen) is afgebouwd; hierboven bevindt zich een halfronde lijst van mergel,
en een bekroning van baksteen met een band van mergel. Een gedicht schietgat,
zooals wij aan de zuidzijde van den westelijken toren van d e R e e k aantroffen (afb.
54), en drie eenvoudige kraagsteenen boven de lijst van mergel verdienen vermelding.
Het nu volgende stuk duidt in zijn geheel op een herstelling; het is opgetrokken
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in mergel, en heeft ongeveer op halve hoogte, een versnijding, die doorgaat op het
laatste gedeelte, daar waar eens ‘illa

Afb. 55. Muurtoren aan het Aldenhofspark.

altissima et pulcherrima turris’, waar HERBENUS van verhaalt (vgl. blz. 77 en noot
2), moet gestaan hebben. Hiervan is echter geen spoor meer te zien; het tegenwoordige
muurwerk bestaat bij gedeelten uit Naamsche-, elders uit baksteen, om de zes lagen
door banden van mergel afgewisseld. Er bestaat geen overgang met het besproken
gedeelte van mergel; nabij de scheiding treffen wij in het westelijke stuk een halfronde
lijst aan van mergel, die trapsgewijs daalt naar het Westen; daaronder twee spaarbogen
van mergel, die zich voorbij de scheiding uitstrekken.
Naarmate het terrein naar het Westen oploopt, stijgen de mergellijsten in het
bovengedeelte der muren trapsgewijs.
Van het WEST-FRONT1) is het aan het zuidfront grenzende gedeelte vrijwel het
eenig overgeblevene. Het is dan ook van hetzelfde type (Afb. 56). Tot aan de
voormalige Tongersche poort

Afb. 56. De zuidwestelijke hoek der ommuring, de voorm. ‘Tongersche Kat’, van uit het Aldenhofspark.

toe bestaat het materiaal uit baksteen met om de zes lagen een band van mergel, maar
een vulling geheel van mergel duidt de plaats aan, waar eens ‘de eenige toren op
oudere grondslagen naast genoemde poort’, van welke immers HERBENUS sprak,
stond; in het uiterste zuidwestelijke gedeelte is, ook aan deze zijde, van HERBENUS'
1) In den zomer van 1924 werden de fundeeringen ontgraven van een gedeelte der bij de
ontmanteling geslechte walmuren.
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zeer hoogen en zeer schoonen toren geen spoor te zien; hier heeft Naamsche steen
wat meer toepassing gevonden.
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III. De ommuring van de ‘Nieuwstad’.

Afb. 57. Het bolwerk Haet en Nyd (1516), van uit de veldzijde.

Een laatste uitleg - of juister misschien, de voltooiing van de tweede ommuring vormen twee bolwerken in het Oosten der stad, welke met hunne tusschengelegen
muren het zuidfront der vesting van de voormalige St. Pieterspoort af tot de Maas
doortrekken en het in een rechten hoek aan de Helpoort doen aansluiten.
Dit werk kwam na vele moeilijkheden eerst XVI a tot stand, omdat hiervoor
een gedeelte van het bisschoppelijk gebied moest worden afgestaan.
HAET EN NYD is de naam van het westelijk bolwerk, zooals een gehavende
gevelsteen boven den ingang aan de stadszijde vermeldt:
(Haet) ende Nyt ben ich ghenant,
minen vianden ben ich onbecant,
Ende oc volmaeckt, als men mach zien,
(Bi Meister) Herman in den Zarazien,
Doe men (screef)..... voerwaer
Duysent vyf hondert ende sestien jaer
(Public. XIV, blz. 91)
Dit bolwerk is halfrond

Afb. 58. Doorsnede en plattegrond van Haet en Nyd.
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uit het front der muren uitgebouwd met een middellijn van 15 M.; de buitenzijde is
bekleed met groote regelmatige blokken Naamsche steen. Het heeft een hoogen voet
en ter versiering een gebeeldhouwde fries met neuzen en een steen, waarop het
Bourgondische kruis tusschen twee omgekeerde sterren. Aan de oostzijde bevindt
zich eene poterne, die toegang gaf tot het aarden voorwerk; aan de westzijde is
(vermoedelijk bij een moderne restauratie) een soortgelijke opening uitgebroken
(Afb. 57).

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

83
Aan de stadszijde bevindt zich boven den toegang tot de eerste verdieping een
tympanvormige latei, welke met de stadsster is versierd; hierboven werd de reeds
vermelde gevelsteen aangebracht. Aan beide zijden van den toegang is een klein
venster aanwezig, dat met een gelijksoortige, onversierde latei is gedekt. Het
inwendige blijkt uit afb. 58.

Afb. 59. Doorsnede van den walmuur tusschen Haet en Nyd en de Vijfkoppen.

DE VIJF KOPPEN, het volgende bolwerk, heette eerst ‘D e (drie) d u i v e n ’,
maar kreeg na het tentoonstellen van de hoofden der wegens 't ‘verraad van 1638’
veroordeelden, dezen naam.
De muur tusschen H a e t e n N y d en D e v i j f k o p p e n bevat overblijfselen
van een fries, als bovengenoemd, maar lager aangebracht afb. 59).
In dezen muur werd in het jaar 1886 een doorgang gebroken, welke, in
een gothische omlijsting geplaatst, thans naar een er op aangebracht vers,
bekend staat onder den naam van P o o r t Wa e r a c h t i g .
Het bolwerk De drie Duiven, thans de V i j f k o p p e n is van een zelfde type als Haet
en Nyd, maar is meer dan ½ cirkel uit het front der muren uitgebouwd met een
middellijn van ± 18 M. (afb. 60). Ook dit bastion is bekleed, de voet is echter lager
en in

Afb. 60. Plattegrond en doorsnede (begane grond) van de Vijfkoppen.

plaats van een gebeeldhouwde fries is een cordon aanwezig, waarboven naar het
Zuidoosten zich drie kraagsteenen eener meezenkooi bevinden en op het Oosten een
steen, waarop tusschen twee kogels, twee loopen (of laadstokken?) gekruist zijn
volgens een Sint Andrieskruis.
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Vermoedelijk is de gevel aan de stadszijde aangelegd volgens het type
van dien van Haet en Nyd; hij is echter geheel onzichtbaar ten gevolge
eener later aangebrachte versterking met aarde; dit bracht mede, dat de
gelijkstraatsche verbinding naar de stad, verlengd moest worden; deze
verlenging is nog duidelijk herkenbaar in de met een tongewelf gedekte
verbindingsgang.
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Van de aansluiting met den ouden walmuur bij den Jeker en de Helpoort is slechts
een klein en aangrenzend gedeelte bewaard gebleven.

B. Latere versterkingen.
+

Naast eenige reeds op blz. 23 vermelde teekeningen der vestingwerken
dienen hier de volgende verzamelingen genoemd te worden:

+

Plattegronden.

Het Algemeen Rijksarchief (Catalogus No. 3585 e.v. - Aanwinsten 1894,
24c - Aanwinsten 1896, No. XCII); het Krijgsgeschiedkundig Archief; het
Ministerie van Oorlog (album van XVIIe eeuwsche plattegronden van
vestingen; het register van militaire gebouwen - dienst der genie), alle te
's Gravenhage. De verzameling van het Nederlandsch Legermuseum op
het kasteel Doorwerth.

Afb. 61. Plattegrond van de vesting Maastricht, met de vóór den middeleeuwschen walmuur
aangebrachte aarden werken (uit de verzameling BODEL NYENHUIS te Leiden, portefeuille 48, no.
152.)
+

Toen de middeleeuwsche muren en torens geen voldoenden weerstand
meer konden bieden aan de opgevoerde uitwerking van het
belegeringsgeschut, werden de oude rondeelen gewijzigd en ingericht voor
zgn. kazematopstelling der vuurmonden; hier vóór werden aarden werken
aangelegd, wier tijdelijk karakter blijvend werd, en waaruit de meerzijdige
bastions ontstonden:

+

Geschiedenis.
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het g e b a s t i o n n e e r d t r a c é werd geboren, en hiermee ging voor de
verdediging de beteekenis der muren over op de bastions.1)
In den Spaansch-Nederlandschen oorlog kwamen de gebreken der tot nu
gevolgde zgn. n i e u w - I t a l i a a n s c h e b e v e s t i g i n g s w i j z e al
gauw naar voren. ‘De stadhouders Maurits en Frederik Hendrik volgden
dan ook een eenigszins gewijzigde methode, die.... weldra in geheel Europa
zou worden gevolgd’, lezen wij in het Leerboek der Verdedigingskunst
door C.J. SNIJDERS en P.C.J. NOORDUIJN, 3e druk door P.W. SCHARROO,
1916, dl. I, blz. 52; van ingrijpende beteekenis voor den vestingbouw
waren de wijzigingen niet, want even verder vernemen wij: ‘In het wezen
der zaak bleef echter de bevestiging met hare betrekkelijk lage onbekleede
wallen, breede, natte grachten, kleine bastions en ravelijnen, met haar
gemis aan bomvrij onderkomen en met hare bastionsflanken loodrecht op
de courtine gericht, onveranderd tot aan den tijd van COEHOORN bestaan’
(t.a.p. blz. 63). Zie afb. 61.
Inmiddels bracht de beroemde Fransche vestingbouwkundige VAUBAN
(1633-1707) na de verovering der stad door Lodewijk XIV, veranderingen
aan, waarvan echter boven den grond niets meer is overgebleven. De
namen der buitenwerken Le Roy, la Reine, Dauphin, Orléans, Condé enz.
op den linker Maasoever, herinnerden aan dezen tijd. In de verzameling
kaarten berustend op het Algemeen Rijksarchief komen plattegronden
voor uit dezen tijd en volgende jaren o.a. een aan afb. 61 verwante
plattegrond eveneens met p a p e n m u t s e n ; (de teekenaar vergiste zich
echter bij het aangeven der windstreken; No. 3585). Uit andere teekeningen
spreekt de toestand der werken vóór de moderniseering in het midden van
de XVIIIe eeuw. Op een project van 22-III-1725 blijkt het Bastion Holstein
reeds te bezitten een ‘tegenwoordige oude gemetzelde gallerie en derselve
Capelle’, terwijl ‘de leeghste... en de bovenste’ tot de ‘geprojecteerde
Galleryen’ behooren (No. 3588). In deze jaren komen voorstellingen voor,
die ten doel hebben den staat van verval aan te toonen, waarin zich de toen
nog niet gemetselde gangen bevonden. Onder No. 3591 vindt men er een
‘Plaen... van het bast. Waldeck.... tot aen het Bast. Holsteyn, om aen te
thoonen hoedanigh de Houtte gallerijen sijn tegenswoordigh ingevallen’;
dit plan is van 21-VI-1726. Eerst dertig jaar later blijken ze hersteld;
teekening No. 3608 geeft het ‘Plan van een gemineerd Front voor de
Brusselse Poort, door de fransen in den jaere 1674 gemaakt, dewelke
gedeeltelijk vervallen en meest ingestort zijnde, nu in dit loopende Jaer
wederom opgesogt en herstelt sijn’. Zoo maakte men zich 's vijands werken
ten nutte, en eene kantteekening vermeldt, dat deze herstellingen gekost
1) Over de herstellingen en uitbreidingen der vestingwerken in het midden der XVIe
eeuw op aandringen van de landvoogdes Maria van Hongarije is te vergelijken: ALEX
HENNE, Histoire du règne de Charles Quint, Tome III, in het bijzonder Vol. IX, chap.
XL, XLI; het missive boek der stad (1552) volgens Pelerin, blz. 166; dit werk blz. 9
noot 1.
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hebben 570 f., maar ‘indien sij souden hebben moeten in aerde soo als sy
sig bevinden, gemaekt worden, eene somme van 8000 f. hol.’ De gangen
zijn niet altijd in hout uitgevoerd geweest,, want ten jare 1747 wordt op
een teekening van het Bastion Holstein melding gemaakt van een
‘Communicatie gallerije met de masqueerde oopeningen, putten en de
Capelle (is) reeds door de Franschen in den Jaare 1674 gemetseld, hebbende
doen 't Bastion in houtwerk gemineerd, wanneer deese oude mijnen door
den tijd vervallen zijnde in den Jare 1747 gevult en anders aangelegt en
in metselwerk sijn gebragt...’ (No. 3607). Uit de teekeningen Nos. 3628 en
3629 blijkt, dat de gangen, die de couvre-face Du Moulin met de caponière
aan de overzijde van de gracht verbinden, in het jaar 1775 gedeeltelijk
reeds gemetseld zijn; die in de lengte van de gracht en in de caponière
onder het glacis werden door het corps mineurs vervaardigd, terwijl het
ondergrondsch werk in
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de genoemde couvre-face volgens teekening No. 3628 in genoemd jaar
‘door 's landsaannemer gemaakt of nog te maken’ is (vgl. afb. 62).
Van de werken, die in de eerste zestig jaren der XVIIIe eeuw werden
aangelegd, is vrijwel niets in ongewijzigden staat overgebleven. Kort
daarop toch werd begonnen met den bouw van nieuwe werken, waarvan
een gedeelte is behouden. ‘En, dit alles is ingericht, naar de laatste en beste
wyze, die thans in de krygsbouwkunde word in acht genomen. Deze groote
verandering, in 't beloop der Vestingwerken, was reeds begonnen, onder
het opzicht van den Heer Directeur en Generaal Major de la Rive, in 1764:
en word, sedert deszelfs overlyden, noch daadelyk, met eenige verandering
van bestek, voortgezet, door den Heer Directeur Generaal, du Moulin,’
zegt BACHIENE (blz. 865). In het Algemeen Rijksarchief worden
verschillende ontwerpen van genoemde Opper-officieren bewaard
(Aanwinsten 1894, No. 24c en Aanwinsten 1896, No. XCII).
Tijdens het beleg van 1673 had de hoogte van den St. Pietersberg den
vijand een zeer gunstige opstelling geboden; ten jare 1701 werd ten spijt
van het verzet van de zijde des Bisschops op diens grondgebied, volgens
de plannen van COEHOORN, het fort St. Pieter aangelegd, waarover
gesproken zal worden bij de behandeling van St. Pieter.
+

Ten Zuidwesten van de stad is in den parkaanleg opgenomen en gedeeltelijk
+
behouden het voormalig b a s t i o n Wa l d e c k , waarvan het in baksteen
Beschrijving.
opgetrokken muurwerk verlevendigd wordt door toepassing van mergel aan
hoekblokken en aan, op gelijke afstanden aangebrachte, stijlen van beurtelings een
grooter en een kleiner blok. De droge gracht is tot een wandelplaats gemaakt en van
de contre-escarp bleef een klein stuk muurwerk over. Op deze overblijfselen werd
in October 1925 het grafmonument van den generaal Baron des Tombe geplaatst
(Vgl. blz. 95}).
Naar het Noordwesten is een gedeelte van het HOOGE-FRONT behouden gebleven;
nabij de St. Lambertuskerk en langs den Statensingel werden eenige werken gesloopt.
De hoofdwal is nog ten deele over, bestaande uit een gedeelte van het b a s t i o n
PRINS FREDERIK, en de b a s t i o n s STADHOUDER (1776), ERFPRINS

Afb. 62. Situatie-schets der vestingwerken aan het Bossche-front.

(1777) en HOLSTEIN; zij zijn door een droge gracht gescheiden van de voorwerken
in wier front binnen den b e d e k t e n w e g reduits zijn aangebracht. Ten Noordoosten
van laatstgenoemd bastion is aan de van water voorziene gracht een gedeelte van het
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b a s t i o n B bewaard gebleven en aan de overzijde van de gracht een fragment van
een der reduits.
De facen en flanken der bastions zijn van baksteenen bekleedingsmuren voorzien,
de contre-escarpen van, thans meest dichtgemetselde, toegangen, terwijl in de bochten,
aan weerszijden van de toegangen tot de kazematten zich lichtopeningen (schietgaten?)
bevinden (Afb. 64).
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Van een drietal kazematten, A, B en C waren de naar de stad gerichte gevels in
baksteen opgetrokken met toepassing van Naamsche steen; teekeningen ervan komen
voor in de verzameling van het Nederlandsch Legermuseum (kasteel Doorwerth),
en zijn voor gezien geteekend door Kolonel VERKOUTEREN (1828).

Afb. 63. Poterne D in het Bossche front, naar een teekening van Jhr. V. DE STUERS.

Het meest naar de Sint Lambertuskerk toe is het voormalig en gedeeltelijk
afgegraven b a s t i o n PRINS FREDERIK gelegen; even oostelijk van de naar binnen
gebogen flank bevindt zich eene p o t e r n e , die oorspronkelijk gesloten kon worden
door middel van een valbrug (vgl. afb. 63), waarvan de kettinggaten nog aanwezig
zijn; de sluitsteen heeft de letter B. De volgende poternes (C en D) werden aangebracht
nabij de keel van+ het bastion Erfprins: C in het teruggelegen gedeelte van de flank
van dit bastion, tegenover de droge gracht, die vóór de noorder-face van het bastion +Poternes.
Stadhouder is gelegen; D daar, waar de (lange) face van het bastion Erfprins met de
naar

Afb. 64. Toegang tot de kazematten (1776) in de contre-escarpen vóór den saillant van het werk Du
Moulin.

binnen ingebogen flank van het aangrenzende bastion Holstein samenkomt. Afb. 63
geeft deze poterne weer naar een der talrijke schetsen, die Jhr. Mr. V. DE STUERS van
de verdedigingswerken maakte vóór de ontmanteling der stad.
De bekleedingsmuren van de face van het bastion Holstein werden op dezelfde
wijze van een versiering in blokken mergel voorzien, zooals hiervoren gezegd is van
de overblijfselen van het bastion Waldeck.
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Afb. 65. Galerij in de caponière, van den ingang (afb. 64) naar het Oosten.

De aarden voorwerken, gelegen vóór het front dier bastions, zijn voorzien van
kazematten en van r e d u i t s (lunetten genoemd op plannen van generaal Du Moulin);
zoo ligt de r e d u i t Z e e l a n d vóór het bastion Prins Frederik; naast dit Zeeland,
en vóór den saillant van het bastion Stadhouder, werd de c o u v r e - f a c e D u
M o u l i n ingeschoven. Ook dit heeft in de bocht een toegang tot de kazematten (vgl.
afb. 64) en naast de deuropening aan iedere zijde twee maal zes lichtopeningen (of
schietgaten). In den inspringenden hoek tusschen het werk Du Moulin en de face
van het bastion Erfprins ligt de r e d u i t H o l l a n d ; in eene overeenkomstige ligging
tusschen de facen van de bastions Erfprins en Holstein werd de r e d u i t
G e l d e r l a n d (1773) aangelegd.
De onderdeelen der vesting waren ondergronds met elkaar verbonden; deze
verbindingen zijn voor een gedeelte nog aanwezig, voor een ander toegemetseld of
anderszins ontoegankelijk.

Afb. 66. De ‘Capelle’ binnen het werk Du Moulin.

De c a p o n i è r e vóór den saillant van het werk Du Moulin, aangelegd geheel
overeenkomstig de andere bochten, waarvan afb. 64 het type weergeeft, bevat de
toegang tot een galerij-achtig bomvrij onderkomen. Zooals afb. 65 te zien geeft, zijn
aan de kernzijde van het werk kleine nissen aangebracht, welker bestemming
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waarschijnlijk geweest is als punt van uitgang te dienen voor het maken van
tegen-mijn-gangen; het volgende poortje geeft toegang tot de mijngangen (van een
p e r m a n e n t t e g e n m i j n s t e l s e l ), waarvan de vertakkingen zich tot onder het
glacis -
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en verder onder het maaiveld - uitstrekken. Aan de rechterzijde op de afbeelding zijn
de lichtopeningen te zien, waardoor

Afb. 67. Vertrek in de grachtgalerij van het Fort Willem.

men over de gracht uitzicht heeft en die derhalve ook als schietgaten kunnen hebben
dienst gedaan. In den achtergrond teekent de donkerte van den toegang tot een, over
een gemetselde trap van 16 treden bereikbare gang zich af, waardoor men onder de
gracht door in het werk Du Moulin kan komen. De gang is mede voorzien van de
nissen, waarvan hierboven sprake was, en heeft vertakkingen, waarvan er onder de
gracht één doorloopt tot den saillant van het werk Du Moulin, en een langere in het
midden van de gracht oostwaarts gaat, ongeveer tot op de hoogte van de reduit
Holland.1)
Van dit ondergrachtsch niveau stijgt de gang in het werk Du Moulin tot een ronde
ruimte, de ‘Capelle’, waarop twee andere gangen uitkomen; deze ruimte is gedekt
door een baksteenen koepelgewelf in welks kruin een luchtkoker geweest is, en
voorzien van een borstwering van mergelsteen, met een gemetselde bank van baksteen
(afb. 66).
Als een gedetacheerd fort werd aangelegd, en even voor het beschreven front
vooruitgeschoven het Fort Koning WILLEM I.
Het werd gebouwd van 1816-1819 met de bestemming den Caberg te
bestrijken, maar+ na een halve eeuw (1866) als vestingwerk opgeheven,
en d.d. 15-x-1920 aan den Ontvanger der Registratie en Domeinen te
Maastricht overgegeven.

+

Geschienis.

Het grondplan bestond ongeveer uit een vijfhoek, had den vorm van een lunette+ met
een keelmuur, droge gracht en verdedigbaar glacis. De oostelijke helft is thans in +Beschrijving.
gebruik als kweekerij en de gracht van dat gedeelte, ten deele gedempt. De hooge in
1) Ter typeering van het toegepaste stelsel heb ik op afb. 62 in het werk Du Moulin, in het
maaiveld ten Westen ervan, en langs het glacis tot de reduits Zeeland en Holland, de
mijngangen door stippellijnen aangegeven, zooals zij geteekend staan op kaart M 107 van
het Krijgsgeschiedkundig Archief. Op het 6e, 7e en 8e blad der kaart, welke geteekend is
door den 1en kapitein Ingenieur J.A.A.C.V. RAPPARD en d.d. 1-III-1826 voor gezien geteekend
werd door den Lnt-Genl. Directeur der 5e Fortificatie-Directie, A. CROISET, zijn ‘de
Mijngalerijen van het hooge Front te Maastricht’ weergegeven.
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baksteen gemetselde escarpen van de andere helft zijn behouden en voorzien van de
schietgaten eener ondergrondsche, over een 1.25 M. breede trap van
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19 treden met optreden van 0.20 M. van uit de casemat toegankelijke galerij, bestemd
tot nabij-verdediging der droge gracht. Deze galerij is door dwarsmuren, waarin een
halfrond gesloten deuropening uitgespaard is, in vertrekken verdeeld; aan de
grachtzijde zijn telkens vijf schietgaten straalsgewijs uit één punt aangebracht (afb.
67); de binnenwand is daarbij concaaf gemetseld. De contre-escarp

Afb. 68. Gezicht op de droge gracht van het Fort Willem, met de St. Lambertuskerk in het verschiet.

bevat een gelijke, rondgaande galerij, die over een breede trap van 41 treden (de
opgaande trap aan de overzijde der gracht telt 37 treden; de optreden zijn van 0.19
M.), onder de gracht door toegankelijk is; de sluitsteen van een luchtkoker is voor
den voet van den muur zichtbaar (afb. 68).
v.N.
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Afb. 69. De Maasbrug uit het Noorden van af de Kon. papierfabriek.

DE MAASBRUG. De verbinding tusschen den linker Maasoever en den rechter,
tusschen Maastricht en zijn voorstad Wijk, wordt gevormd door een brug in
licht-grijze steen, tegenwoordig bestaande uit acht halfronde bogen en een gestrekten,
breederen aan den Wijkeroever (Afb. 69).
De tonnen dezer bogen, van den eenen oever tot het midden van den stroom
toenemend in breedte en in hoogte, en van hier naar den anderen weder afnemend,
geven aan het dekvlak van de brug die welvende lijn, die, hoewel geschaad door de
gedeeltelijke slooping der steenen borstwering, haar verbindend karakter heeft
behouden.
Onder de belangrijkste afbeeldingen van dit monument zijn te noemen:+
+

Afbeeldingen.

De brug in den achtergrond van JAN VAN EYCK'S ‘Madonna met den
kanselier Rolin’ (± 1436), in het Louvre te Parijs1). De gravure van
HOOGENBERG, die voorkomt in AITZINGERUS' de Leone belgico eiusq.
Topographia... (1588). JAN LUYKEN'S prent in Jean le Clerc, geschiedenisse
der Vereenigde Nederlanden, dl I. (1730). Het paneel door JORIS VAN DER
HAAGEN (± 1660), in het bezit van den Heer M.J.F.W. van der Haagen te
's Gravenhage; dit schilderij werd gereproduceerd in Schetsen uit de
geschiedenis van Maastricht en omstreken door Schoonbrood en Grossier
(1924), en in het Limburgsch Jaarboek, XXVI (1920), ter verluchting van
een artikel van de hand des eigenaars.
Van de XVIIIe eeuwsche voorstellingen noem ik slechts een
O.I.inktteekening (0.165 × 0.086 M.) in de verzameling van het Provinciaal
en Oudheidkundig Genootschap in het Rijksarchief te Maastricht en de
gewasschen O.I.inktteekening van JAN DE BEYER in het Rijksprentenkabinet
te Amsterdam, weergegeven in afb. 71.
in het Annuaire van 1826. Franquinet. Bouwkundige
Bijdragen, VIII (1854).+ In 1280 is een begin gemaakt met den bouw van
dit monument, een werk, dat eerst 18 jaren later werd voltooid. In de XVIIe
eeuw werden belangrijke herstellingen aangebracht; in de jaren na veertig
werd de eerste boog - te tellen van Maastricht af - dichtgemetseld; volgens
zeggen van Pater de Heer in het hoofdstukje, waarin hij spreekt over het
HEYLERHOFF

+

Literatuur. Geschiedenis.

1) De identificeering van de stad, die door een brug van zes bogen verbonden wordt met
de over de rivier gelegen voorstad, vormt een strijdvraag; op topographische gronden
meen ik de bewijsvoering dergenen, die in dit landschap Maastricht en zijn brug willen
herkennen, aanmerkelijk te kunnen aanvullen, wat echter tot eene uitweiding zou
noodzaken, die hier niet op zijn plaats is.
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‘splendidissimum, magnificentissimum, ac stupendum illius seculi opus
pontis lapidei’, gebeurde dit om de vischmarkt te verbreeden en om den
schepen een veiliger aanlegplaats te bieden. Deze boog werd opgeruimd
bij het aanleggen der Zuid-Willemsvaart.
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De tegenwoordige eerste boog had in 1683 dringend herstel noodig,
waartoe den 7en Juni met den Dominikaner broeder F r a n c i s c u s
R o m a n u s een overeenkomst werd gesloten1). Dit werk verbreidde zijn
roem naar Parijs, waarheen Koning Lodewijk XIV hem riep om den
Pont-royal te komen voltooien.
Geleidelijk werden alle bogen hersteld; in de sluitsteenen zijn naast de
stadsster de jaartallen dier werkzaamheden aangebracht. Zoo werden de
2e en de 3e boog in 1698 en '99 door den Augustijner monnik J. v a n d e r
P o o r t , de 4e en 5e in 1714 door J. C o l l a r d , de 6e, 7e en 8e boog in 1716
door G i l l i s D o y e n hersteld, terwijl de laatste eerst gebouwd werd in
het jaar 1827 door den bouwmeester Hermans, ter vervanging van een
houten boog, die in tijden van nood kon worden weggenomen.

Afb. 70. Copie door J.D. MEISING naar een gedeelte van eene teekening uit het archief van het
Departement van Oorlog ‘Plan van gebouwen L M 136’.

Of bij deze restauraties het oorspronkelijke karakter werd gewijzigd, is
niet meer vast te stellen2). In zijn opstel over de Maasbrug (Annales de
l'Academie d'archéol. de Belgique, X, 1853) zegt A. SCHAEPKENS, dat bij
het graven der Zuid-Willemsvaart de (oorspronkelijk-) eerste boog weer
werd blootgelegd; deze was nog in den origineelen staat gebleven: ‘Elle
offrait les mêmes formes et dimensions que les cintres suivants dont
quelques-uns furent renouvelés par le dominicain François Roman de Gand
au XVIIe siècle. Son appareil, ses profils et ses moulures caractérisaient
bien le style de sa mâle architecture. La pierre seule, employée à sa
construction, différait de celles des autres arches qui le suivent’. Waaruit
het materiaal dan wel bestond, verzwijgt Schaepkens ons.
P h i l i p p e d e H u r g e s , die den toestand vóór de herstellingen nog
gekend heeft, zegt in de beschrijving van zijn bezoek (1615) aan de stad:
‘Il a dix arches dont le plus large est au milieu... Il est composé de pierre
1)
2)

FRANQUINET, Bouwkundige Bijdragen... VIII (1854) blz. 1-19; Maasg. 1925 blz. 61-62.
HOOGENBERG, JAN LUIJKEN en JORIS VAN DER HAAGEN geven in hun voorstellingen
de bogen gedrukt en omlijst door beurtelings groote en kleinere blokken, maar LUIJKEN
is niet origineel en het overigens topographisch zoo nauwkeurig werk van VAN DER
HAAGEN - de houten boog aan de zijde van Wijk, de poort er naast met zijn ornament

in lichte steen, het poortgebouw aan den Maastrichter oever, het bastion van ‘de vijf
koppen’ in het verschiet enz. - geeft een zeer onwaarschijnlijke hoogte aan de
doorvaarten der brug.
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l'air’; zoo stevig is zij gebouwd... ‘ains semble-il fait pour tousjours durer’.
‘Il y a’, zegt hij verder, ‘un gros dongeon carré sus chasque bout de ce
pont, scavoir un du costé de Maestrect, l'autre du costé de Wick, qui le
deffendent des deux costez, pour estre fort matériels et bien bastis...’
(MICHELANT blz. 290, 292).

Afb. 71. Teekening in O.I. inkt door JAN DE BEIJER, in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Omtrent de voorgeschiedenis van dit monument is men onzeker. Wij
weten, dat ten jare 1275 de zgn. Romeinsche brug instortte en dat in 1280
een begin gemaakt werd met den bouw van de tegenwoordige steenen,
noordelijk van haar voorgangster. Maar, wij weten ook, dat in 1206 Hugo,
Bisschop van Luik, en Lodewijk, graaf van Loon, de brug van Maastricht
vernielden.
(midden XIII) zegt, dat zij de brug van Tricht en den
wal, welke de Hertog had opgeworpen met den grond gelijk hebben
gemaakt (Public. II blz. 15 noot 1 en blz. 413 e.v.); misschien lagen brug
en wal bij elkaar en dan ligt het vermoeden voor de hand, dat de Hertog,
die zoozeer prijs stelde op het bezit van den handelsweg, naast de
gemeenschappelijke een nieuwe brug zou hebben gebouwd en die tevens
met een wal versterkte. Het is immers bezwaarlijk aan te nemen, dat de
Bisschop, mede-heer der stad, de brug zou vernield hebben, wanneer deze
de eenige verbinding over de Maas vormde.
EGIDIUS VAN ORVAL

Verder is ons bekend, dat Hendrik III van Gelder, bisschop van Luik, in
1267 de houten Maasbrug verwoestte, welke naar alle waarschijnlijkheid
eene andere was, dan de zoogenaamde Romeinsche, daar het kapittel van
St. Servaas, (dat sedert de schenking door Keizer Koenraad II in 1139 in
't bezit was gesteld van deze brug, ‘cum omni usu et utilitate’, maar met
de verplichting, ‘ut de ipso fructu qui inde percipietur, pons idem
quotienscumque necesse fuerit reficiatur’) het reeds eenige jaren later met
het oog op den bouwvalligen toestand der brug noodig acht zich te
vrijwaren voor te groote onkosten1): den 17en September 1274 bevestigt
Keizer Rudolf de oude privilegiën onder de uitdrukkelijke vermelding,
dat het Kapittel de kosten van herstelling niet behoeft te dragen, wanneer
de brug eens zoo vernield werd, dat zij niet alleen een gedeeltelijk herstel
noodig zou hebben, maar als het ware geheel herbouwd moest worden.
1)

twijfelt aan de echtheid van het stuk; vgl. Bulletin de la commission
royale d'histoire, tome LXXXV (1923) blz. 141.
HUBERT NELIS
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vierden vóór den Idus van Juli stortte een gedeelte der brug in, dat
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overvuld was met menschen, waarbij 400 menschen van beiderlei kunne,
of daaromtrent, te water raakten, lezen wij in den aflaatbrief d.d. 29-1-1284,
gegeven door 4 aartsbisschoppen en 15 bisschoppen aan allen, die bijdragen
tot de voltooiing van den bouw eener sterkere brug, waartoe het Kapittel
de kosten niet alleen wenschte te dragen (WILLEMSEN, nrs 12, 13 en 15).
Uit de Alde Caerte blijkt dat Bisschop en Hertog uit deze geschiedenis
geleerd hebben; de opbrengsten van een veer, ingeval van herhaling van
het gebeurde van 1275 zullen zij gelijkelijk deelen; van het Kapittel van
St. Servaas wordt niet gesproken.
Dat de nieuwe brug nog niet voltooid was tijdens den aanval, welken
Heinric van Gaesbeek en Arnout van Diest in 1284 op de stad beproefden,
blijkt duidelijk uit hetgeen de Brabantsche kroniekschrijver JAN VAN HEELU
over dit feit opteekende:
2010. Nochtan was ontwee die brugge
Tusschen Tricht ende Wijc doe;
Maer nochtan ronnen si toe
over boeme, sonder vieren
Ende volgeden thant den banieren
van Gaesbeke ende van Diest mede...
(Uitgave Willems.)

In 1349 werd door Deken en Kapittel met de stad een overeenkomst
gesloten, hoe in de kosten van het onderhoud zou worden voorzien, waarbij
de laatste ⅔ ervan op zich nam, terwijl in 1646 (Annuaire, 1826, blz. 113)
het Kapittel zijn rechten aan de stad afstond.

Afb. 72. De Maasbrug uit het Zuiden, van den Wijker oever af.
+

Reeds werd gezegd, dat de tegenwoordige brug bestaat uit acht halfronde bogen
en een gestrekten aan de zijde van Wijk; zij is opgetrokken van Naamsche steen +Beschrijving.
en heeft eene lengte van bijna 160 M., bij eene breedte van 9.2 M. (afb. 72). De
lengte der eerste acht bogen ligt tusschen 12 en 13.40 M., terwijl die van den negenden
19.70 M. bedraagt. Zij rusten bij de geboorte op een tweemaal versneden basement
en prijken in hun sluitsteenen met de stadsster en het jaartal der herstelling.
Het rythme der bogen van dit sober gehouden muurwerk wordt versterkt door de
slagschaduwen in de boogopeningen en de werking van het eenvoudig forsch profiel
der boogruggen. Tusschen deze bogen staan de pijlers, stroomopwaarts
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beschermd door stroombrekers, die oorspronkelijk driehoekig waren, maar in den
Franschen tijd werden afgerond, aan de noordzijde voorzien van thans halfronde
steunbeeren, welker basementen in de onderste versnijdingen door vijf zijden van
een achthoek gevormd zijn. De steenen borstwering werd van den derden af tot en
met den achtsten boog vervangen door een ijzeren hek met lantaarns (1836). Het
dekvlak is boven den achtsten boog zooveel breeder, dat het noordfront van de brug
hier in de lijn der pijlers staat; op deze verwijding stond een wachthuis. Poort en
wachthuis werden in de eerste jaren der vorige eeuw gesloopt (FLAMENT, Public.
XXXVI (1906), blz. 461 e.v.).
Op de Markt, ten Oosten van het stadhuis, staat een eenvoudige POMP in Naamsche
steen, gedekt door een vaas, waarop de stadsster voorkomt tusschen het jaartal 1824.
GRAFMONUMENT DIBBETS. Nabij de voormalige Boschpoort staat thans het
herhaaldelijk verplaatste grafmonument van: LUIT.-GENERAAL BARON DIBBETS,
OPPERBEVELHEBBER DEZER VESTING 1830-1839.
De eenvoudige tombe is aan de vier zijden van opschriften voorzien; de eenige
versiering bestaat uit aan de vier hoeken geplaatste acroteriën.
GRAFMONUMENT DES TOMBE. Nabij de Maas op de overblijfselen van het
Bastion Des Tombe, aan den ingang tot het Bassin, staat het eenvoudig monument
in Naamsche steen. Op een voetstuk van twee treden rust de sarcophaag, die aan de
eene lange zijde het opschrift vermeldt: BARON DESTOMBE LUITENANT GENERAAL
OPPERBEVELHEBBER DEZER VESTING.
De hekspijlen der ijzeren afsluiting eindigen in lanspunten; op de vier hoeken
werden pijlbundels aangebracht1).
v.N.

1) In October 1925 werden het monument en het stoffelijk overschot van den op 18-II-1845 te
Maastricht ontslapene naar het Aldenhofspark overgebracht (vgl. blz. 86).
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Wereldlijke openbare gebouwen.
1. Vrijthof. Het voormalig Brabantsch (Spaansch) gouvernement.
+

A.J.A. FLAMENT, Het Huis Oud en Nieuw (1916). Maasg. 1905, blz. 65 en 1906,
blz. 7-8.

+

Literatuur.

Afb. 73. Het voormalig Brabantsch Gouvernement (naar een teekening van V. KLOTZ).
+

Uit het Archief des Kapittels van St. Servaas maakte FLAMENT de geschiedenis
+
Geschiedenis.
van dit gebouw op. Wij lezen op blz. 56: ‘den 13en October 1333 gaf de kanonik
Joannes Fraybart zijn claustraal huis, dat is 't later Spaansch Gouvernement, aan
hertog Jan III van Brabant... Den 8en October 1351 gaf die Hertog het aan zijn
rentmeester, toen den heer van Wittem, n.l. Jan van Wittem, uit het geslacht van
Cosselaer en zijn bastaardbroeder of aan diens gelijknamigen zoon.1) De Hertog gaf
dit huis waarschijnlijk in leen of in gratis gebruik. Den 21en Maart 1356 gaf deze Jan
van Cosselaer-Wittem het (in huur?) aan Joannes van Wambeke. In 1397 den 20en
September gaf des Hertogs dochter en opvolgster Joanna uit bizondere gratie, gunst
en vriendschap 't huis met atrium (voorhof) terug aan deken en kapittel van St.
Servaas, wel het bewijs, dat het niet in eigendom aan Jan van Wittem heeft behoord.
... De Hertogin behield zich echter voor, zoo lang zij zou leven, in dat huis te
logeeren en stelde nog als voorwaarde, dat deken en kapittel jaarlijks erflijk vier
Mark, Maastrichter cours, zouden betalen, voor een jaargetijde op den dag van haar
overlijden te houden in St. Servaaskerk.

1) Het komt mij voor, dat hier bedoeld is Jan II en niet de zoon. Over deze heeren van Cosselaer
is te vergelijken Mosmans, De heeren van Wittem (Venlo 1923), Hoofdstuk II.
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Hare opvolgers, de hertogen van Brabant, schijnen ook het recht gehad te hebben in
dat huis te logeeren, althans werd het door het kapittel toegestaan.
Karel V en zijn zoon Philips II hebben als hertogen van Brabant er hun intrek
genomen als zij Maastricht bezochten... Het bleef echter een claustraal huis tot de
opheffing van de wereldlijke kapittels door de Fransche Republiek in 1797. Toen
kwam het in eigendom aan particulieren... de Zuid-Limburgsche Credietvereeniging
(was er) gevestigd tot in 1912, toen het op de publieke veiling, teneinde het monument
voor afbraak te behoeden, werd gekocht door Jhr. Mr. V. de Stuers, die zooveel voor
Maastricht heeft gedaan.’
Tot zoover FLAMENT in ‘het Huis Oud en Nieuw’.
Hieraan wil ik toevoegen,

Afb. 74. De zuidoostelijke hoek van het Vrijthof (naar een teekening van v. KLOTZ).

dat ten jare 1356 sprake is van den hof des hertogs; op den 16en Juli van genoemd
jaar lezen wij immers, dat aan Franco van Eycke een ‘jaarlijkschen cijns van 4
schellingen wordt overgedragen uit een huis, dat gelegen is ‘op de plaats geheeten
der balyuen, retro c u r i a m et penes murum c u r i e 1) domini ducis Brabantie en
bewoond door Johannes de Wambeke, Kanonik van St. Servaas’ (DOPPLER St. Servaas
Nr. 550).
De oorspronkelijke indeeling van dit gebouw is een geheel andere geweest dan
die, welke afb. 76 te zien geeft; het oostelijk gedeelte met de vensters zonder frontons
heeft heden plaats gemaakt voor een nieuw gebouw, dat n.l. van het agentschap van
de Nederlandsche Bank. Het westelijk gedeelte, dat heden gelijkstraats vier vensters
aan weerszijde van de deur telt, heeft verbouwingen ondergaan, die eene andere
indeeling van den gevel en van het inwendige medebrachten; uit de afbeeldingen 73
en 74 blijkt een en ander duidelijk. Op de eene voorstelling (afb. 73) gaf de teekenaar
den inkijk in de Breedestraat, aan welker zuidelijken hoek de St. Jacobskerk stond.
De rechter helft der afbeelding wordt ingenomen door een gebouw, dat is uitgegroeid
tot aan den hoek van een straat - de tegenwoordige Jacobstraat -, die langs de westzijde
der Jacobskerk loopt. Het heeft eene verdieping, die in vakwerk is uitgevoerd en
waarvan het gedeelte boven de inrijpoort het hoogst is; het gelijkstraats wordt alleen
door de inrijpoort en in den tweeden aanbouw door een tweelichtsvenster onderbroken.
1) Dit woord is bij DOPPLER, per vergissing uitgevallen; het is niet onwaarschijnlijk, dat de
genoemde kanunnik, 's Hertogs rentmeester, de c u r i a d u c i s , het hof des hertogs,
bewoonde.
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Afb. 75. Plattegronden van den kelder, beganegrond en verdieping van het voormalig Brabantsch
Gouvernement (naar een opmeting van den Rijksarchitect Ad. Mulder).

Op de andere voorstelling (afb. 74; beide werkjes van V. KLOTZ bevinden zich in
de verzameling van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg in
het Rijksarchief te Maastricht, en zijn gemerkt T 13 en T 15) bracht de kunstenaar
denzelfden hoek van het Vrijthof op den laatsten dag van het jaar 1670 andermaal
in teekening. In den zoojuist

Afb. 76. Voorgevel van het voormalig Brabantsch Gouvernement aan het Vrijthof.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

99
beschreven gevel zijn inmiddels verschillende veranderingen aangebracht: de huidige
met gebogen frontons gedekte vensters zijn op afb. 74 duidelijk te herkennen en hun
plaatsing komt bovendien overeen met de tegenwoordige (afb. 76). In den
vensterloozen onderbouw is naast de inrijpoort een kleine lichtopening aangebracht,
terwijl het 't meest naar den hoek van de Jacobstraat gelegen gedeelte op de oude
hoogte en met den houten ‘voorplooi’ is gebleven. De beide ruitvormige borden, die
op afb. 73 boven de inrijpoort hingen, zijn verdwenen; het kan zijn, dat het
rouwborden waren, wier tijdelijk karakter de afwezigheid verklaart op de teekening
van December.

Afb. 77. Detailteekening der vensteromlijsting aan den voor- en achtergevel van het voormalig
Brabantsch Gouvernement (opmeting als voren).

Het Brabantsch- (Spaansch) Gouvernement (XVI b) is met den in mergel
opgetrokken+ hoofdgevel aan het Vrijthof gelegen; het gelijkstraats, dat oorspronkelijk
+
zijn licht ontving van de hofzijde, heeft nu vier vensters, te weerszijde van de
Beschrijving.
ingangsdeur; op de verdieping zijn er zeven, van welke vier gedekt zijn door halfronde
frontons en de drie andere van een gebeeldhouwde omlijsting voorzien zijn. Een
flauwe knik duidt de plaats aan, waar, even ter zijde van de inrijpoort, in 1670 het
lagere bijgebouw nog bestond (vgl. afb. 76 en 74).
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De vensters in het gelijkstraats zijn in later tijd en zonder verband met die op de
verdieping aangebracht; de deur en het viertal vensters ter linkerzijde werden
vermoedelijk eerst in de vorige eeuw geplaatst, de hooger gelegene ter rechterzijde
in XVIII A; de uiteinden der tusschendorpels bleven van de vroegere kruiskozijnen
alleen over en de onderdorpels werden bovendien ongelijk verlaagd. Op de verdieping
zijn de drie oudste vensters in hun oorspronkelijke XVIe eeuwsche omlijsting gevat:
twee profielen in de schuinte van den dagkant vormen de halfcirkelvormige bekroning;
het eene is een geriemd peerprofiel, terwijl het andere, het binnenste, een rondstaaf
is; dit nu vormt de boogvulling, vertakt zich tot twee kleinere bogen, die in het midden
van den bovendorpel samenkomen, tot wat eens de stijl was van het nu niet meer
aanwezige kruiskozijn. De lijsten rusten op geprofileerde basementen in de schuinte
van den dagkant; hiernaast en uit het vlak van den gevel voorspringend aan iedere
zijde een soortgelijk basement (afb. 77 en 78). De vensteromlijstingen worden
bovendien gedekt door, mede volgens een halven cirkel beschreven, geprofileerde
lijsten, welke op gebeeldhouwde kopjes rusten. De kruiskozijnen zijn uitgebroken
en de (moderne) vensters naar onderen verlengd.

Afb. 78. De drie vensters met gebeeldhouwde omlijsting in den voorgevel van het voormalig Brabantsch
Gouvernement.

De boogvullingen, verwant aan die van het Dinghuis (vgl. afb. 93), worden, evenals
daar, gevormd door twee bogen van een halven cirkel, waarbinnen een driepas; het
geheel hier heeft meer relief, en dit wordt nog verhoogd door het er in aangebracht
beeldhouwwerk.
Tegen het maaswerk der boogvullingen immers zijn in verheven werk de symbolen
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van het Habsburgsche Huis aangebracht, Keizer Karel V ter eere; in de middelste
vulling de rijksadelaar met het Habsburgsche schild - rechts den dwarsbalk, links
het kasteel (Castilië) - ‘zooals het was sinds Philip den Schoone en tot aan de komst
op den troon van het huis van Lotharingen met Keizer Frans I’ (FLAMENT a.w. blz.
60). De beide andere zijn versierd met het ‘PLUS OULTRE’, het devies, dat in XVIb
herhaaldelijk voorkomt. Het is aangebracht op een banderol, die om de gekroonde
zuilen van Hercules is gekruld, terwijl de ruimte boven den spreukband en tusschen
de bovenhelft der zuilen wordt ingenomen door des Keizers kroon - samengesteld
uit een mijter en een hoofdring met lelies, welke sedert door de Oostenrijksche vorsten
is aangehouden.
‘... Karel den vijfden van dien naem, Keyser van het Roomsche Rijck,
voert hedendaechs voor sijn Devijse twee Stijlen oft Pilaren, die de ouders
de twee colommen van Hercules plagen te noemen. Dewelcke zijn twee
hooge bergen oft vvtstekende clippen... Ende dese plaetse wierdt voor het
Eynd des Werelts (nae het ramen van veelen) gehouden. Want daer en is
geen gedenckenis, dat oint iemant verder oft voorbij dees Pilare geseylt
heeft voor de tijden van den voorseyden tegenwoordelijken gebiedenden
Keyser Kaerel: Binnen wiens gebiedinge oft Keyserdom sijn ondersaten
vvt Spaegnien seylende, veel Eylanden en bewoonde oft bewoonbaere
plaetsen ontdect ende gevonden hebben...

Afb. 79. Achtergevel van het voormalig Brabantsch Gouvernement.

Om welcke vrome daden ende verbreydingen van sijn lantpalen oft limiten
te bewijsen draecht den voorseyden Keyser in sijn Devise de voor vermelde
Colommen: met hope (soo hij seydt) om noch voorder te trecken, ende
noch te conquesteren oft te gewinnen tgene dat N o c h v o o r b y of N o c h
v e r d e r (in 't Fransch Plus Oultre) gelegen is’ (Princeliike Deuiisen van
Claude Paradin, Cabriel Simeon ende meer ander, blz. 45).
Onder de gootlijst en te weerszijde naast het middelste venster is de plaats van twee
gedenksteenen duidelijk te herkennen; de onderschriften noemden dengeen, wiens
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AUSTRIE HISPANIAR. REX, het andere is onleesbaar. Men heeft
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wel eens vermoed, dat Keizer Karel's beeltenis er naast die van zijn zoon zou hebben
gestaan; mocht de gedenksteen aangebracht zijn bij gelegenheid van Philips' blijde
inkomst in 1550, dan zou het ook mogelijk kunnen zijn, dat deze plaats tot hulde
zijner gemalin gediend heeft.
De a c h t e r g e v e l , eveneens in mergel opgetrokken, bevatte oorspronkelijk
gelijkstraats een open galerij, waaraan de inrijpoort grensde; op de verdieping waren
een negental smalle vensters, terwijl bovendien (volgens FLAMENT, Gids van
Maastricht 1895, blz. 19) achter het huis een kapel moet hebben gelegen (afb. 79).

Afb. 80. Kolommen aan de gewezen galerij in den achtergevel van het voormalig Brabantsch
Gouvernement.

Van de galerij zijn bij herstellingen in de jaren 1916 en 1917 vier kolommen van
Naamsche steen blootgelegd, terwijl er nog twee gedeeltelijk ingemetseld bleven.
Zij rusten op breede en sterk geprofileerde basementen, welke ieder met een schildje,
welks wapenfiguur onherkenbaar is geworden, versierd zijn. De balustervormige
schachten der zuilen zijn door een band in twee gedeelten verdeeld; de gebuikte
onderhelft is met streng gehouden bladmotieven versierd, de bovenhelft draagt een
kussenvormig kapiteel, dat met maskarons en ornament van ranken is voorzien;
hierboven is een sterk geprofileerde achtzijdige abacus.
De smalle v e n s t e r s , waarvan er twee gedicht zijn, worden horizontaal gedekt;
in den sluitsteen van den strek komt, oploopend in een punt, het profiel der dagkanten
samen (afb. 77 en 79); naar onderen werden deze vensters verlengd.
De vroegere doorrijpoort is met een geprofileerden boog gedekt, waarboven een
verweerd r e l i e f gespaard bleef, aan welks uiteinden zich twee gebeeldhouwde
portretmedaillons bevinden: dat aan de westzijde vertoont den kop van een man met
baard, waarnaast het inschrift Ao 1545, het andere de beeltenis eener vrouw. Naast
de medaillons staan putti, die ranken vasthouden, welke versmallend toeloopen naar
een zeer gehavenden kop in het midden van den boog.
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Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat in deze medaillons de portretten zijn
voorgesteld van Keizer Karel en van Maria van Oostenrijk, 's Keizers zuster, die als
landvoogdes eenige jaren later voor de verdediging der stad zoo veel deed (vgl. blz.
85, noot 1), terwijl dan 's Keizers zoon Philips in het middenstuk was afgebeeld.

Afb. 81. Gebeeldhouwde versiering boven den boog van de vroegere doorrijpoort in den achtergevel
van het voormalig Brabantsch Gouvernement.

2. Bouillonstraat 1-3. Het gouvernement, ambtswoning van den
Commissaris der Koningin in Limburg, zetel van het Provinciaal Bestuur.
Het tegenwoordige gebouw is ontstaan uit de verbouwing van verschillende
perceelen; zoo+ werden tot het inrichten van een woning voor den
gouverneur der stad op de ‘Billioenstraat’ huizen aangekocht in het jaar
1616, 1656 en 1658. Het aanpassen aan een nieuwe bestemming bracht
verbouwingen mee, welke, voortgezet gedurende de geheele XVIIIe eeuw,
het oorspronkelijk karakter dermate veranderd hebben, dat het geven eener
duidelijke bouwgeschiedenis onmogelijk mag genoemd worden. Van al
de veranderingen zijn uit de bestekken van 1711, 1715, 1723, 1725, 1750,
1770, 1786 en 1791 slechts eenige bijzonderheden te vermelden.

+

Geschiedenis.

Art. 26 van het bestek der verbouwingen, welke François Soiron den
28-IV-1749 aannam voor 2600 gldn, vermeldde: den voorgevel van den
heelen Bouw een bleeke roode couleur laeten geven.
De aannemer Nicolaes Louesberghs verbindt zich bij bestek van 19-1-1750
tot het afbreken van een ‘Italiaensche schouw’ en in de ‘kleine camer
aghter den grooten zaal suydwaerts... de tegenwoordige schouw affbreken
ende in plaetse aldaer eenen Luijker hoventje maeken’. Verder zal hij
‘eenen nieuwen Royalen trap maken in den agterbouw alwaar tegenwoordig
eenen windeltrap staat...’ (art. 27). ‘De Balustrade met Leuninge sal hij
drie voeten Hoog maeken... en sal onder tegen den eersten stijl een
verkeerde Consol laeten snijden met een afvallende fiston ofte Feuillage,
die sig boven alwaar de hant op valt moet naer onderen crullen verders
alle de Hoecken soo van muuren als Balustraden met gebroke hoecke rond
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te maken volgens plan’ (art. 28). In het bestek van 1770 wordt melding
gemaakt van ‘Engelsche raemen’, van ‘houte raemen en glasraemen soo
staende als opschuyvende’, van ‘ruyten... van het alderbeste Achaffenborgs
glas’, terwijl even verder gezegd wordt: ‘Edog bij vernieuwing alles nieuw
ruyten van het alderbeste charleroisglas’. Verder zal de aannemer ‘in den
stal aen het gouvernement nog voor tien paerden blauwe van namuurse
steene kribben moeten leveren met derselver blauwe steene posten, zoo
en gelijk de sig bevindende steenen kribben zijn...’
In het bestek van 1786 leest men: ‘De trapboomen en courpes van den
Royaele trap in de Vestibule tot aen de bovenste Etage verwen eenmaal,
alsmede de ysere balusters een mael zwart te verwen. De Leuning deeser
trap met anber vernist te vernissen’.
‘Dan’, zegt BACHIENE (blz. 871), ‘dit gebouw; behalven dat 't uitwendig
geen groot aanzien had; was wat zeer bekrompen, voor 't talryk Hofgezin
des jegenwoordigen Gouverneurs, den Heer Prins van
N a s s a u - We i l b u r g : en, daarom heeft de Magistraat, in 1777 het besluit
genomen, met gemeenzaam overleg van gemelden Vorst, op Stadskosten
een nieuw G o u v e r n e m e n t terzelver plaatze te stichten: waarvan, de
aanbesteeding in Mey geschied is: gelyk men ook,

Afb. 82. Voorgevel van het Gouvernement te Maastricht (naar foto van A. Simais).

in July daarna volgende, reeds begonnen heeft, de rechtervleugel van dat
gebouw af te breeken, en de grondslagen van het nieuw te leggen: met
welkers voortzetting, men, terwyl ik dit schryve, met allen yver bezig is.
Het zelve, in diepte, en vooral in hoogte, het voorige overtreffende;
zullende, ter hoogte van drie verdiepingen, (behalven de zolderingen),
worden opgetrokken... Onder de boven-vertrekken, van 't voorig gebouw,
was eene zeer groote Zaal; vercierd met de pourtretten van alle de
Maastrichtse Gouverneurs, die, voorheen, in Staaten dienst, deze
waardigheid bekleed hebben: zeer konstig levensgrootte geschilderd.
Alleenlyk, ontbreekt daaraan, het Pourtret van den Gouverneur, Farjaux;
die de Stad, in 1673, tegen de Franschen verdeedigd heeft... Alle deze
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Pourtretten zullen desgelijks geplaatst worden, in één der vertrekken van
't Nieuw Gebouw’. Deze portretten zijn door de Franschen verwijderd;
wat er van geworden is, weten wij niet.1)

1) De verzameling kwam tot stand onder het gouverneurschap van Baron van Aylva, die
bij zijn tevredenheidsbetuiging over de door de stad aangebrachte verbeteringen aan
zijn woning het verlangen uitspreekt naar eenige veranderingen in de groote zaal,
waarin hij de portretten wilde plaatsen der gouverneurs; daarbij vereert hij zijn portret
aan den Magistraat (Zie DYSERINCK blz. 205 e.v.). - Over de door den Raad van Staten
den gouverneur om de moedige verdediging der vesting bij resolutie van 12-XII-1748
aangeboden stukken geschut is te vergelijken J. VAN LEEUWEN, De generaal Hans
Willem Baron van Aylva en zijn geslacht - De Vrije Fries, deel V (1850) blz. 361 e.v.
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Zijn hoop ‘Laeten die illustre portraitten altoost verstrecken tot eere en
sieraad voor de stad....’ is niet verwezenlijkt.
Het Provinciaal Gouvernement is met+
+

Beschrijving.

Afb. 83. Marmeren beeld in de vestibule van het Gouvernement.

zijn geverfden, soberen en breeden, tusschen geblokte hoekpilasters gevatten
voorgevel van twee verdiepingen, langs de Bouillonstraat opgetrokken en draagt het
karakter van de verbouwing van 1777. Het geheele front van vijftien vensterbreedten
bestaat uit een middenpartij van drie assen, welke geflankeerd is naar het Noordoosten
door drie en twee, door een geblokten pilaster gescheiden, assen - naar het Zuidwesten
door drie en vier, op dezelfde wijze gescheiden, assen; in dit laatste gedeelte bevindt
zich een koetspoort. De middenpartij heeft een geblokt gelijkstraats met inrijpoort,
een balkon (1860) over de heele breedte en een driehoekig fronton. Een leien dak
met gebroken kap dekt het huis (afb. 82). Aan de achtergevels zijn nog fragmenten
bewaard van de XVIIe eeuwsche gebouwen. Inwendig: een eiken diensttrap (XVII
B); in de vestibule de ‘Royale trap’ (waarvan hierboven (blz. 103 en 104) sprake
was) met ijzeren leuning (Lodewijk XVI); de wanden der vestibule, in de hoeken
afgerond, zijn versierd met stucornament (Lodewijk XV). In nissen staan hier twee
marmeren b e e l d e n , waarvan de herkomst onbekend is. Het stellen vrouwenfiguren
voor, gekleed in een in talrijke plooien neervallend gewaad; zij zijn voorgesteld
staande op het eene been, terwijl de arm aan de zijde van het andere licht gestelde,
opgeheven is. Bij de eene figuur is deze, de linkerarm, met de hand ter hoogte gebracht
van den bovenrand
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van het onderkleed, waarop een zonnetje is uitgebeeld, dat door deze hand, die een
voorwerp omsloot, is beschaduwd; de andere, los afhangend terzijde van de

Afb. 84. Marmeren beeld in de vestibule van het Gouvernement.

heup, houdt tusschen duim en wijsvinger een voorwerp vast, dat gelijkt op een spoel
(afb. 83).
De tweede figuur, die met haar spitsvingerige rechterhand in het midden van de
borst het onderkleed naar boven drievoudig uit laat plooien, houdt in de linker een
voorwerp, dat op een kokertje gelijkt, waarvan breedte en diepte bijna gelijk zijn
(afb. 84).
Dit werk is waarschijnlijk XVIIId en misschien wel van den beitel van een Luiksch
kunstenaar afkomstig, die met XVIIe eeuwsche voorbeelden vertrouwd was.
Sedert het bezoek van de Koninklijke Familie in October 1925 worden hier bewaard
(in bruikleen van het Mauritshuis te 's Gravenhage): een p o r t r e t van Frans I, keizer
van Duitschland, kniestuk, op doek, door Martinus Meitens III (vgl. den catalogus
van genoemd Museum Nr. 37 blz. 202) en een p o r t r e t van Maria Theresia,
echtgenoote van den Keizer, tegenhanger van het vorige (catalogus Nr. 38). Voorts
(in bruikleen van het Rijksmuseum te Amsterdam): Een Arcadisch landschap, op
doek, hoog: 1.73 M., breed: 1.52 M., door J. Glauber, en vier b l o e m s t u k k e n ,
eveneens op doek, door P. Hardimé; twee ervan zijn hoog: 1.26 M. en breed: 0.905
M.; een derde, hoog: 1.295 M., breed: 0.90 M. en het laatste hoog: 1.58 M., breed:
0.84 M.
Voor het PALEIS VAN JUSTITIE, sedert 1827 ingericht in het voormalig
Minderbroedersklooster, zie aldaar.

+

3. Vrijthof. De hoofdwacht.
+

Geschiedenis.

Bij bestek van 26-XI-1736 werd door Hendrik Jacob Ghyer de bouw
aanbesteed voor 11800 gld. Het in Nederlandsch en in Fransch gestelde
bestek spreekt van het aanleggen van fundeeringen in ‘saevel blocken’,
‘bloques sablonneuses de la montagne de St. Pierre de Nederkan ou de
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Montenaque’, en verplicht den aannemer de oude Cortegaarde (le vieux
Corps de garde) af te breken. In de soldatenwachtkamer zal hij plaatsen
‘een schouw met hunne twee getuijgen... (Jambes ou témoins)’.
Volgens punt 14 moet hij ‘verdacht weesen, dat de te leveren gerabateerde
(à la rustique) steenen van eenderleij soorte en coulleur’ zijn. Voorts dient
hij ‘de Leyen, kort over malkanderen (te) decken tenminste soo als op het
voors. stadhuys kan nagezien worden’ (art. 31). ‘Noch is den aennemer
gehouden te maeken de overwulvingen, over de geheele galderie en sulcks
met bricken d'scheyboogiens een brick dick en, de kruyswulvinge een
halve brick dat hij uyt kleine klinckers moet maeken Ende fatsoeneeren
ten minste soo wel, als die overwulvinge boven de galderie voor de
cortegaurde aen de poorte almange is geworden gemaeckt...’ (art. 54).
BACHIENE (blz. 873) vertelt van de Hoofdwacht ‘welks gelijk, men in
andere Vestingen van dezen Staat bezwaarlijk ontmoeten zal’, dat men in
1773 ‘eene verzakking in deszelfs
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voorgevel’ ontdekte. Hierin werd voorzien door afbraak ‘van de voorste
façade beginnende van en met de fronton tot en met de fondamenten,
alsmede het afbrecken vande seygevels, regs, en lings van den bouw,
beginnende van het dak af tot op de hoogte van de vloering van de Etage...
De hoogte vande Nieuw te maekene Fronton, een vierde van de lengte te
geven en de Timpan dertien duijm dik te maken...’, waartoe het oude
materiaal zal verwerkt worden; de ‘Timpan deeser fronton sal van goede
Siggenaere steenen gemaekt worden ter dikte van dertien ad veertien
duijmen’, terwijl de aannemer in ‘deese Seggenaere steenen sal... doen
snijden stadswapen bestaende in een ster met vijf punten waer boven eenen
engel met alle sijne ornamenten’. In dezen tijd eerst wordt gesproken van
het verven der ‘geheele Timpan... in een blauwe Steene couleur... met wel
gekookte Lijnsaet olie verwe’. In artikel 12 verbindt de aannemer zich ‘op
de groote zael een nieuwe schoorsteen (te stellen)... (daarin) denselve ijsere
tacq en rooster (te) setten, dewelke sig aldaer bevind... de steentjes a twaalf
guldens (hondert)... boven deese Lijs sal hij twee pilasters met cornisch
en spiegel tegen de placagie der schoorsteen doen formeeren’ (art. 12);
hetzelfde zal geschieden op de ‘bibliotheecq camer’.

Afb. 85. Westzijde van het Vrijthof met de Hoofdwacht; daarachter de kerken van St. Servaas en St.
Jan (vóór de restauratie).

Dit gebouw, aan de westzijde van het Vrijthof gelegen, is opgetrokken in
Naamsche+ steen, die horizontaal gegroefd is. De naar genoemd plein gekeerde
oostgevel heeft gelijkstraats eene galerij van zeven bogen, die op vierkante pijlers +Beschrijving.
rusten; daarboven op de verdieping zeven vensters; een eenvoudig hoofdgestel en
een zware geprofileerde gootlijst sluiten den gevel af, in welks midden boven de drie
middenvensters een fronton is aangebracht, waarin het Rijkswapen het schild der
stad heeft vervangen.
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Op de nok van het hooge leiendak staan in het front drie schoorsteenen; ter zijde

Afb. 86. Plattegronden van de Hoofdwacht te Maastricht.

wordt het dak door een dakkapel onderbroken, aan de noordzijde tevens door een
klein gebogen fronton (afb. 85).
De oorspronkelijke indeeling werd eenigszins gewijzigd; gelijkstraats bevond zich
aan de zuidzijde de officiers-wachtkamer met twee vensters aan den voorgevel, dan
volgde de gang, waarin de eikenhouten trap met balusterleuning en een kleine ruimte
er naast; tot het groote vertrek, het soldatenwachtlokaal, aan de noordzijde, door een
deur van uit de galerij toegankelijk, behooren de laatste twee vensters. Op de
verdieping bevonden zich overeenkomstig de genoemde indeeling, het ‘Bureau v.d.
plaatselijke Kommandant, een corridor, de Krijgsraadkamer’ (volgens teekening M
46-2 in de verzameling van het Ministerie van Oorlog).
Twee door tegels omgeven haarden zijn van de hierboven genoemde schoorsteenen
overgebleven.

4. St. Servaasklooster 41. Voormalige wacht over het gouvernement, thans
ijkkantoor.
+

Uit het bestek van 1770 blijkt de stadsaannemer verplicht te zijn ‘in het
eerste Jaer zijner onderhoud’ de oude wacht vóór het gouvernement geheel
af te breken en die te vervangen door een nieuw, het nog

+

Geschiedenis.

Afb. 87. Voormalige wacht tegenover het Gouvernement.
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bestaande, gebouw, dat bevatten zal een ‘officierswagt..., een
soldaetenwagt.... en twee schilderhuysen.... ieder diep tien voet, breed vijff
voet’. ‘De twee Pilasters, regts en lings van de deur... sullen vooruyt den
gevel moeten schieten vijff duym...; aen de Naissance van den boog sal
den aennemer regts en lings een Impost leggen.... Deese heele façade sal
gedetermineert worden met een cornisch en boven den ingang met een
triangulaire Fronton, in welckers Timpan, dewelcke uyt blauwe Namuurse
steen uyt drie stukken sal bestaen, uytgehouwen
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sal worden het stadtswapen, sijnde eenen Engel met sijn draperie en een
star met vijfpunten bewerk soo als gebruykelijk is, en gepolijst. Boven de
Portique van de schilderhuysen voor de Cavalerie sullen circulaire frontons
gemaekt moeten worden’. De ingang en de portiek der schilderhuisjes
werden in later tijd afgesloten door deuren en een venster.
Overeenkomstig de omschrijvingen in het bestek werd dit wachthuis uitgevoerd.+
+
De uit een gelijkstraats bestaande gevel van Naamsche steen is door een
Beschrijving.
middenpartij in twee gelijke deelen verdeeld, aan weerszijden waarvan twee vensters
en de ‘met circulaire fronton

Afb. 88. Gewezen wachthuis aan de voormalige O.L. Vrouwepoort.

gedekte portique’ voor den op wacht staanden ruiter. De middenpartij, geflankeerd
door de twee pilasters met ‘trophee van wapenen’, en afgedekt door het driehoekig
fronton met het stadsschild, omsluit den halfrond gesloten ingang.
Een leien dak met gebroken kap, waarin twee dakvensters in front, dekt het
wachthuis (afb. 87).

5. Graanmarkt 4. Gewezen Wachthuis aan de voormalige O.L. Vrouwe
poort, thans woning.
Uit de bestekboeken blijkt, dat het bouwen van dit wachthuis den
12-V-1786 werd uitgegeven+ aan Pierre François Deplaye, die de oude
Corps de guarde moest afbreken en de fundamenten ervan pasklaar maken
voor het nieuw gebruik. De omschrijvingen in het bestek passen geheel
bij een in het Huis Oud en Nieuw (1914) gepubliceerd ontwerp, dat Mat.
Soiron geteekend is; op grond hiervan wordt het wachthuis den
Maastrichtschen ‘meester schrijnwercker en metzelaer te zamen’
toegeschreven. Het bestond toen uit een rechthoekig gebouw in welks
hoofdgevel aan weerszijden van een ‘avantcorps van vijf duym... met drie

+

Geschiedenis.
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Portique’ zich twee vensters bevonden. ‘Deese Portique worde met Ristique
gemaekt...’ en boven de kroonlijst voorzien van een ‘Triangulaire Timpan
van Segmaer steene’; hierin werd het stadswapen ‘uytgesneden... en de
Timpan met alle ornamenten... met krijtwit olieverwe’ beschilderd. In
artikel 5 van het bestek wordt gezegd, dat de officierswacht ‘op den hoek
op 't Suyden geplaets word...’, waaruit volgt, dat de hoofdgevel in het
verlengde stond van de Stokstraat. Dit lokaal van
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twee vensterbreedten werd afgebroken en de gevel langs de O.L.
Vrouwestraat zoodanig gewijzigd, dat deze beide vensters aan de westhelft
herplaatst en de oosthelft van een ‘Portique en Triangulaire Fronton’
voorzien werden, zooals voor den hoofdgevel was ontworpen. Deze
verbouwing moet hebben plaats gehad in het begin der vorige eeuw.
+

Achter het koor der O.L. Vrouwe kerk ligt het in Naamsche steen ‘met het noodig
brickwerk daer agter’ opgetrokken wachthuis (1786, XIX), dat twee gelijke gevels +Beschrijving.
heeft, den eenen in 't verlengde der O.L. Vrouwe straat, den anderen in dat der
Stokstraat; de hoek wordt ingenomen door een galerij van drie bogen (thans gedicht)
en een driehoekig fronton erboven, in elken gevel; naast deze galerij bevat iedere
gevel nog twee vensters. De openingen der galerij werden gedicht en van een deur
en vijf vensters voorzien (afb. 88).
Een gemetselde tamboer van drie treden, welke het wachthuis van de straat
afsloot (teekening van 1857, Ministerie van Oorlog, M. 96.5), is verdwenen.

6. Tongerschestraat 92. Gewezen wachthuis aan de voormalige Tongersche
poort.

Afb. 89. Gewezen wachthuis aan de voormalige Tongersche poort.

Eenvoudig baksteenen gebouw met zware hoekblokken van bergsteen en een
overstekend dak. De vensteromlijstingen en kruiskozijnen werden gewijzigd, zooals
zulks in het bestek van 1770 gezegd wordt van de corpsdegarde aan de Boschpoort:
‘Een officiers en een soldaete corps de guarde sullende den aennemer in het 1e Jaer
sijner onderhoud, de vensters van de officierswagt doen sakken...’ (afb. 89).
Tongerschestraat 8 en 10. Het voormalig COMMANDEMENT (XVII-XVIII c),
tijdens de Fransche Republiek tot gerechtshof ingericht, later als woonhuis in gebruik
genomen, wordt behandeld bij de particuliere gebouwen.

7. Kleine Staat. Het voormalig dinghuis, in gebruik bij de Kamer van
Koophandel.
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+

L. VON FISENNE, Kunstdenkmale - L'art Monumental.
FRANQUINET, Jaarboekje voor Limburg, 1874.

1881, 2.
+

Literatuur.

+

Over de bouwgeschiedenis zijn wij slecht ingelicht, wel zegt HERBENUS
(1485), ‘praetorium etiam his duodecim annis a fundamentis exstructum
est’, m.a.w., dat het dinghuis in (vóór) de laatste twaalf jaren in zijn geheel
werd opgetrokken. Men zou dus rond 1470 begonnen zijn, maar
waarschijnlijker is het, dat het reeds klaar was in genoemd jaar, daar toch
de Raadsnotulen d.d. 1470, 16 April (EVERSEN Raadsverdr.) het plaatsen
vermelden van de ‘oerclock mitten wyser opt dinckhuys’. Mocht men nu
het jaartal 1470 willen aanhouden, dan doet zich de

+

Geschiedenis.
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moeilijkheid voor, dat de voorgevel bezwaarlijk ± 1470

Afb. 90. Voorgevel van het Dinghuis.

kan worden gedateerd. Het komt mij voor, dat hij eerst later aangebracht,
dan wel voltooid werd; dit moet, althans volgens den stijl, plaats hebben
gehad XVI A.
Uit de verdragboeken weten wij, dat (d.d. 9-IV-1492) WILLEM VAN BUDEL,
de peymeester, naast het Dinghuis woont en dat hij een gemeen privaat
maakt voor zijn huis en het dinghuis, waarvoor hij een stuk van een gang
van het dinghuis erflijk in gebruik krijgt. Wat met deze gang bedoeld wordt
is mij niet duidelijk; want het komt mij voor, dat het gebouw zelf
oorspronkelijk bestond uit één groote ruimte op elke verdieping.
Wanneer het verschil in hoogte van de vloeren tusschen de tweede en de
vierde verdieping in de achterhelft van het gebouw is ontstaan, kan ik niet
zeggen; het geschiedde vermoedelijk bij eene verbouwing in 1696, en in
ieder geval vóór 1737. Het jaartal 1696, dat tusschen het ornament in de
boogvulling van het middelste venster op de derde verdieping werd
aangebracht, duidt op eene aanzienlijke verbouwing. Bij die gelegenheid
werden andere vensters in den achtergevel aangebracht; voor een der
achterkamers hield die verandering verband met het verwijderen van twee
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erkers1) aan den noordgevel. Den 16-VII-1696 besloot de raad in gevolge
het request van Sauvier Waltourne cipier op het Oudt Stadhuijs om, daar
de ‘reparatien van de twee uytsteeckende camertiens in de Jodestraet meer
soude comen te costen, als de selve van nut of waerde sijn’, den
stadsbouwmeester

1) In het Jaarboek voor het Hertogdom Limburg (1846) wordt ons op blz. 106 verteld,
dat de noordgevel, met uitzondering van het gelijkstraats, geheel van hout was, en dat
de verdiepingen eenen voorsprong hadden van eenige voeten boven de Jodenstraat.
De opmerking van den schrijver, dat deze noordgevel niet in harmonie was met den
voorgevel, wekt geen verwondering; ‘au commensement du siècle dernier, on reconnut
que la saillie des différents étages produisait un fort mauvais effet, et on la fit disparaître;
en même temps, on mura avec des briques les intervalles laissés par les poutres qui
constituaient cette face du bâtiment’. Het komt mij voor, dat de schrijver de verbouwing,
die plaats vond in 1696 wat te laat stelt en daarbij blijk geeft ‘de camertiens’, waarvan
sprake is, aan te zien voor de voorspringende zgn. ‘voorplooien’. De houtconstructie
- welke stellig niet XVIII a is - sluit de gemeende wijziging bovendien uit. FRANQUINET
maakt in het jaarboekje van 1874, blz. 177 dezelfde vergissing.
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last te geven ze af te laten breken ‘ende met bricken tou te rijghen’. Den
11-II-1737 werd besloten den ‘Mr. Metselaar en borger deser Stadt
Hendrick Jacob Ghier’ het hem verschuldigde te betalen o.a. wegens het
‘in staat stellen van vier cachiotten met het vergrooten van een
hangkamertje boven de keucken...’ Een aanzienlijke verbouwing had plaats
ten jare 1749. François Soiron verbond zich bij bestek van den 22en
September deze uit te voeren voor 1200 gldn en ze te voltooien tegen half
November. Artikel 1 spreekt van het maken van een ‘nieuwen inganck in
de Joodestraet’, welke in art. 2 nader wordt omschreven: ‘... den dorpel
van de deur sal den tweeden trap maecken, waer op den aennemer sijn
steene deur gespan sal stellen; vier voeten inwendigh van 't deurgespan af
sal hij den eersten trap aenleggen om naer boven te gaen’.
Tot het aanleggen van deze - de huidige trap - zal Soiron ‘den ouden trap
die naer boven leyt heel ende al afbreeken end eenen nieuwen van eycken
hout in de plaets stellen... en soo als aen eenen royalen trap vereyst wort
executeren...’ (art. 23).
Aan den westgevel van het dinghuis bevond zich een dubbele trap in
bergsteen; de vleugels waren door een galerij van vier zuilen verbonden
(vgl. afb. 91); deze galerij gaf tevens toegang tot een wachtlokaal. Na de
inneming der stad door de Hollanders werden n.l. meerdere militaire
wachten ingericht en bij het dinghuis vonden de soldaten onderdak in den
gelijkvloerschen kelder ‘terwijl de officieren boven op de opene puye of
op het voorportaal hunne wachturen sleten. Dit laatste verblijf was
voorzeker niet aangenaam, bijzonder des nachts, waarom dan ook, op de
gerezene klachten, de Raad besloot op het voorportaal aan beide zijden
van de ingangdeur een kamertje te maken. Het raadsverdrag van 6 Juni
1641 zegt daaromtrent: ‘is verdraegen dat men aen het dinghuys sal laeten
maecken die puye ende gemaecker daer d'Officieren bequaemelyck connen
vernachten ende over dach wesen...’ zoo lezen wij bij FRANQUINET in het
Jaarboekje voor Limburg, 1874, blz. 175.
Op eene teekening (XVIII a?) in het stadsarchief te Maastricht, een ontwerp
voor de rioleering van de Jodenstraat, wordt de plattegrond dier stoep
weergegeven, zooals zij was vóór de slooping in 1749; afb. 91 werd naar
deze teekening vervaardigd. Waarschijnlijk droegen de

Afb. 91. Plattegrond van de dubbele trap van het Dinghuis.

vier zuiltjes tusschen de beide vleugels van de trap de leeuwtjes, die bij
de afbraak van den Luikschen piroen aan het Vrijthof waren vrijgekomen
en waarvan in het raadsbesluit van 10-XI-1654 gezegd wordt (FRANQUINET
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a.w. blz. 174): ‘Eensgelycken alsoo die metaele leeuwen eertijds gestaen
hebbende omtrent den peroene op den Vrijdthoff tegenwoordich in die
Landscroone verblijven sonder yeverants toe geemploeyert te worden, js
geordonneert tot meerder cieraet van de stadt de selve te laeten stellen op
de baillie van 't dinckhuys, mits dat de tegenwoordige waepens die sij sijn
vuerende met plaestre sullen bedeckt worden ende andere schildekens
daarop gestelt geblasonneert met de waepenen van de genaedige heeren
Princen ende van dese stadt’.
Het brons dezer leeuwen werd ten slotte versmolten tot klokspijs voor het
klokkenspel van het nieuwe stadhuis.
Bij gelegenheid van de verbouwing van 1749 werd de dubbele trap met
bordes, waarover de zaal op de eerste verdieping toegankelijk was,
afgebroken en het materiaal verwerkt: volgens art. 4 ‘... sal den aennemer
kunnen gebruycken alle de oude trappen welcke nogh gans syn van de
trappen, welcke naer den kant van de Staat tot den opganck gedient
hebben’.
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Die trap schijnt in zeer slechten staat te hebben verkeerd, want in art. 9
wordt den aannemer toegestaan ‘den trap naar den kant van de Staat in
het geheel watter nogh resteert te gronde toe af-(te)breeken tot tegen den
voorgevel van het Out Stadthuys.’ Het verwijderen van de trap bracht mee
een wijziging van den oorspronkelijken ingang; nadat de aannemer dan
ook de deuren zal hebben uitgebroken, zegt het volgend artikel, ‘sal hij 't
deurgespan te Hooghte van de andere toe metselen ende de borstweringe
van blauwe steen naer de model van d' andere maecken, het steene cruys
zal hij uijt de vensters nemen, en van droogh eycken hout ter dickte van
vier duym een ander instellen...’ en daarin ruiten van Charlerois glas
aanbrengen.
Gelijkstraats, in de voormalige wacht, bevinden zich nog de twee ‘steenen
pilaren welcke aen de galeri van den waght gestaen hebben en nogh goet
sijn’ en welke de aannemer,

Afb. 92. Plattegronden van het gelijkstraats en de drie verdiepingen van het Dinghuis (naar opmetingen
(1888) van den Rijksarchitect AD. MULDER).

‘soodaenigh van onder verhoogen moet met eene steene plint, dat Deselve
boven tegen den balck met eenen yseren pijl vast kan aengesloten worden’
(art. 25).
Bij het bombardement van 1793 werden torentje en dak beschadigd en in
dat jaar nog gerestaureerd (Maasg. 1892, blz. 96). Een laatste herstelling
had plaats in het jaar 1908, bij welke gelegenheid een stoep met dubbelen
opgang werd aangebracht.
Opmerking verdient ten slotte nog de mededeeling in de kroniek van
Gulpen, waar op het jaar 1566, den 29en September, gezegd wordt ‘des
nachts had men de stoutheid de beelden, die voor de kerken en op publieke
plaatsen stonden, te verbrijzelen, z e l f s v a n h e t D i n g h u i s ’ (Maasg.
1886, blz. 80). Bijna gelijkluidend is de mededeeling van een tijdgenoot
(Public. XI, blz. 351).
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Het D i n g h u i s (afb. 90-94) is opgetrokken op een grondplan, dat den vorm van+
+
een langgerekten rechthoek het meest nabij komt; de eene korte zijde - met den
Beschrijving.
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voorgevel in Naamsche steen - ligt op het Westen naar de Groote Staat, de andere
smallere, opgetrokken in baksteen, aan een plaatsje; de beide zijgevels zijn in vakwerk
uitgevoerd met toepassing van baksteen; de zuidelijke, haaks gericht op den voorgevel,
vormt in het achterste gedeelte een knik, die verband houdt met een flauweren hoek
bij het laatste derde gedeelte van den noordgevel; deze immers volgt het bochtig
verloop van het aan de noordzijde gelegen Jodenstraatje (vgl.+ afb. 92).
+

Voorgevel.

Afb. 36. Vensters met geprofileerde omlijsting en gebeeldhouwde boogvullingen in den voorgevel
van het Dinghuis.

Het gebouw bestaat uit een kelderen onderverdieping, een eerste-, tweede- en
derde verdieping, heeft een hoog zadeldak met ongelijke schilden en een sierlijk
klokketorentje op zeshoekigen tamboer. De voorgevel is opgetrokken in Naamsche
steen en wordt verticaal verdeeld door drie rijen van drie vensters, waarvan die van
de middelste rij het breedst zijn; een horizontale verdeeling werd gevormd door even
uitstekende lijsten, wier profiel slechts te onderkennen valt aan den noordhoek van
den gevel. Het materiaal van den voorgevel vond in den gevel aan de Jodenstraat
alleen toepassing in het gelijkstraats en in de eerste travee op de eerste verdieping
(vgl. blz. 117).
De vensters zijn gevat tusschen twee lijsten met geriemd peerprofiel, die de buitenen de binnenomlijning vormen der half-cirkelvormige afdekking. De lijsten rusten
in den dagkant op geprofileerde basementen; de binnenste lijst vertakt zich, waardoor
het veld boven den bovendorpel verdeeld wordt door twee half-cirkelvormige boogjes,
die, gelijk bij het Brabantsch Gouvernement (afb. 78), in het midden van den
bovendorpel samenkomen, alwaar zij vermoedelijk in een zuiltje overgingen, zooals
thans nog in de onderhelft. Het veld binnen deze halve cirkels is met een driepas
versierd, de ruimte er boven door een vierpas in een cirkel. Op de eerste verdieping
zijn deze boogvullingen rijker uitgevoerd en elk van drie wapenschilden voorzien,
waarvan de geschilderde wapenfiguren door verwering onherkenbaar geworden zijn.
Bij de restauratie van 1696 werd in de

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

115
boogvulling van het middelste venster der derde verdieping genoemd jaartal
aangebracht.
De gevel, die volgens v. FISENNE een verdieping hooger was, welke echter bij de
herstellingen aan het dak na het beleg van 1793 moet vervallen zijn, is thans

Afb. 94. Opstand en doorsneden van het Dinghuis (naar opmetingen alsvoren).

gedekt door een driehoekig fronton van mergel, waarin zich een wijzerplaat met
enkelen wijzer bevindt.
Hierboven werd reeds gezegd, dat de hooge zijgevel aan de Jodenstraat, welke
door het aanbrengen van een nieuwe ingang in 1749 werd gewijzigd, gelijkstraats
uit Naamsche steen bestaat; voor het overige werd deze gevel, waarvan het muurwerk
volgens v. FISENNE een dikte heeft van twee steenen, in vakwerk gebouwd.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

116
De achtergevel is in baksteen opgetrokken. De vensteromlijstingen kunnen zijn uit
het laatst der XVIIe eeuw; het is dus mogelijk, dat tijdens de herstellingen van 1696
op de eerste verdieping een kruiskozijn, op de volgende verdiepingen
tweelichtsvensters werden aangebracht.
De oorspronkelijke indeeling van het gebouw is ten gevolge van
verbouwingen niet meer goed vast te stellen. Kelder en gelijkstraats geven
in dit opzicht geen bezwaren; deze doen zich eerst voor bij de eerste en
tweede verdieping. L. von Fisenne geeft in zijn doorsnede een soort van
restauratieplan, in ieder geval niet den toestand van 1881. In afb. 94 wordt
een doorsnede gegeven naar opmetingen (1888) van den Rijksarchitect
A. Mulder. Hierop zien wij, dat in de oostelijke helft van het gebouw drie
verdiepingen zijn aangebracht tegenover de eerste en tweede verdieping
in de voorste helft; dit verklaart, waarom de zoldering van de achterkamer
op de eerste verdieping lager werd gelegd: hierdoor ontstond de
gelegenheid om twee lage vertrekken boven elkaar in te schuiven. Daar
Hendrick Jacob Ghier in 1737 betaling kreeg voor het vergrooten van een
‘hangkamertje boven de keucken’ kan men gereedelijk aannemen, dat de
wijziging in de inwendige indeeling van het gebouw eenigen tijd daarvoor
reeds had plaats gehad. Toen was het alleen noodig een drietal balken met
hun korbeelen ongeveer 0.75 M. te laten zakken. Ter plaatse van een der
erkers, waarvan in 1696 gezegd werd, dat zij van geen nut meer waren,
werd de muuropening dichtgemetseld en door het aanbrengen van een
vloer kon de cipier twee lage kamers ter bewoning krijgen, welke van
tweelichtsvensters aan de oostzijde werden voorzien. Zóó komt het mij
voor, dat in 1696 de indeeling van het Dinghuis werd gewijzigd: een lagere
achterkamer op de eerste, en twee lage vertrekken daarboven op de tweede
verdieping tegenover twee hooge vertrekken aan de voorzijde. Voor de
oplossing, die von Fisenne gaf, lijkt mij geen grond aanwezig.
+

De kelder bestaat uit één, door een tongewelf gedekte, ruimte, terwijl aan de
westzijde over de laatste twee en een halve meter twee halve tonnen haaks op het +Kelder.
groote gewelf geslagen zijn; tusschen beide halve tonnen is oorspronkelijk een toegang
geweest; die aan de oostzijde werd later uitgekapt. In den zuidmuur, waarvan eenige
lagen uit veldkeien bestaan, is een dichtgemetseld halfrond poortje van 1.50 M.
Misschien, dat het dichtmetselen van dit poortje verstaan moet worden onder ‘het
oudt stadhuijs ter sijden van den apotheker Lahaye met bricken tou te rijden’
(Raadsverdragen van 20-VII-1699); in den noordmuur bevinden zich drie gedeeltelijk
gedichte lichtopeningen.
+
De door een vlakke zoldering op balken gedekte onderverdieping werd gewijzigd
door het aanbrengen van den nieuwen hoofdingang aan de Jodenstraat. De bij die +Onderverdieping.
gelegenheid aangebrachte trap scheidt de ruimte in twee gedeelten, waarvan het
westelijke tot wacht diende, het oostelijke thans als opslagplaats dienst doet. In beide
gedeelten zijn de overblijfselen van een schouw aanwezig; in het westelijke bovendien
de twee kolommen waarvan hiervoor (blz. 113) sprake was. In den noordwand zijn
zeven kleine vensters gedeeltelijk nog aanwezig.
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Naar de eerste verdieping voert de eikenhouten t r a p met balusters, die ten jare
1749 ‘soo als aen eenen royalen trap vereyst wort’ geëxecuteerd werd.
+
Aan de westzijde is door een schot van het trappenhuis een vertrek afgescheiden,
+
dat, zoo men wil, door de drie balken in drie traveeën is gedeeld; de westelijke
Eerste verdieping.
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travee is evenals de voorgevel geheel opgetrokken in Naamsche steen. De balksleutels
zijn geprofileerd. Aan de zuidzijde bevindt zich een schouw met gothisch
geprofileerde wangen en een medaillon met Madonna (modern). Het gewelf met
traceeringen van de daarboven geplaatste raveeling is gecopieerd naar het
oorspronkelijke, maar bouwvallige gewelf

Afb. 95. Schouw (XVI a) in het Dinghuis.

(Maasg. 1905 blz. 74). Haardsteenen (XVII A) omgeven een als vuurplaat opgestelde
k a c h e l p l a a t (± 1520), welke in vieren is gedeeld; in de bovenhelft komen voor
de H. Barbara en een andere heilige (Catharina?), in de benedenhelft het Bourgondisch
embleem van vuurslagen kruis en daarnaast een voorstelling van St. Maarten.
In de achterkamer, waar de zoldering iets lager is, werd een laat-gothische, te
Brussel in het jaar 1875 aangekochte (Maasg. 1905, blz. 74) s c h o u w (XVIa)
aangebracht. Hij behoort tot een type, dat in het Luikerland in dezen tijd meer
voorkomt.
De geprofileerde wangen gaan beneden over in basementen, en snijden boven het
profiel van een gebeeldhouwde fries; in het hol van die profielen werden rozetten
aangebracht. Aan de uiteinden der fries prijken engelen te halver lijve, het stadsschild
voor zich houdend; de ster1) keert terug op een schild, dat als tegenhanger den
Luikschen perroen vertoont. In het midden onder een ornament, dat over-

1) De sterren zijn alle drie omgekeerd; zoo zagen wij ze ook op het bolwerk ‘Haet en Nijd’
(1516).
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eenkomst heeft met de hoofdwrong, zooals deze als afzonderlijke wapenfiguur
voorkomt, is een band aangebracht, waarop ‘anno’ en misschien 1510 te lezen staan.
Rozen vullen de leege ruimten.1) Haardsteenen van verschillend formaat bekleeden
den achterwand; op eenige na (XVI), behooren zij tot de XVIIe eeuw (afb. 95).
+
Op de tweede verdieping bevat het vertrek aan de westzijde een s c h o o r s t e e n
+
(Lodewijk XV); de nieuwe zoldering wordt gedragen door drie balken met
Tweede verdieping.
geprofileerde sleutelstukken.
Uit het bestek der verbouwing van 1749 blijkt de bestemming van dit
vertrek. In art. 14 wordt bepaald, dat Soiron... ‘het comptoir tot den
ontfanck van de vlees accijs heel end'al (zal) afbreken, alsmede alle
hetgeene hem hinderlijck is tot het maecken van de schouw; als dan sal
hij maecken een luycker hoventie waer aen sal moeten gebruykt een
gegooten plaat van ontrent drij voet en een quaert Hoogh binnewerck en
ander halven voeten breet, voorder met de noodige roosters naer den heys
van 't werck’.
Art. 16. Op de Hooghte van thyn porceleynen boven de haertsteenen...
een corniche maecken van goet droogh eycken hout.
Art. 19. Dan sal hij het dennen gespan van binnen en van buyten becleeden
met een chambranle van suyver eyck-richel ter breedte van eenen halven
voet en van onder staende op haere plinten.
Art. 20. Het ijsere gegoote plaat met de verdere toebehooren van het
schouwken op het voormeld comptoir van de vlees accijs sal den aennemer
aen de stadt over leveren om het elders te kunnen gebruycken’.
+

Op de derde verdieping bevindt zich aan de westzijde wederom een vertrek, waarvan
de zoldering gewit is en de balken ook hier geprofileerde sleutelstukken bezitten. +Derde verdieping.
Voor den schoorsteen is een tegelvloer van gekleurde steentjes, terwijl de voorzijde
der wangen is samengesteld uit gebeeldhouwde fragmenten (XVII). Een lage
balustrade (± 1700) scheidt het voorste gedeelte van dit vertrek af.
De vierde verdieping behoort thans tot de kap; voor het vroegere bestaan er van
pleit een rij van kleine vensters, gelijk aan die op de derde verdieping, terwijl v.
FISENNE de uitvoering en plaatsing der balken als bevestiging daarvan aanvaardt.

8. Groote Markt. Het stadhuis.
+

Les Ouvrages d'Architecture de Pierre Post, Leiden 1715. - M.V.
HEYLERHOFF, in het Jaarboek voor het Hertogdom Limburg, Maastricht
1850. - A.J. FLAMENT, gids van Maastricht, 1895. - A. LOOSJES, De
Torenmuziek in de Nederlanden, blz. 127 en 128. - C.H. PETERS, De 's
1)

+

Literatuur.

vermeldt in zijn gids (1895), dat deze schoorsteen afkomstig is van de
Maastrichtsche familie Proenen, kennelijk aan haar wapen de roos, en den perroen, het
zinnebeeld of gevelteeken, waaraan zij haar naam ontleent (blz. 12).
FLAMENT
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Gravenhaagsche bouwmeester Pieter Post, in de Bijdragen en
Mededeelingen van Die Haghe, 1908. - PAULINE FLAMENT, Iets over
geweven tapijten in 't bijzonder over die in het raadhuis te Maastricht, in
Het Huis Oud en Nieuw V, 1907.
+

Kopergravures naar POST's ontwerpteekeningen: plattegronden, opstanden,
doorsneden, 10 bladen, in bovengenoemd werk - Teekening door J. DE
BEYER, gezicht op het stadhuis uit het Zuidwesten met de west-, noord-,
en oostzijde van de Markt, 1740, in het Museum

+

Afbeeldingen.
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Boymans te Rotterdam. - Teekening van J. DE BEYER in het Rijksarchief
te Maastricht, waarnaar door SPILMAN de kopergravure voor ‘het
Verheerlijkt Nederland II, Nr. 128 werd vervaardigd. - Kopergravure van
den voorgevel in “Les Delices des Pays Bas” (1786) II blz. 70.
Op het laatst der XVIe eeuw bestond reeds behoefte aan een nieuw raadhuis,
want in den+ Index op de raadsverdragen vernemen wij van een “project
om een nieuw stadhuys te maken op den grooten merk vermits de
l a n t s c r o n e staet in te vallen” (24 July 1593). Er verliepen echter nog
meer dan zestig jaren eer in deze behoefte werd voorzien; de kroniek van
Gulpen noemt verschillende pogingen, gedaan in de jaren 1637, 1639,
1640, terwijl eerst in 1658 de laatste toebereidselen tot den bouw worden
vermeld. In de raadsverdragen is er in April van dit jaar sprake van het
model van het stadhuis, in October van den “incoop van mergelsteen tot
de fundamenten van het nieuwe stadthuys” en in November van het
“afbreken van den mert Toren” welks “horlogie” volgens raadsbesluit van
19 Mei van het volgend jaar, voorloopig overgebracht zal worden naar St.
Mathijs tot “wanneer het nieuwe stadthuys sal in staete sijn”. In de
vergadering van 12-XII-1658 komt de leverantie van “blauwen steen” ter
sprake, en op den 3en Maart van het volgend jaar “is per accoordt ingegaen
met Willem Bouverie, bricteur, over het backen van de bricken noodig tot
het stadthuys”. De volgende week werd de beslissing genomen over de
ligging; den 10en Maart toch “is met gevolghe van meeste stemmen
verdraghen, het stadthuijs op de Marck te stellen volghens het concept
onlancx door de heeren hoogschouteten ende Borgemeesters, in presentie
van den Heere Commandeur ende Chevalier Moraij genomen... te weten,
van 't frontispice te stellen naer de westen”.

+

Geschiedenis.

In Juni kan tot den bouw overgegaan worden; op den 3-VI-1659 lezen wij:
“sijnde voorgebrocht het besteck ende caertiek ontworpen bij den architect
Peter Post, expresselijck alhier daertoe gevaceert hebbende, om te weten
hoe, ende op wat manieren het stadthuys behoorde geplaetst te worden, is
hetselve geexamineert ende eenpaerlijck verdragen daerbij te verblijven,
ende in Godes naeme dyenvolgens de fondamenten aen te legghen...”;
verder werd nog besloten dat men “den heere architekt Post voorsn. voor
sijne genomene moeijten ende vacatien... sal wuijtkeeren de somme van
vijftien rycxdaelders hebbende de tydt van vyerthich daghen geemploeijert
tot sijn comen, verblijf ende te rugghe keeren...”. En toch schenen er nog
leden van den raad te zijn, die niet geheel ingenomen waren met de reeds
goedgekeurde plannen, want in de vergadering van 9-XII-1659 “synde ter
vergaederinghe wederom voorgebracht oft men niet eenighe veranderinghe
in kruijsraamten vant stadtshuijs, en soude behooren te brenghen ende de
selve a la moderne van Vranckrijck, ende der bouwe van de Faijs tot Luijck,
approprieeren, waerover gehoordt, den Boumr Pesser, ende de Mr.
steenhouwer Phlip, welke seyden dat sulcx niet koste gedaen worden,
omdat soodaenich werck van eenen steen soude moeten wesen, ende de
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bouwe soodaenighen last niet draegen kan, is goet gevonden ende
verdraeghen, dat men sal persisteeren bij 't model...” Het Jaarboek voor
het Hertogdom Limburg (1850, blz. 254 onder de streep) zegt, dat deze
verandering “elf jaar geleden” plaats vond.
Den 21en Juli 1659 was inmiddels de eerste steen gelegd (vgl. Maasg. 1915
blz. 1 en 2) en den 7en Juli 1664 werd de eerste raadsvergadering in het
nieuwe gebouw gehouden, het stadhuis was voltooid op den toren na, die
in 1669 van een houten noodtoren werd voorzien (LOOSJES, De torenmuziek
in de Nederlanden); die toren nu werd, volgens FRANQ. en SURINGAR,
begonnen en voltooid in 1684. “De kosten van den bouw van het stadhuis
beliepen eene som van ongeveer 127.000 Luiksche gulden, d.i. ruim f
70.000 van onze munt, met uitzondering evenwel der onkosten aan effenen
van het terrein, waar vroeger de
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zoogenaamde Grootemarktstoren, die tot Lakenhal diende, zich bevond,
en die aan de inwendige versiering besteed” (blz. 48).
Deze inwendige versiering nu vorderde zeer langzaam; aleer een opdracht
werd gegeven, was de zaak ampel en breed besproken en aan die
besprekingen in de raadsvergaderingen ontleenen wij het volgende:
“Gezien de modellen van Sr van der Schuyr, schilder, om volgens deselve
den g r o t e s a a l van 't stadthuys boven te vercieren mit schilderien waar toe hij den tijd van vier jaaren ruim sal van node hebben, Ende
gehoord bij rapport... Is, naar dat syne const ende ervarenheyd in
behoerlijke concideratie is genomen, goedgevonden ende verdragen hem
de voorscr. somme (n.l. van 6000 gld. Maestrichter cours) toe te leggen...”
(12-IX-1667).
Den 12-V-1692 werd besloten tot het maken “van eenighe overlegh hoe
op de beste menage en het bequaemste de kamer van de H.H. Commissn
Déciseurs als de Raedtcamer met tapijten te bekleeden.” Den 23-VI-1704
werd besloten uit te zien naar een tapisserie om de P r i n s e n k a m e r ,
“soo doenlijck noch voor de aencompste van de aenstaende H.H.
Commissarissen déciseurs te meubileeren, alsmede, dat de R a e d t k a m e r
sal behanghen worden met een fraije goudtleer... en bij provisie de twee
voorscr. camers te doen beschieten met eycken hout ter hoogte van de
vensters.”
Ter opluistering van deze kamers werd het “uytsteecken van de lijsten aen
de schoorsteenen” aanbesteed, respectievelijk aan Tossainct Philip van
der Poorten voor 30, en aan Jan Baptist Smits voor 40 rijksd.; Reynier
Routshouck had, “de Tapisserie in de Princekamer in den haghe aenbesteet
sijnde”, den tapijtmaker 240 rijksd. ter hand gesteld (16-II-1705). De
schoorsteen in de Prinsenkamer werd later verwijderd en de tapijten zijn
in de tegenwoordige S e c r e t a r i s k a m e r terecht gekomen.
Vijf jaren later worden “gedeputeert de Heeren Hooghschoutteten,
Borgemrs, Opper-fabrijcquen, pensionarissen en peymrs. omme te visiteren
het ontworpene werck van een wijser op de voorsael van den nieuwen
stadthuijse en rapport te doen”, terwijl zij tevens zullen aanbesteden “het
boiseren van de Borgemrs. ende beijde de schepen-Camers” (19-IV-1710).
Een maand later werd opgeteekend: ”Alsoo eenige goude leeren
overgecoemen sijn, die bequaem sijn tot het behangen van de twee
Schepenscamers... beneffens die van de goude leeren, die voor de
Borgemrs. camers staen 't arriveeren...”
Eerst in September wordt gemeld “dat de goude leeren tot het behangen
der Camere van den Hrn Borgemrs. ende geswooren Raade aangekomen
sijn” en dat zij kosten 400 gldn 10 st.’ (3-II-1710). Deze goud-leeren
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behangsels zijn later weer verwijderd en het is mij niet bekend, waar zij
gebleven zijn.
In 1714 wordt de schilder Plumier van Luik aan het werk gesteld; drie
door hem vervaardigde modellen voor schoorsteenstukken in de beide
S c h e p e n k a m e r s en de B u r g e m e e s t e r s k a m e r worden
goedgekeurd en er wordt met den gemelden Plumier geconvenieert ad
1800 gldn. onder conditie ‘dat hij deselve op het konstighsten sal
perfectioneren en voor het minsten één volmaect hebben tegens
d'aenstaende Commissie der Ed. Moogende Heeren Commissarissen
Deciseurs...’ (12 en 26-III-1714); aan den paymeester wordt machtiging
gegeven de resteerende gelden te voldoen aan Theodoor Plumier
‘geperfectioneert hebbende het laetste schouwstuk voor de Camer van den
Hogen Luyxe Gerichte’ (16-VI-1721).
Den 1en Juli 1715 wordt besloten ‘dat de bekleeding om den schoorsteen
en mantel in de B o r g e m e e s t e r s C a m e r gemaeckt wierde, alsoock
in de S c h e p e n C a m e r s ’... Aan ‘Gille Pirotte volmaekt hebbende het
houtwerk om de schouwen der Camers van beyde de hooggerichten’ zal
de paymeester op diens request voldoen de som van 500 guldens
(16-VI-1721).
In 1735 werd eene gelegenheid geboden om weer eenige vertrekken te
verfraaien: ‘Voorgebrogt
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zijnde, dat binnen de twee schepenkamers als nu uytten rouwen de geheele
Soldering van treven en balcken met Leem beplackt is, ende dat sigh eenige
Italianen presenteren om hetselve werck in effen gips sonder verhevene
of uytstekende figuren te perfectioneren’, werd overeengekomen te vragen
‘een model oft plan volgens welck sij de luyxe schepenkamer bij provisie
souden gedencken te maecken’ (21-IX-1735). Een half jaar later is ‘het
Italiaans gipswerck of blaffon in de luyxe schepenkamer bijna
geperfectionneerd’ en dit schijnt naar wensch geschied te zijn, want er
wordt overwogen de Brabantsche Schepenkamer, de Burgemeesters- en
de nieuwe audiëntiekamer door dezelfde meesters te laten maken
(5-III-1736).
Inmiddels zijn ons de Italianen met name bekend geworden; in de
vergadering van 11-VI-1736 bespreekt de raad het request van Thomas
Vasalli, meester plaffoneur, die ‘op ordre van de magistraet alhier op den
nieuwen Stadhuijse onder andere geplaffoneert had de twee Schepenkamers
en over den arbeydsloon derselve geconvenieert was voor een som van
340 Rijxdrs’, en nu om zijn geld vraagt ‘tot betalinge van desselfs knechten
als andersints....’ Den 25en van dezelfde maand wordt besloten aan Vasalli
‘geconsidereert hij meer als twee derde van sijn werck heeft voltrocken....’
2000 gld. te betalen.
Hiervoren meldden wij reeds, dat de tapijten uit de Prinsenkamer eene
andere bestemming kregen. ‘Voorgebrogt zijnde, dat de tapijten van de
P r i n c e k a m e r op desen Stadhuijse tot die van de a u d i e n t i e reets is
geapproprieert en mits dien de gemelte Princekamer met een ander
aensienlijker tapijt diende te worden behangen, alsmede dat de
schouwsteen1) volgens de cemetrie in deselve kamer al te groot zijnde, een
ander a la moderne in desselfs plaatse diende te werden gestelt, mitsgaders
op den voet van d'andere kamers met gipswerck te werden geplaffonneert:
Is nae deliberatie goed gevonden ende verstaan de heeren ordinaire
gedeputeerdens t' authoriseeren om d' een en d' ander te laeten maaken,
selfs soodaenig dat dese kamer zij de uytsteeckentste van alle de andere,
alles nogtans op de beste menagie (3-XII-1736).
Het gevolg hiervan was, dat met Thomas Vassalli overeen werd gekomen
‘in d' uyterste perfectie’ te maken: ‘het plaffon in de geseijde Princekamer
Doomsgewijze beginnende aenstonds boven de vensters volgens teeckening
daervan bij den selven Vasalli gemaakt met het emblema dat in 't midden
van 't selffde moet komen’. Voorts ‘het maaken van het gipswerck aen de
schoorsteen in deselve kamer onder en rontom de schilderije en aen beijde
zijden in dusdaenige wijse, dat het selve in de magnificentie met het ander
werck ten minste komen te correspondeeren’ (11-II-1737). Volgens dit
contract werd aan Vasalli uitgekeerd een bedrag van 280 rijksdaalders
(27-V-1737), terwijl de tevredenheid over het door hem geleverde werk
1) ‘Aan de Boumr. steenhouwer Jan de Bossier 8 rixdls voor de extra moyten bij het
reghten van de schouw in haar Ed. M. Camer’, (Raadsverdrag van 27-II-1668).
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blijkt uit het raadsverdrag van 1-VII-1737: ‘dat door de heeren ordinaire
gedeputeerdens aen den plafonneur Thomas Vasalli naer dat hij alle sijn
gipswerck op desen stadthuyse wel ende tot perfectie soude hebben gebrogt,
belooft is eene extraordinaire gratificatie de somme van sestig gls....’
En nu de tapijten. Wij zagen, dat in Juni 1704 werd besloten uit te zien
naar een tapisserie voor de Prinsenkamer; men was in den Haag hierin
geslaagd en in de vergadering van 19-IV-1706 werd ‘den brieff voorgelezen
van haer Ed. Mo. de h.h. Raeden ter Admiraliteijt op de Maese in dato den
14 April 1706, permitteerende de Tapijten dezer Stadt uijtten haeghe over
's Hertogenbosch te laeten passeren sonder convoij ofte licenten oft andere
slandts gerechticheden te betaelen,’ terwijl 17-V-1706 order werd gegeven
de rekening door ‘Joffr. Visscher in der Haeghe wegens de geleverde
Tapijten van de Camer van de Com. Decis. van Beyde gen. h.h. Princen’
ingediend, te voldoen.
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Bij name is nog een tapijtmaker bekend, die groote leveranties uitvoerde,
maar welke tapijten in de volgende regels bedoeld worden, kan ik niet
zeggen: ‘gesien de memorie van Jan Guerin1) wegens hetgeene hij voor
en op desen stadthuyse heeft gelevert ende gemaekt bedraegende ter somme
van ses hondert dertig gls. ses stvrs. twee oort, ende alsnog eene
reeckeninge ter somme van zes hondert vier en twintig gls. en sesthien
stvrs...’. (1-VIII-1735).
Merkwaardig is het, dat van de goud-leeren wandbekleedingen, die in
1735 verschillende vertrekken versierden geen enkele is overgebleven.
Op 28-XI-1735 werd opgeteekend: ‘Voorgebrogt zijnde, dat terwijlen alle
de kamers van desen stadhuyse, uyt genomen de Princekamer behangen
zijn met goude Leeren, ende dat de nieuwe vertreckkamer oock dient te
werden behangen, of men niet soude konnen goedvinden van met de Leeren
van de R a a d s k a m e r de geseyde vertreckkamer te behangen ende de
raedskamer met een verduertapijt conform aen de couleur der
tegenswoordige stoelen aldaer: js nae deliberatie goed gevonden ende
verstaen dit te stellen in handen der heeren opperfabrijquen ende paymrs.
om de quantiteijt der ellen tot de raedskamer nodig te laten opneemen met
den prijs van dien, en van haer gebesoigneerde te doen rapport’. Een der
officieren van het garnizoen schijnt er zich voorgespannen te hebben, want
zegt het raadsverdrag van 11-VI-1736: ‘voorgebrogt sijnde dat dhr
Lieut-collonel Sturler aen F.G. van Verren tapijtmaker tot Audenaerde en
het geordonneert tapijt voor dese raadskamer onder handen hebbende, op
rekening in naeme van dese stad betaalt heeft de somme van tachentig
Ryxdlrs. Is nae Deliberatie goedgevonden ende verstaan, dat de geseyde
somme aen merre Sturler alhier sal worden gerembourseert met
ord[onnan]tje op dhr paymr. Bogaert om het selve onder recipisse te
betalen’, terwijl in de vergadering van den 11en November de betaling der
rekening wordt goedgevonden à ‘f 845-16-1 bbts wisselgeld, waer op reets
door den heer paymeester Bogaert waeren gestelt f 200...’; daar komt dan
nog bij ‘f 121-I-brabants wisselgeld voor acht stucken tapisserie dienende
voor de kussen soo in dese raadskamer als die der hooge en laege
geregten...’.
Inmiddels was ‘publijquelijck uitgegeven het maaken van 't nodig
embellissement van houtewerck en deuren in de r a a d s c a m e r ...’ aan
Hendrick Ghier (9-VII-1736), die bij request om betaling vraagt van 350
gld., waarvoor hij ‘aengenomen heeft een plaffon of Lambriseringe tegens
de balcken ende treven in de Raetskamer te maken, alsmede twee deuren,
welcke sig als sij toe sijn blind verthoonen...’ (9-IX-1737). Voor de
schilderijen in deze kamer, wordt aan den schilder J.B. Coclers f 1660
betaald (10-III-1738).
Eenige veranderingen aan de B u r g e m e e s t e r s k a m e r stonden nog
verricht te worden, toen Hendric Jacobus Ghier in Juli 1735 een bestek
1) In margine staat: aen den Tapissier Js. Guerin.
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teekende, waarbij bepaald werd in art. 1 ‘In de Borgemrskamer het
goudtleer soo verre nodigh sonder eenige beschaedinge afnemen en
transporteren... als wanneer door denselven aennemer het goudtleer der
geheele camer moet losgetornt en wederom hernaydt... worden’. In art. 9
verbindt hij zich tot het maken van de deuren in de Prinsenkamer. Volgens
art. 14 zal de aannemer ‘mede verdaght wesen dat de te leveren steene
gespannen, uyt de sachste Naemse steenen sonder streepen quaede aren
en egaal van couleur moeten gemaeckt worden en wel fijn bewercken nae
de kunst, dat niet meer als ontrent 12 vreyn slagen op een duym worden
bevonden alles meesters prijs’.
Ruim twee jaar later zorgt Burgemeester van Slijpe voor een nieuw, het
heden nog aanwezige, goud-leeren behang; in de vergadering van 2-IX-1737
heeft hij ‘ter deliberatie gestelt, welcke van de twee modellen der gouden
Leeren door sijn Ed: als wesende van een heel
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PLAAT IV.
Doorsnede van het stadhuis van Maastricht en plattegrond van het gelijkstraats en van de eerste
verdieping naar de door JAN MATHIJS gegraveerde ontwerpen van PIETER POST. Zij werden ten jare
1664 uitgegeven en opgedragen aan de ‘Edele Agtbare Wijse, Voorsienige, Heeren, De Heeren
Hooghschouten, Burgemeesteren Schepenen ende Raden der Stad Maastricht.’
De oorspronkelijke bestemming der vertrekken, vermeld op de plattegronden, is op blz. 126
medegedeeld met vermelding der huidige. Voor de tweede verdieping is dit geschied op blz. 142.
Het verdient opmerking, dat het verhoogde niveau van de Markt het gebruik van het woord
‘gelijkstraats' medebrengt, waar POST zich kon bedienen van de benaming ‘eerste verdieping’.
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nieuw fabrijq, onlangs uyt Holland medegebragt tot het behangen van de
borgemrscamer, d'eene met curieuse bloemen, en d'ander met allerhande
gevogeltje &c: dese vergadering soude gelieven te verkiesen, Is
goedgevonden ende verstaen te prefereren en te verkiesen de laetste, met
authorisatie op den welgemelte hr. borgemr. van Slijpe om de nodige
quantiteijt ellen

Afb. 96. Het Stadhuis van Maastricht uit het Zuidwesten.

tot de Borgemrskamer voorseyd metten eersten t'ontbieden en soo haest
doenlijk te laten overkomen, met last op den bouwmr. om de maate van
gemelte kamer op 't exaecste quanto citius op te neemen en aen sijn Ed:
ten eynde voorseyd ter hand te stellen’.
In de vergadering van 30-VI-1738 deelt deze burgemeester mede, dat de
bestelde goudleeren ‘in eene houte casse gearriveert zijn’... waarna besloten
werd ‘de heeren opperf. ende
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paymrs t'authoriseeren om het voorsc. ophangen quanto citius
t'ordonneeren’ en de verschuldigde f 695-2-8 te laten betalen.
+

Vrij en even uit het midden van de Groote Markt is op eene verhevenheid het kloeke,
monumentale stadhuis gelegen. Op een bijna vierkant grondplan van omtrent 32 +Beschrijving.
M. zijn de strenge in Naamsche steen uitgevoerde gevels opgetrokken, wier
gevelvlakken onderbroken worden door een middenpartij met geringen voorsprong.
Boven dit gebouw, thans bestaande uit een gelijkstraats en twee verdiepingen van
negen venster-breedten, rijst uit het van zijn geprofileerde schoorsteenen ontdane,
leiendak een vierkante toren van baksteen, wiens in achtkant overgaande spits in een
lantaarn boven de tweede gaanderij een klokkenspel bevat (Plaat IV).
+
De hoofdgevel is op het Westen gelegen en verticaal door pilasters in traveeën
+
verdeeld - Dorische op de eerste, Ionische op de tweede verdieping. Vóór de
Westgevel.
middenpartij, met een voorsprong van bijna 5.50 M. is de statietrap aangelegd, die
over een dubbele vóórtrap met bordessen, van twee kanten toegang geeft tot het
hoofdbordes met portiek, hetwelk de breedte heeft van, en aansluit met, de zelf weer
voorspringende drie middelste traveeën van de middenpartij; deze middelste drie
traveeën hebben boven het over de heele gevelbreedte doorloopend hoofdgestel een
door vier Corinthische pilasters verdeelden topgevel. De bekroning ervan bestaat uit
een fronton, waarin de stedemaagd met het wapenschild der stad; aan weerszijden
vormen de gebeeldhouwde zittende figuren van Mars en Minerva den overgang tot
het avant-corps van vijf traveeën (afb. 96).
Onder het groote bordes tusschen de beide opgaande trappen bevindt zich in de
middentravee de toegang tot den onderbouw, (het gelijkstraats) en tevens tot de
kelderverdieping. Boven de portiek, en door deze gedragen, een balkon.
Uit de verhoudingen der middenpartij van vijf traveeën met de overeenkomstige
grootste breedte der statietrap, de onderverdeeling in drie traveeën met de
bijbehoorende door een fronton gedekten topgevel en het groote bordes met zijn drie
bogen breede portiek, spreekt de inwendige indeeling: de groote vestibule, het ‘Plein’,
waaromheen de vertrekken liggen.
+
De indeeling van den oostgevel komt met die van den voorgevel overeen, met
+
dien verstande, dat de middenpartij hier slechts drie traveeën breed is, dat het
Oostgevel.
bekronende fronton in zijn beeldhouwwerk twee liggende engelenfiguren en een
vruchtenkrans met het jaartal 1662 vertoont en dat terplaatse van Minerva en Mars
voluten met rankenornament zijn aangebracht; de gevelverdeeling door pilasters is
beperkt tot de middenpartij.
+
Dit laatste geldt tevens voor den noord- en zuidgevel, waarvan de middenpartij
+
gedekt is door een fronton, waarin een rond venster te midden van
Noord- en zuidgevel.
accanthus-ornament is aangebracht.
Inwendig:
+
Een gewelfde kelderverdieping, waarin voorheen gevangenissen en een
+
gelijkstraats, eveneens gewelfd, waarin elf ruimten waren.
Kelderverdieping.
Aan de ontwerpen ontleenen wij de volgende bestemmingen: In de
middenpartij: de eerste ruimte ‘Packhuysen, daer onder kelders’, dan onder
den toren ‘Packhuysen, daer onder
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Afb. 97. ‘Het Plein’, de vestibule, in het Stadhuis, naar het Oosten.
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gevanckenissen’, en verder de trappen naar de kelders en naar de eerste
verdieping. Langs de middenpartij lagen aan de zuidzijde: een wachthuis,
waaronder kelders; drie vertrekken ‘wooningh van de supier’ en in den
hoek de ‘Vet-waagh’. Aan de noordzijde, van West naar Oost: wederom
een wachthuis, waaronder kelders, een groote ruimte, zijnde het ‘Stads
werck-huys’, daarachter in den hoek de ‘Mout-waagh’ (vgl. plaat III).
+

Om de groote vestibule, toegankelijk over de monumentale trap met portiek in den
+
westgevel, schikken zich de vertrekken langs zuid- en noordzijde, terwijl in het
Eerste verdieping.
midden van de oostzijde, achter toren en trap, eenige kleine vertrekken zijn gelegen.
Met de vermelding der oorspronkelijke bestemming voorop, en van het Westen af
gerekend, noem ik langs de zuidzijde:
a. de Brabantsche schepen-, commissiekamer, trouwzaal tweede klas; b. ‘Vertreck
voor Scheepens’ en c. ‘Secretary voor Scheepenen’, beide thans archiefkamers; d.
‘Secretary van Burgemeesters’, audiëntiekamer, secretarie; e. ‘Burgemeesters-Camer’,
thans nog met dezelfde bestemming.
Langs de noordzijde: f. ‘Camer voor Scheepenen’ (van de Luiksche zijde), tweede
wethouderskamer; g. ‘Camer van de Heeren Deciseurs’, voormalige Prinsenkamer,
(audientiekamer), trouwzaal eerste klas; h. ‘Raatcamer’, wethouderskamer.
+
De groote vestibule, ‘het Plein’, ‘de grote sael’ is in haar eenvoud grootsch en
+
indrukwekkend. Deze op de tweede verdieping voortgezette, door een galerij
Vestibule.
omgeven, vestibule meet 14.80 M. × 22.30 M.; zij bestaat uit twee gedeelten, den
onderbouw van den toren, middelpunt van het gebouw, en de naar het Westen hiervóór
gelegen ruimte, waaromheen de galerij is voortgezet. De torenmuren zijn doorbroken,
waardoor zware pijlers zijn ontstaan, die door halfronde bogen verbonden zijn, en
den koepel dragen, waarvan het achtkant gevormd wordt door trompen; aan de
oostzijde is het muurvlak door een middenpartij gebroken, waar, gevat tusschen twee
Dorische half-zuilen op basement, de halfrond gesloten trapopening met steenen trap
naar de tweede verdieping is aangebracht; daar is de galerij geopend met een wederom
halfrond gesloten doorbreking van het muurvlak; een gebogen fronton met ornament
van gekruiste takken dekt de middenpartij, waarboven zich een wijzerplaat (vgl. blz.
120, raadsverdrag van 19-IV-1710) met gebeeldhouwde omlijsting bevindt1). Aan
weerszijden der middenpartij vinden de halfrond gesloten openingen eene herhaling,
maar in geringer afmetingen. Langs de lange zijden, tusschen en gedragen door
half-zuilen tegen de torenpijlers, bevindt zich de g a l e r i j , die buiten het zwaardere
toren-gedeelte naar het Westen wordt voortgezet en hier slechts gedragen door twee
Ionische zuiltjes. De borstwering der galerij wordt gevormd door bronzen balusters,
waaraan de wapens der schenkers gehecht zijn; tot het aanbrengen dezer galerij werd
in de raadsvergadering van 22-IX-1666 besloten (afb. 97).
In de vestibule beantwoorden de verhoudingen tusschen de breedte van de hal
binnen galerij en torenbreedte, en die mèt de galerij, aan die der drie en vijf traveeën
van de ordonnantie der middenpartij in den voorgevel.

1) Blijkens de uitgegeven ontwerpen van PIETER POST heeft het in de bedoeling gelegen de
oostzijde met beeldhouwwerk te versieren; aan weerszijde van de opening in de middenpartij
waren twee beelden ontworpen.
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De g e w e l f s c h i l d e r i n g (1671) in den koepel van den toren is in acht vakken
verdeeld, waarin voorstellingen der vier elementen werden aangebracht, te weten:
in het zuid-oostvak de hemel, verzinnebeeld door Jupiter; de aarde, aan dezelfde
zijde, door Gaia; in het noord-westvak het water, door Neptunus met den drietand,

Afb. 98. Gewelfschildering (1670) door Theod. van der Schuer, in de vestibule.

en door Juno de lucht, in het overeenkomstige vak; deze goden en godinnen zijn
gezeten in wagens, respectievelijk bespannen met adelaars, leeuwen, paarden en
pauwen. Tusschen deze vakken, n.l. op het Oosten en Westen komt het wapen der
stad voor met engelen, in grauw op goudgrond. Een opschrift aan de oostzijde
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luidt: ‘THEODORUS VAN DER SCHUER CHRISTINAE SUECIAE REGINAE
PICTOR’, op de westzijde: ‘DEPINXIT ANNO MDCLXXI’.
In de vakken aan noord- en zuidzijde schilderde van der Schuer in elk vak drie
engelen met ornamentwerk en de opschriften:
‘ELEMENTA SUIS - QUAEQUE LOCIS DISCRETA VIDES’ en ‘ANGELLIS
ETIAM QUATUOR - ANNI CERNIS PARTES’. In de trompen stellen vier putti
de jaargetijden voor.
Het westelijk vóór den toren gelegen gedeelte van ‘het Plein’ is gedekt door een
ribloos kruisgewelf, dat eveneens beschilderd is; in het snijpunt der graten is het oog
der gerechtigheid voorgesteld, dat tevens het middelpunt vormt van een rechthoekig
middenveld (A), dat aan de korte zijden is afgerond en welks lengteas zich haaks
bevindt op die van het gewelf. Op de gewelfgraten zijn, buiten het middenveld,
omlijstingen geschilderd van eikenbladeren, eene omlijsting, die tevens langs de
muraalbogen en om het middenveld is toegepast. Zoo wordt het geheele gewelf
verdeeld in een groote schildering (A) in het midden, met ten Noorden en ten Zuiden
ervan kleinere schilderingen (B, C), terwijl tusschen de muraalbogen en de diagonalen
aan oost- en westzijde voor twee kleinere voorstellingen (D, E en F, G) plaats
overbleef (afb. 98).
Het middenveld (A): Ten Oosten van het door engelkopjes omgeven Alziend Oog
is een groep geschilderd, waarop twee vrouwelijke figuren, links de Matigheid, met
toom en bit en rechts de Wetenschap, een helm op het hoofd en kijkend in een spiegel,
dien zij in haar linkerhand heeft, terwijl zij in de andere een slang houdt, die om haar
arm kronkelt. Tusschen deze beide figuren en meer verwijderd wederom twee
vrouwen, die te halver lijve van achter de wolken te voorschijn komen: de Eendracht
een pijlbundel, en de Standvastigheid een zuil dragend. Aan de westzijde een
zwevende figuur, de Gerechtigheid, met een zwaard in de rechterhand, omgeven
door engelen met een weegschaal en andere zinnebeelden der rechtspleging.
In het vak ten Noorden (B) van het middenveld is een groep van drie vrouwelijke
figuren voorgesteld; in het midden de Vrede, met lauweren omkranst, met een palmtak
in de linkerhand, de voet zettend op een helm; links van haar eene vrouw met een
hoorn des overvloeds, rechts eene met korenaren en sikkel. Festoenen en engeltjes
omgeven dit en het volgende vak (C), waarin drie vrouwelijke figuren zijn
voorgesteld: het Geloof in het midden, met een kelk in de linkerhand, waar naast
gezeten zijn de Liefde met een kind aan de borst, en de Hoop met het anker.
In de kleinere vakken (D, E en F, G) zijn zittend voorgesteld, Minerva met het
schild, waarop het Medusahoofd, en Hercules met knots, aan de overzijde Chronos
met zeis en zandlooper en Fama met vleugels en bazuin.
Op den boog langs de oostzijde van het gewelf staat het opschrift: JUSTITIAE
OCULUM DEPINXIT THEODORUS VAN DER SCHUER ANNO DOMINI
MDCLXX.
Op het Noorden en Zuiden werd de ruimte tusschen de muraalbogen en de kroonlijst
van de gaanderij voorzien van in het bruin gehouden voorstellingen
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van Mercurius, vergezeld van medaillons, waarop de portretten van H. Loyens, Elis.
Strouven en Drusus N.C.G. Imp., en aan de zuidzijde eene zinnebeeldige voorstelling
der (krijgs)wetenschap, waarbij in medaillons de portretten van Claudius Civilis, S.
Tapin en Z.v. Heerle. Deze beide schilderijen zijn gemerkt: Theod. Schaepkens 1838.
Westelijk van de juist beschreven gewelfschildering, boven de galerij, heeft Th.
van der Schuer het daar aanwezige half-tongewelf van een groote zinnebeeldige
voorstelling voorzien: de zegepraal van de Deugd over de Ondeugden:
Twee zwevende, met schild en vlammend zwaard gewapende engelen in het midden
verdrijven verschillende gestalten,

Afb. 99. Gipswerk door Th. Vasalli boven de deur van de Brabantsche Schepenkamer.

onder welke in 't bijzonder in 't oog vallen eene vrouw, die met de linkerhand een
masker en met de rechter twee harten houdt (dubbelhartig-, onoprechtheid); daaronder
een krijgsman met helm, die in de beide handen een verbroken keten houdt; links
van hem, een van achteren geziene man met een geldbuidel in de linker en een dolk
in de rechterhand (hebzucht); meer naar achteren de Dwaasheid met narrekap op een
stokje in de rechter en een papieren molentje in de linkerhand; geheel in den hoek
een neger met een grooten tros druiven, en de Woeker in de gedaante van een ouden
jood met een grooten geldzak; daarboven een figuur met een borstharnas, helm en
zwaard, met een naakt kindje en een zingende vrouw. Rechts vlucht een halfnaakte
vrouw met een tamboerijn in de rechterhand en een rooden omslagdoek om 't onderlijf;
nog meer rechts een vrouw met een turban, een weegschaal en twee brooden (het
bedrog in den broodhandel?); voor haar uit vlucht een vrouw met een kroon, en in
de rechterhand een spiegel, de linkerhand op een pauw; een tweede, eveneens
vluchtende, vrouw heeft een wierookvat in de hand. Onder de vrouw met de
weegschaal een achterovergevallen persoon, met een zwaard in de rechter en een
menschenhoofd in de linkerhand (de moord?); achter dezen meer naar onder een
vrouwefiguur met een voorwerp, dat in de beschrijving van FLAMENT ‘een soort van
vuurhaak’ genoemd wordt; in de linkerhand een papier met de woorden: DISCORDIA
MAXIMA DILABUNTUR; achter deze meer rechts twee gedrochten met slangen
in het haar en in de hand (de Nijd); 't eene gedrocht verslindt een hart (de Haat); nog
twee koppen komen uit den benedenrand der voorstelling te voorschijn. Boven het
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eerste gedrocht zweeft een jonkman, in de rechterhand een half uitgestorten beker
met rooden wijn, in de linker een schenkkan houdend. Uit den rechterrand der
voorstelling komt het hoofd van een kind, met bloemen gekroond en een brandende
fakkel in de hand houdende (de Twistzucht). Boven den Nijd meer rechts een vrouw
in vallende houding met pijl in de borst, in de rechterhand het gevest van een zwaard
(?).
Ten jare 1895 zijn deze schilderijen gerestaureerd door den Waalschen schilder
Vidar.
In de vestibule bevinden zich nog boven twee deuren van de op de hal uitkomende

Afb. 100. Portret van Franciscus Romanus.

vertrekken gebeeldhouwde d e s s u s -d e -p o r t e , welke de zoldering verbinden met
de deuromlijsting van Naamsche steen; zij zijn uitgevoerd in stucwerk en omsluiten
met haar ornament van schelp- en plantmotieven een medaillon, waarin een engeltje
een wapenschild draagt; aan de eene zijde het Brabantsche, aan de andere het Luiksche
(afb. 99).
In zijn vergadering van 27-V-1737 bepaalde de raad: ‘... ende wat aengaat
de twee medailles door denselven Vasalli in het gips boven de deuren van
de kamers der respve hooge geregten reets gemaakt, dat deselve ad vijff
en dertig Rijxdrs saemen bij cedulen sullen werden betaalt...’
De beschrijving der vertrekken volgt hier in de orde, zooals deze zijn opgegeven op
blz. 126.
+

Eenvoudige eikenhouten l a m b r i z e e r i n g van ± 1 M. hoogte (vgl. blz. 120,
+
raadsverdrag van 19-IV-1710); een s t u c p l a f o n d (vgl. blz. 121, raadsverdrag
Langs de zuidzijde vanaf
het
Westen. a.
van 5-III-1736 en 11-VI-1736) in Marot-ornament, Salomo's eerste recht
Commissiekamer.
verbeeldend. Een s c h o o r s t e e n van zwart en wit marmer, pilasters met consoles,
en in een cartouche de stadsster; de eikenhouten bovenboezem met verguld
Marot-ornament; in het midden van de kap prijkt onder een groote kroon, en op een
achtergrond van krijgstropheeën het wapenschild der Staten (vgl. blz. 120,
raadsverdrag van 1-VII-1715 en 16-VI-1721). Vóór de schouw is een parketvloertje
van leien op haar kant.
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Het s c h o o r s t e e n s t u k , op doek, hoog: 2.54 M., breed: 1.68 M., links beneden
gemerkt: Plumier 1720, werd wel eens aangezien voor eene voorstelling van de
overspelige vrouw; dit is niet waarschijnlijk. Ter linker zijde is een jeugdig vorst op
een troon gezeten en omgeven door zijn hofstaat; hij wijst met de hand naar

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

131
een jeugdige, geboeide vrouw (Susanna), die, slechts gedeeltelijk met een blauwen
mantel bekleed, in 't midden van de voorstelling staat. Rechts een oud man, met
opgeheven linkerhand betoogend; in den linker-benedenhoek een groep verschrikte
vrouwen en kinderen; de achtergrond wordt gevormd door galerijfragmenten en vele
toeschouwers.
P o r t r e t (afb. 100) van Franciscus Romanus, den om zijn herstellingen aan de
Maasbrug bekenden monnik (zie blz. 92), op doek, hoog: 0.885 M., breed: 0.705 M.,
Fransche school, uit de richting van J.B. de Champagne. Levensgroot tot beneden
het midden, van voren gezien, is hij, naar links omziende, in ordekleed voorgesteld,
in de linker hand een plan van de Maastrichtsche brug houdend, waarnaar hij met
den wijsvinger van de rechter hand wijst. Omstreeks 40 à 50 jaar oud. Links boven
het latere opschrift:
V: F: FRANCISCUS ROMAIN ORD: PRAED:
CONV: IUB: REGIS GALLIAE ARCHITECTUS
ET MAXIMUS HUIUS C(onven)TUS BENEFACTOR
OBYT AETATIS SUAE ANNO
89, PROFESSIONIS 60
7 IANUARY 1735.
S c h o o r s t e e n in grijze steen met eikenhouten boezemlijst (XVII B).+
+
In de tweede der beide tegenwoordige archiefkamers is in 1922 overgebracht
b en c archiefkamers
het grootste gedeelte van de w a n d v e r s i e r i n g e n i n g i p s w e r k (afb. 101 en
102) afkomstig uit de zaal van een gesloopt woonhuis, Capucijnenstraat 114. Het
stucwerk boven den schoorsteenmantel van wit, grijs en zwart marmer, waarbinnen
een stookplaats met geelkoperen omlijsting, draagt in den linker benedenhoek het
opschrift:
Gagini
Invenit et
Sculpsit
1789
Volgens de Maasg. 1922, blz. 30 is deze kunstenaar vermoedelijk Petrus
Nicolaus Gagini, geboortig van Bissone in Zwitserland, die 30 Maart 1792
in den ouderdom van 45 jaren burger werd van Maastricht in het
Cremerambacht.
De wanden zijn door gegroefde pilasters met composiet-kapiteelen, of door gekartelde
lijsten in velden verdeeld, waarin een ornament van bloemslingers en -vazen - hier
en daar ook menschelijke figuren en vogels - paneelen omgeeft, die landschappen
voorstellen, waarop bergen, ruïnes, kasteelen enz. Hier en daar zijn portret-medaillons
aangebracht.
Een ornamentaal s t u c p l a f o n d , thans wit en blauw gekleurd (vgl. blz. 121,
raadsverdrag+ van 5-III-1736).
+

d secretariskamer.
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Op een modernen marmeren schoorsteenmantel (trant Lodewijk XIV) een
b o e z e m i n s t u c w e r k met schelpmotieven (Régence), de stadsster, en een
medaillon, waarop in een landschap een leeuw zit; in de bovenhelft een schepter
gekruist
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met een lauwertak en in de onderhelft een spreukband met: VIS IMPERIO SECURA
BENIGNO.
Langs de wanden de t a p i j t e n , die volgens PAULINE FLAMENT (blz. 49), ‘vroeger

Afb. 101. Gipswerk (1789) door Gagini, thans in het Stadhuis.

de Prinsenkamer versierden en voorstellen het park van Versailles met fonteinen,
vogels, enz., dragend op vier plaatsen het jaartal MDCCV’. Het is niet bekend wie
deze tapijten vervaardigde; wij weten alleen, dat zij inden Haagwerden ‘aenbesteet’
(vgl. blz. 120). Voorts zegt genoemde schrijfster, dat ‘den 17en Mei 1706 werd
besloten aan Juffrouw Visser in den Haag, wegens geleverde tapijten voor de
Prinsenkamer 2383 gulden 19 stuivers Hollandsch te betalen’ (blz. 49; dit werk blz.
121). Naast den schoorsteen staat een h e l l e b a a r d met op den steel het opschrift:
FüRST ZU WALDECK IIT R G M T.D.
+
Eenvoudige lage eiken l a m b r i z e e r i n g (vgl. blz. 120, raadsverdrag van
19-IV-1710). Ornamentaal s t u c p l a f o n d (Régence; vgl. blz. 121, raadsverdrag +e Burgemeesterskamer.
van 5-III-1736), door moerbalken in drie vakken gedeeld, en in 1895 door den schilder
Vidar kleurig beschilderd (afb. 103). Groote s c h o o r s t e e n op rood-marmeren
zuilen; de fries en de kapiteelen in wit marmer met de stadsster in cartouche (het
raadsverdrag van 17-II-1681 zegt: In de borgemeesterscamer eene schoorsteen te
laeten
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maeken). De bruineiken boezemkast (vgl. blz. 120, raadsverdrag van 16-VI-1721),
voorzien van verguld Marot-ornament en van het stadsschild met een adelaar en een
leeuw tot schildhouders in de kap, bevat een s c h o o r s t e e n s t u k op doek, hoog:
2.51 M., breed:

Afb. 102. Gipswerk (1789) door Gagini, thans in het Stadhuis.

1.65 M., door Plumier, 1714 (vlg. blz. 120, raadsverdragen van 12 en 26-III-1714);
allegorische voorstelling der tweeledige souvereiniteit door vrouwen op een troon:
de Luiksche met sleutel en staf, de Brabantsche met zwaard en 't oog der
gerechtigheid; er bij Minerva en Amor. Rechts van den troon, waarop zij zitten, een
oud man met vleugels en masker, rechts achter dezen een Indiaan of Neger. Meer
naar voren rechts de Nijd: vrouw met slangen in 't haar en in de rechter hand; zij
wordt door een man achterover getrokken. Een trede lager zit een man, die een wolf
afhoudt van een groep weduwen en weezen op den voorgrond links. Voor de schouw
een parketvloer van op den kant geplaatste leien. Langs de wanden een+ behang van
geschilderd goudleer met Japansche motieven, waarvan Burgemeester van Slijpe +Langs de noordzijde vanaf
ter vergadering van 2-IX-1737 den raad een monster voorlegde, ‘... wesende van het Westen. f Tweede
wethouderskamer
een heel nieuw fabrijq, onlangs uyt Holland medegebragt...’ (vgl. blz. 123).
Van het plafond, dat blijkens het raadsverdrag van 5-III-1736 ‘bijna
geperfectionneert’ was, en waarvan de voortreffelijke afwerking de Magistraat er
toe
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bracht de andere vertrekken mede door dezelfde plafonneurs te laten uitvoeren, is
niets overgebleven. Eenvoudige l a m b r i z e e r i n g van eikenhout en een groote
s c h o o r s t e e n in zwart en wit marmer, zooals in de Brabantsche schepenkamer
(vgl. blz. 130, a); de gesneden bovenkast is echter vervangen door een uit fragmenten
van een oude kast samengestelde nieuwe, welke een s c h o o r s t e e n s t u k 1) bevat,
op doek, door Th. van der Schuer, hoog: 2.12 M., breed: 1.80 M.
In een open zuilenhal, waardoor men op den achtergrond 't stadhuis van Maastricht
ziet, zitten twee vrouwen op een troon met treden: de rechtszittende heeft drie
wetboeken op haar knieën, de links zittende steunt met de linkerhand op een slechts
ten deele zichtbaar rad. Achter haar een vrouw met een wetstafel en

Afb. 103. Stucplafond door Th. Vasalli, in de Burgemeesterskamer.

een tweede met een sfeer, geheel links een naar rechts in profiel geziene vrouw, die
een winkelhaak in de rechterhand houdt. Vóór deze groep zit een vrouw, die een ring
met sleutels vertoont; een tweede heeft een slang in de linkerhand. Rechts op den
voorgrond zit een jonge man te lezen in een op een tafel voor hem opengeslagen
boek; hij heeft een pen in de rechterhand. Voor hem op den voorgrond een
opengeslagen foliant, een zonnewijzer, een winkelhaak, een passer en een hemelglobe.
Gemerkt op den steen, waarop de voet van den jongen man rust: Theod. van der
Schuer Ft. Ao. 1691.

1) Het verdient opmerking, dat in Maart 1714 met den schilder Plumier overeen werd gekomen
volgens door hem geleverde modellen de schoorsteenstukken voor de beide Schepenkamers
en de Burgemeesterskamer te vervaardigen en dat den 16-IV-1721 de raad den paymeester
machtigt het laatste derde deel à 600 gulden te voldoen aan Theodoor Plumier
‘geperfectionneert hebbende het laatste schouwstuk voor de camer van den Hogen Luyxe
gerichte’ (vgl. blz. 120). In de Brabantsche Schepen- en in de Burgemeesterskamer troffen
wij het werk van Plumier aan. Het hier bedoelde schoorsteenstuk schijnt dat van Plumier te
hebben vervangen en evenals de bovenkast pasklaar gemaakt te zijn voor de nieuwe
bestemming; het is ruim 10 c.M. breeder dan dat in de Brabantsche Schepenkamer.
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De ‘Camer van de Heeren Deciseurs’ bestaat thans uit drie vertrekken: het+
belastingbureau, de kamer van den Chef, en de Prinsenkamer; eerstgenoemd
vertrek bevat een schoorsteenmantel in grijze steen met eikenhouten boezemlijst
(XVII B).

+

g Belastingbureaus en
Prinsenkamer.

De vroegere ‘Camer van de Heeren Deciseurs’ was een zaal met vijf
vensters in den noordwand, met een schoorsteen aan de korte zijden en
een deur, die op de vestibule uitkwam, in het midden; de schoorsteen aan
den oostwand werd blijkens de notulen der raadsvergadering van 3-XII-1736
te groot bevonden voor de (nieuw gemaakte?) Prinsenkamer (vgl. blz.
121) en dientengevolge door een modernere vervangen. In zijn vergadering
van 27-II-1668 besloot de raad ‘Boumr. steenhouwer Jan de Bossier 8
rixdls voor de extra moyten bij het reghten van de schouw in haare Ed.
M. camer’ uit te keeren. Of hieronder de schouw aan den west-, dan wel
de verwijderde schouw aan den oostwand moet verstaan worden, valt niet
te zeggen.
De eigenlijke Prinsenkamer, bevat een lage eikenhouten l a m b r i z e e r i n g , tot het
aanbrengen waarvan de raad besloot in zijn vergadering van 23-VI-1704 (vgl. blz.
120), en een rijk s t u c p l a f o n d , tot welks vervaardiging met Thomas Vasalli den
11-II-1737 werd overeengekomen (vgl. blz. 121). In het middenveld hiervan, het
‘emblema’ in eene omlijsting, welke door gebeeldhouwde plantornamenten en draken
met zwanehalzen in de diagonalen, met de hoeken verbonden is; in deze hoeken
ronde medaillons met de volgende emblemata en spreukbanden: pyramide op harten
rustend: ‘IUSTUS FIDELITATIS HONOR’; driehoek-waterpas onder een kroon,
waar een schepter doorheen is geplaatst: ‘QUIETIS AUCTOR AUCTORITAS’; een
staande en een omvallende palm: ‘POTIOR PAX MILLE TRIUMPHIS’; een
bisschops- en een lictorsstaf, gekruist: ‘PIO SANCTUM PRAVO VENENUM’.
Tusschen deze medaillons een schelpornament, waarboven aan de eene lange zijde
het borstbeeld van een veldheer(?), en dat eener vrouw aan de overzijde; aan de
smalle wanden een knaapje, dat de linten vasthoudt, die om de halzen der
zwaankoppige draken gestrikt zijn.
In het middenveld een van de lange zijde naar het midden vliegende adelaar met
lauwerkrans in den eenen en twee gekruiste pijlen in den anderen poot, terwijl een
zwerm bijen van de andere lange zijde aankomt; verder aan den kant van den adelaar
en de bijen, vliegend naar de andere korte zijde, drie vogels (waarschijnlijk een reiger,
een kraanvogel en een leeuwerik); in de andere helft, als 't ware vluchtend voor de
genoemde dieren, twee draken, een uil, een pauw, een vleermuis en nog twee andere
vogels (afb. 104).
De zinnebeeldige beteekenis, waaronder de hier weergegeven vogels
voorkomen, geeft vermoedelijk dezen zin aan het embleem: een
rechtvaardige regeering, een goed vorst (de adelaar met lauwerkrans en
schicht), gesteund door de burgerdeugden: de goed- en eensgezinde burgerij
(de bijen), de grootmoedigheid of het goed voorbeeld (de reiger), de
waakzaamheid (de kraanvogel - of indien hier aan een ooievaar moet
worden gedacht, de godsdienst, het fundament der regeeringen), verdrijft
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de kwade hartstochten. Eenige dezer emblemata worden zóó opgegeven
in den, in 1696 te Keulen verschenen ‘Mundus symbolicus D. Philippi
Picinelli’.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

136
Een s c h o o r s t e e n van geaderd grijsrood marmer, met opzet van stuc, in welks
midden een reiger met scepter in den rechter poot; de kap met de stadsster, waaronder
een banderol met het opschrift: TRAIECTVM NEVTRI DOMINO, SED PARET
VTRIQVE, duidende op de gehoorzaamheid der stad aan hare twee heeren. Het
s c h o o r s t e e n s t u k hier onder, op doek, hoog: 2.92 M., breed: 2.25 M., links
beneden gemerkt: Theod. van der Schuer Fet. AE 70 Ao. 1704 12/m, is eene allegorie
op de dubbele jurisdictie.

Afb. 104. Plafond in gipswerk (1737) door Th. Vasalli in de Prinsenkamer.

Op een troon zit links een vrouw in hermelijn met bisschopsstaf en een adelaar
met een wereldbolletje met een kruis; en rechts een tweede met helm en scepter,
achter haar een hertogskroon, naast haar een leeuw. Voor hen zit een gedaante met
een staf met 't oog der gerechtigheid, een zwaard en een weegschaal met een duif in
de zwaardere en een masker in de lichtere schaal. Zij zit op een vrouw met slangen
in 't haar en in de uitgestrekte linkerhand. Rechts beneden een tweede met een slang
in de hand. Links te halver hoogte nog een vrouwefiguur. Achtergrond toeschouwers
en rechts in 't verschiet 't stadhuis van Maastricht.
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Langs de wanden hangen kleurige TAPIJTEN; ‘uit de raadsnotulen van 3 Juni 1737
en 9 Juni 1738 zien wij, dat met Franciscus van der Borght 1 Juni 1737 een accoord
was aangegaan om vijf stukken tapisserie, representeerende de historie van Mozes,
op vastgestelde maat te leveren...’ (P. FLAMENT, blz. 49).
De wijze, waarop deze tapijten zijn aangebracht, doet vermoeden, dat zij
voor een andere plaatsing zijn ontworpen. Dit vermoeden wordt bevestigd
door vergelijking der huidige afmetingen met die, volgens welke van der
Borght zich verbond deze te vervaardigen: de voorstelling ‘waer Moyses
op de Rots slaet’, beraamd op 9.20 M., heeft thans een lengte van 8.45
M.; ‘waer men het Manna raept’ werd van 2.50 M. op ± 2.05 M.
teruggebracht.1)

Afb. 105. Wandtapijt (1737) door Fr. van der Borght in de Prinsenkamer.

- Vgl. mijn opstel in het Jaarboek van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, 1926, blz. 1-6.
De grootste wand, tegenover den schoorsteen, is bekleed met de voorstelling ‘waer
M o y s e s o p d e r o t s s l a e t ’, hoog: ± 3.525 M., breed: ± 8.45 M. Men ziet er
het beweeglijke leven van het kamp der Israëlieten; mannen en vrouwen loopen er
dooreen bezig met het drenken van runderen en schapen; de rechterhelft van den
achtergrond wordt ingenomen door een rotswand; in het eigenlijke midden - de

1) Wat hiertoe de aanleiding geweest kan zijn is moeilijk te gissen. Op blz. 135 werd
gesproken van een verbouwing van de ‘Camer der Heeren Deciseurs’. In de daardoor
ontstane kleinere kamer, de huidige Prinsenkamer, werd de oude schoorsteen door een
minder grooten vervangen (vgl. blz. 121, raadsverdrag van 3-XII-1736) en in Februari
1737 wordt Vasalli te werk gesteld aan het plafond. De maten van het vertrek waren
toen dus bekend en den 1en Juni wordt het bovengenoemd contract gesloten.
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voorstelling is om den hoek tot de deur voortgezet - staat Mozes op een hooger plan
en afgeteekend tegen de lucht, na met zijn staf het water uit de rots te hebben geslagen;
ter linkerzijde is de bedrijvigheid van water scheppenden voortgezet, waarachter
zich een landschap opent met bergpartijen in de verte (afb. 105).
Boven de deur, h e t m a n n a l e z e n , hoog: 1.55 M., breed: 2.05 M. gemerkt B
B, in rood; daarnaast, voortgezet tot aan den schoorsteen aan de andere lange zijde:
d e d o o r t o c h t d o o r d e R o o d e Z e e , breed: 4.89 M.; gemerkt B B F.V.D.

Afb. 106. Wandtapijt (1737) door Fr. van der Borght in de Prinsenkamer.
BORGHT.,

het Brusselsche merk met de twee B's, waartusschen een schild, en de
naam des kunstenaars. Mozes, met uitgestrekte en opgeheven armen, en in de
linkerhand de staf, met aan zijn rechterzijde een groote vrouwelijke figuur, die
omziend zich verwijdert, is als middelpunt der voorstelling gedacht, maar wegens
plaatsgebrek in den linkerhoek van de korte zijde gedrongen; op de rechterhelft naast
een boom, teekent zich tegen den helderen achtergrond, waarin het vergaan van het
leger der Egyptenaren in de golven is afgebeeld, een van achteren geziene man sterk
af; in de linkerhelft, met een hoogen rotswand op den achtergrond, staan groepen
van volgelingen het door Mozes verrichte wonder te beschouwen (afb. 106).
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Afb. 107. De voormalige raadzaal in het stadhuis te Maastricht.
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Links van den schoorsteen wordt d e d a n s o m h e t g o u d e n k a l f voorgesteld,
breed: 2.16 M. Een in het geel-grijs gekleede, van voren geziene vrouw op den
voorgrond, danst met een van achter gezienen man, wien zij de gestrekte linkerarm
reikt en in wiens richting zij kijkt; achter deze beiden een brandaltaar, waaraan een
priester staat, die met de rechterarm wijst naar het op een verhooging rechts,

Afb. 108. Zolderstuk (1737) door J.B. Coclers in de voormalige raadzaal.

onder een palmboom opgericht en tegen de heldere lucht afstekend silhouet van het
gouden kalf. In den dam tusschen de vensters wordt h e t v i n d e n v a n h e t
M o z e s k i n d j e (breed: 1.23 M.) weergegeven door een groep van vijf vrouwelijke
figuren; een, op één knie geknielde, dienstmaagd op den voorgrond, houdt in een
mandje het kindje ten toon voor de dochter van den Pharao en haar gevolg, waarvan
twee figuren achter de prinses staan en een terzijde zich voorover buigt.
Eenvoudige lage l a m b r i z e e r i n g van eikenhout (vgl. blz. 120, raadsverdrag van
23-VI-1704). Een door J.B. Coclers b e s c h i l d e r d e z o l d e r i n g (1737), welke
tusschen de twee moerbalken bestaat uit een groote voorstelling van den Olympus
en in de vier hoeken uit geschilderde vierpassen, welke zijn gevat in eene in grisaille
geschilderde omlijsting van beeldhouwwerk; de vogels, welke+ binnen deze vierpassen
werden uitgebeeld hebben een symbolische beteekenis. Aan het boveneinde van +h Wethouderskamer.
de voorstelling van den Olympus, langs het middenvenster der oostzijde, het
borstbeeld van den schilder, met een lint, waarop te lezen staat: JOANNES
BAPTISTA COCLERS MOSAE-TRAIECTENSIS ACADEMIAE ROMANAE
PICTOR INVENIT ET FECIT. Het middenveld: op de wolken zijn Jupiter en Juno
gezeten, waaromheen door het luchtruim verschillende Olympus-bewoners zweven
of aan komen vliegen, zooals Mercurius in den rechter benedenhoek (afb. 108).
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Op den zwaar-geprofileerden s c h o o r s t e e n m a n t e l , gedragen door twee consoles
met voluten, rust een eikenhouten b o e z e m k a s t . De zijstukken met gesneden
ornamenten van rank- en schelpmotieven, bekroond door een mandje met vruchten
en bloemen, hebben in het midden een gedeeld medaillon met den Luikschen piroen
en den pijlenbundel der Staten. Aan de voorzijde hangers van vruchten en bloemen
te weerszijden van een schoorsteenstuk (afb. 109).
Aan Jan Baptist Smits werd voor dit snijwerk 40 Rijksdaalders betaald
(raadsnotulen van 16-II-1705).

Afb. 109. Gesneden bovenkast van den schoorsteen in de voormalige raadzaal.

Om de vuurplaats haardsteenen Lodewijk XIV.
Het s c h o o r s t e e n s t u k geeft ook hier een allegorische voorstelling weer van
de dubbele jurisdictie; op doek, hoog: 2.62 M., breed: 2.20 M., links beneden gemerkt:
Theod. van der Schuer Ft Aet. 72 Ao. 1705 7/m1).
In 't midden van den achtergrond zit een oud man met een Mercuriusstaf in de
rechterhand op een troon, een duif zit op de uitgestrekte linkerhand. Vóór hem op
den voorgrond twee staande allegorische vrouwefiguren; de eene, links, in 't wit,
houdt in de linkerhand een kruis, de andere, rechts, in 't bruinrood en geel, houdt met
de hand een wetboek op de knieën. Beiden hebben bijl en pijlenbundel (fasces).
Tusschen hen beiden de wapens van Luik en Brabant. Voorts tal van bijfiguren en
-zaken, o.a. links beneden een bisschopsmijter en een hertogshoed.
In de lucht engeltjes met het wapen van Maastricht en in het verschiet aan de
linkerzijde, de torens van St. Servaas, zooals zij waren tot 1767, en rechts de toren
van St. Jan. Langs de wanden geweven t a p i j t e n met randen, boschgezichten
voorstellend met diepe doorkijken op een ver verschiet, vogels en honden, fonteinen
1) Deze onderteekening wijkt af van de fraaie echte handteekeningen op de overige stukken
van dezen schilder. Zij is kennelijk door een latere hand opgefrischt. Dit verklaart de fout in
den leeftijd. Immers de schilder, die in Dec. 1704 verklaart 70 jaar te zijn, kan zeven maanden
later in Juli 1705 nog geen 72 jaar zijn. Er zal dus wel gestaan hebben 71 jaar. In de
raadsvergadering van 17-VIII-1705 wordt besloten tot het voldoen aan den schilder Van den
Schuer, omdat de ‘schilderije om in de Raadtscamer geplaetst te worden... vervaardigt is’.
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enz. Tot aankoop van dit ‘v e r d u r e t a p i j t ’ besloot de raad in zijn vergadering van
28-XI-1735 (vgl. blz. 122, op dien datum, op 11-VI-1736 en 9-IX-1737 - zie afb. 107
en 110).
Een s t a a n d e k l o k , met gesneden eiken kast Lodewijk XV; de wijzerplaat met
het opschrift: Nicolas Gallet a Liege.
In den loop der tijden zijn de bestemmingen der verschillende vertrekken
gewijzigd, reden,+ waarom ik meen eerst de door den bouwmeester gegeven
indeeling te moeten vermelden:

+

Tweede verdieping.
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‘Gaelderij... de groote gemeene saal (de hal) omgaande’, daarachter naar
het Oosten, liggen de trappen, twee ‘Poortalen’, toegang gevend tot
‘Vertrecken tot heymelyck gebruyck’, waartusschen een ‘Vertreck om de
gegyselde te verhooren’. Langs de zuidzijde vanaf het Westen: a ‘Camer
voor de Commissarissen Instructeurs’, b ‘Archiven en Secretary van den
indivisen Raat’ gevolgd door c en d, de ‘Kamer voor de Pensionarissen’
en de ‘Kamer voor de Sepiers’; e, in den hoek, met de smalle zijde op het
Zuiden een ‘Gyselkamer’. Langs de noordzijde vanaf het Westen: f, de
tweede ‘Camer van de Commissarissen Instructeurs’; g, Reeckenkamer,
en h, ‘Vertreck van de Reeckenkamer’, gevolgd door i,+ een tweede ‘Kamer
voor de Sepiers’ en in den hoek, met de smalle zijde op het Noorden, een
tweede ‘Gyselkamer’.

+

a, b, c en d Raadzaal.

Afb. 110. Verduretapijt (1736) door F.G. van Verren in de voormalige raadzaal.

Tegenwoordig bevinden zich langs de zuidzijde: de Raadzaal (a, b, c en
d) en in den hoek: de wachtkamer der raadsleden (e).
De tegenwoordige raadzaal werd in 1895 geheel nieuw ingericht; langs
de wanden hangen burgemeestersportretten (copieën).
S c h o o r s t e e n van grijze steen (XVII B).
Voor de boezemkast hangt een s c h i l d e r i j , afkomstig uit de Schepenbank; op
paneel, hoog: 1.88 M., breed: 1.35 M., omstreeks 1500. De breede zwarte lijst is
versierd met de stadsster, mauresken en het jaartal 1599, dat waarschijnlijk bij eene
restauratie gelezen werd in plaats van 1499. De voorstelling bevat eene+ vermaning
voor de rechters om goed recht te spreken: in de bovenhelft is de rechtsprekende +e Wachtkamer der
raadsleden.
Christus op den regenboog gezeten, de voeten steunend op den wereldbol; een
purperen mantel, met een agraaf op de borst gesloten, hangt over de schouders en
bedekt de zijwaarts gestrekte armen gedeeltelijk, daarbij het bovenlijf naakt latend;
engelen dragen lelietak en zwaard, overeenkomstig de beschrijving van den H.
Joannes in de Apocalypse. Aan weerszijden van den Zaligmaker, een groep geknielde
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Joannes met mannen.
Daaronder, in tegenstelling met de goddelijke rechtspraak op den jongsten dag,
die op de wereld: de linkerhelft wordt ingenomen door een inkijk in een gebouw,
dat naar het midden van het schilderij met zuilen geopend is; boven het kapiteel
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van de voorste zuil is een beeld aangebracht: de stedemaagd met het stadsschild voor
de borst; in den achterwand van het vertrek zijn drie vensters met in lood gevat glas,
een er van vertoont wederom het stadsschild. Daarbinnen staan met ontblooten hoofde
een rijke, goedgekleede man naast een armen bevreesden drommel voor de zeven
rechters, waarvan er drie achter een lange tafel en twee naast elk eind op stoelen zijn

Afb. 111. Schilderij (± 1500) uit de voormalige Schepenbank.

gezeten; een achtste, staande figuur is waarschijnlijk de stadsbode. Zij zijn alle bij
de zaak, peinzen of zijn in tweestrijd wegens de duivelsche influisteringen van den
verleidenden Satan, die met een demonischen grijns op zijn afschuwelijk tronie achter
de rechters staat, rinkelend met goudstukken in de handen; wat hij hun ingeeft,
vermeldt een banderol.
Gij die sijt heren . leert recht verkeren . nempt goet en gelt
Die gij hebdt leijt . dien sijt bereijt . te doen gewelt .
nempt altijt baet . dat is mijn raet. ist recht of crom
des nyet en laet . anders gij gaet voer gheck en dom.

Op de andere helft, buiten de schepenzaal en achter de beklaagden, staat de groote
gestalte van een vermanenden engel, die in de richting van de rechters kijkt; een
goudlakensche mantel, op de borst gegespt, bedekt gedeeltelijk het witte onderkleed.
Terwijl hij met de linkerhand wijst naar een voorstelling van de hel, waarin groene
en roode helbewoners de ongelukkige verdoemden in het vuur trekken, hen bijten
en klauwen, waarschuwt hij de rechters met de volgende, op een banderol boven zijn
hoofd geplaatste, woorden:
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Gij die sijt raedt. U ougen opslaet . aen dese figuren
Die saken verstaet . mit goeder maet . doet recht al pure
Des nyet en laet; om gunst oft haet . noch om ghyen hure
Anders Ghij gaet. die rechte straet . ten hellscher vure.1)

Achter den engel en het helle-tafereel komen langs een hollen weg tusschen
bergtoppen duivelen aan met hun prooi; een sleept er een heele groep verdoemden
mee aan een ketting. Tusschen deze heuvels en het dak van het dinghuis verheft een
stad in de verte hare muren en torens; door een rivier is zij gescheiden van een
voorstad. Een ongelukkige restauratie heeft de topografische waarde van dit
stadsgezicht sterk verminderd; het is inmiddels zeer waarschijnlijk, dat de schilder

Afb. 112. Toren van het Stadhuis, van uit de Pastoorsstraat.

de stad Maastricht heeft weergegeven van uit het Zuid-westen gezien, (en niet van
uit het Zuid-oosten, zooals in de uitvoerige beschrijving van dit stuk door DE STUERS
in de Kunstbode van 1881, blz. 19 e.v. wordt gezegd).
Boven de stad vliegen engelen met zielen hemelwaarts, terwijl in de vlakte een
engel de uit hun graven opgestane dooden naar den hemel wijst (afb. 111).
Voorts hangen hier langs de wanden s t a d s g e z i c h t e n , tusschen 1835 en 1840
geschilderd door Alex. Schaepkens; de onderschriften op de lijsten luiden:
St. Pieterspoort; Torens nabij de Brusselsche poort, gaande van de Tongersche
poort; Bij 't Lindenkruis; De Boschpoort; De Tongersche poort; De St. Pieterspoort
(bij winter, waterverf); Het Jekerdal met het Fort St. Pieter van den Tongerschen
steenweg gezien (bij winter); Het Fort St. Pieter van de stad gezien (waterverf); De
Zwanengracht; Maastricht, vue derrière Slavante, 1837; Maastricht buiten de
Tongersche poort (bij winter); De Sluis bij de Tongersche poort; St. Pieter en het
varkenswaardje; Het Spaansch Gouvernement; St. Servaas en St. Jan (bij winter);
Pandtuin van St. Servaas; Kapel van Karel den Groote in St. Servaas; Trap naar de
kapel van Charlemagne in de St. Servaaskerk; Ruïne van St. Antoniuskerk (bij winter);
St. Anthoniuskerk, torens en klooster; St. Janskerk (bij winter); Predikheerenkerk;
Koor van de Predikheerenkerk; O.L. Vrouw en St. Nicolaeskerk; Molens aan de
Hexentrapjes; Achterhuis in de Groote Staat, atelier van den schilder; Achterhuis in
de Hoenderstraat, ziende op den
1) Zie over een bijna gelijkluidend gedicht, dat vroeger in de Raadkamer te Breda te lezen was,
JAN KALF, De voormalige Baronie van Breda, blz. 156.
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tuin der Augustijnen; Op de Jeker in de Looyerstraat, achterhuis N. Hustinx; Achter
de Jesuiten; Hotel van Meeuwen (bij winter); Achter het Vleeschhuis; Tuin van
schepen van Panhuis, Lenculenstraat; Wyck, zuidhoek van den Steenenwal; St.
Maartenskerk en kruittoren met de nieuwe Wijkerpoort.
De s p i t s van den vierkanten, baksteenen toren, rust op een achtkanten met leien+
bekleeden voet, die een rondgang draagt; deze rondgang is met half-ronde bogen +Toren.
met geprofileerden sluitsteen, die op vlakke pijlers rusten, geopend en voorzien van
een borstwering, waarin telkens drie cirkelvormige openingen. In een door zware
geprofileerde lijsten geaccentueerden trommel, bevindt zich aan de vier windstreken
een wijzerplaat, in de andere gevelvlakken een cirkelvormige lichtopening. Op dezen
trommel rust de tweede, smallere gaanderij met een borstwering van telkens vier
balusters; op de hoeken bevinden zich met vazen bekroonde vierkante steunbeeren,
die door klauwstukken verbonden zijn met een slankere lantaarn, waarin het
klokkenspel hangt. Deze lantaarn is eveneens door halfronde bogen met geprofileerden
sluitsteen op vlakke pijlers, gevormd; een hoofdgestel met koepel, bol en gesmeed
kruis, waarboven een zwevende engel, die de stadsster met beide handen vasthoudt,
beëindigen de spits.
Op blz. 119 bleek reeds een en ander uit de bouwgeschiedenis van den toren en
de er in te plaatsen klokken. Volgens LOOSJES, blz. 127, bestaat het klokkenspel uit:
‘37 klokken, waarvan 28 gegoten door P. HEMONY in 1669 en 9 door A. VAN DEN
GHEYN in 1707. Toonsomvang: c - d (cis en dis ontbreken; overigens chromatisch).
De acht grootste klokken hangen boven in den koepel [lantaarn], de 29 andere in het
achtkant. Twee der speelklokken doen tevens dienst als slagbel. Speeltafel:
piano-toetsenstelsel. De inrichting is in goeden toestand. De klank der klokken is
fraai; ze zijn echter zeer licht van toon, die van de 5 kleinste is zoodanig, dat ze niet
te gebruiken zijn’.
Verder lezen wij daar: In 1668 besloot de Raad van Maastricht om ‘ter
verfraaiinge van den nieuwen stadhuyze’ een klokkenspel - de ‘stafmuziek
des volks’ genoemd - te laten vervaardigen; de levering der klokken werd
aan P. Hemony opgedragen. Als klokspijs ontving hij de klokken,
waaronder een zeer zware, de ‘banclock van Tricht’, die gehangen hadden
in den ouden klokkentoren, welke bij den bouw van het nieuwe stadhuis
met de Lakenhal werd afgebroken, benevens de bronzen leeuwen,1) die
het bordes van het oude stadhuis (het Dinghuis in de Kleine Staat)
versierden. Gedurende het beleg van 1676 sloegen eenige bommen in het
stadhuis, zoodat men, beducht voor de klokken, die op het voetstuk van
den te bouwen toren stonden, deze liet afnemen.2) In 1684 kregen zij
eindelijk de voor hen bestemde plaats en in 1707 werden er negen kleine
klokken aan toegevoegd. Maastricht's eerste klokkenist, in 1670 aangesteld
moest ‘des Sondaeghs, des Maendaeghs en Zaterdaeghs een notabelen tijd
op de clocken spelen’. Verder natuurlijk op groote feestdagen ‘en andere
occasiën als den eersamen Raed hem sal gelieven te ordonneeren’ (LOOSJES,
blz. 127 en 128).
1) Vgl. hiervoren blz. 112.
2) Vgl. DYSERINCK, blz. 153.
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Tenslotte zij nog vermeld, dat uit de bestekboeken (17 Januari 1685) blijkt,
dat ‘Joost van Zutphen, borger der stadt 's Hertogenbosch heeft
geaccordeert in den tijd van 18 maenden te vervaardigen en te stellen een
horlogie bestaende in de slagwerk...’

9. O.L. Vrouweplein 82. De voormalige wolwaag.
Volgens de Kroniek van Gulpen gaf Keizer Karel V den Magistraat in het
jaar 1553 het recht ‘om de stadswolwaag te laten herstellen, en ze daarna
weer tegenover de St. Nicolaaskerk te plaatsen’. Deze kerk lag aan de
noordzijde van het O.L. Vrouweplein. Volgens HEYLERHOFF (Annuaire,
1825, blz. 101) deed de waag dienst tot 1794.
De eenvoudige gevel in baksteen omgeeft een gegroefde poortomlijsting in Naamsche
steen, aan weerszijden waarvan een smal venster met tusschendorpel, en breede
omlijsting in Naamsche steen. Een geprofileerde kroonlijst, gedragen door twee maal
twee consoles sluit de omraming van den halfrond gesloten ingang af. Twee
gebeeldhouwde wapenschilden in cartouche staan hierboven aan weerszijden van
een gevelsteen. Deze schilden, gedekt door een hertogshoed, zijn die van de beide
Heeren, links dat van den Bisschop, Jozef Clemens, hertog van Beyeren, en rechts
dat der Staten, als hertogen van Brabant.

Afb. 113. De voormalige wolwaag (1721).

De gevelsteen, waarop een weegschaal, vermeldt in een tijdvers: HOC PONDERE
CVIQVE SVVM, het jaar der stichting (1721). Op de geprofileerde kroonlijst van
dezen gevelsteen, staat een eenvoudige dakkapel, mede in een omlijsting van
Naamsche steen.
Een zadeldak met pannen dekt het, tegenwoordig als koetshuis gebruikt, gebouw
(afb. 113).
V.N.
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Kerkelijke gebouwen.
De beschrijving der KERKEN en KLOOSTERS is geschikt in de alphabetische
volgorde der benamingen, welke in het plaatselijke spraakgebruik het meest
voorkomen.

Afb. 114. Het noordelijk gedeelte der stad Maastricht naar de teekening van J: B: in het Rijksarchief
aldaar (map IV nr. T. 1). Geheel rechts het klooster van de Beyaard.

1. Maagdendriesch. De voormalige kerk en klooster van St. Andries, thans
dienst doende als kinderkerk van St. Matthijs en als school, is eigendom
der parochie van St. Matthijs.
ADAM V. BROECKHUYSEN.

Beschrijving der stad Maastricht (1731) in
Public. XLII (1906), blz. 58.
+

+

Literatuur.

in het Annuaire van 1831 en COLLETTE in zijn
beschrijving van Maastricht+ voeren de geschiedenis van dit klooster op
tot ± 1200. Vrij ver buiten de oude, nog niet bemuurde, stad zou een
nederzetting van maagden zijn ontstaan, die aan een naar de familie Sak
ook wel Saxdriesch genoemde1) plaats den tegenwoordig gebruikelijken
naam gaf. Waarschijnlijker is het, dat de nederzetting hier ontstond na
1326 en voor 1352 (vgl. blz. 280, noot) en dat de XIIIe-eeuwsche
vermeldingen eener S. Andrieskapel die op den Aldenhof beoogen. Volgens
VAN HEYLERHOFF werd de kloosterkapel tot kerk verheven en door den
bisschop van Luik aan Sint Andries toegewijd in 1471.
VAN HEIJLERHOFF

+

Geschiedenis.

In 1820 is, nadat het convent in 't jaar 1797 was opgeheven, een vleugel
afgebroken; de andere bleef bestaan, maar werd in den loop der tijden
zoodanig gewijzigd, dat hij geen bepaald karakter meer heeft. Zoodoende
is van de oorspronkelijke kloostergebouwen weinig meer over; wel is het
terrein nog onderkelderd.
De KAPEL (XVc) van Sint Andries, met 16o zuidelijke afwijking georiënteerd,+ is
+
opgetrokken van mergel op een voet van Naamsche steen en bestaat uit een
Beschrijving.
eenbeukig schip van zes traveeën en een koorsluiting van drie zijden. De lengte en
breedte op den beganen grond bedragen inwendig 23 en 7.25 M.; de hoogte onder
het houten gewelf: 12.35 M.

1) In het cijnsregister van 1377 (FRANQUINET, Inv. II, blz. 259) en in 1471 (DOPPLER, St.
Servaas Nr. 1535) nog zoo genoemd.
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De tegenwoordige vensters zijn alle later ingebroken, terwijl de spitsboogvensters
in de drie sluitingswanden zijn gedicht. Aan de noordzijde is gedeeltelijk bewaard
een geprofileerde waterlijst, welke over den heelen gevel liep, de steunbeeren mede
omlijstend ter hoogte van de tweede versnijding; aan de zuidzijde werd deze lijst
hooger aangebracht. De steunbeeren zijn in hun bovenste versnijding met een
zadeldakje afgedekt en sluiten met een lessenaarsdakje tegen het bouwwerk; die

Afb. 115. Voormalige kapel van St. Andries. Opstand, doorsnede en plattegronden naar opmetingen
(1884) van den Rijksarchitect AD. MULDER.

in de sluiting zijn in het bovenste gedeelte versierd met een Sint Andrieskruis (afb.
116). Eenige der contreforten aan den noordgevel zijn ingekort en eindigen
schuin-oploopend, als droegen zij eens het lessenaarsdak van een bijgebouwtje. Een
geprofileerde gootlijst bekroont den gevel en scheidt dezen van het hooge pannendak1)
(afb. 117).
In de tweede travee van den noordgevel bevindt zich het overblijfsel van een boog,
welke vroeger vermoedelijk een toegang overspande.
Vóór den westgevel werd in de vorige eeuw een portaaltje geplaatst. Tot 1820
stond er een vleugel tegen, waarvan tegen den westgevel eenig metselwerk over is;
dit metselwerk werd in noordelijke richting voortgezet tot even voorbij den meest
westelijken steunbeer van den noordgevel. Hoekblokken, sporen van twee banden
en een stuk geprofileerde waterlijst wijzen erop, dat hier oost- en noordgevel van
bedoelden vleugel een hoek maakten.

1) Bij de opmetingen van 1884 is gebleken, dat zich op het vierde spant uit het Westen vroeger
een dakruiter heeft bevonden.
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Blijkens de opmeting van 1884 was het schip toen nog overdekt met een houten
tongewelf; thans is een vlakke gewitte zoldering aanwezig.

Afb. 116. Voormalige kapel van St. Andries. De koorsluiting.

De vloer bestaat uit eiken planken, waarin thans+ gedeeltelijk vergane opschriften,
+
een dam- of schaakbord enz. aan vroegere bestemmingen herinneren.
Inwendig.
De tegenwoordige groote toegang in den westgevel is later uitgebroken; ten Zuiden
ervan bevindt+ zich een roodmarmeren w i j w a t e r b a k . Tot het meubilair der kerk
+
behoort een b e e l d van de H. Apollonia (XVIII) en eenige houten
Meubelen.
r e l i e k h o u d e r s (XVII).
Maagdendriesch 31 en 32 behoorden vroeger naar alle waarschijnlijkheid tot het
klooster. De westgevel van Nr. 31 had door een thans gedicht kruisvenster uitzicht
op den kloosterhof. De top vertoont de overblijfselen van een met trappen gedekten
gevel, die, bij een wijziging, in den nieuwen gevel werd opgenomen.

2. St. Jacobstraat 8. Het voormalig klooster van Sint Annendael, thans
een particuliere woning. Zie hierna onder de particuliere gebouwen.

Afb. 117. Voormalige kapel van St. Andries. De noordgevel.

Public. XXXI (1894),+ blz. 75 e.v. - De Maasgouw, 1915,
blz. 64, 70; 1921, blz. 83, 84.
VON GEUSAU,

Onder den naam ‘convent van Sint+ Annendael’ (midden-XVI) werd een
kloostertje verstaan, dat in de ‘Capuynstrate’ gelegen was en dat voorts
afwisselend voorkomt onder de namen: ‘Byns convent’, ‘goidshuys van
Grousbeeck alias van den Grauwsusteren in die Capuinstraat’

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.
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(midden-XVII) en ‘vermaart clooster van St. Annadal, anders Calvarienberg
genaemt’ (1770).
In 1441 stond Jan van Heinsberg, bisschop van Luik, aan eenige
ongehuwde vrouwen toe den regel en het kleed van de derde orde van den
H. Franciscus aan te nemen (VON GEUSAU, t.a. pl., blz. 75). Zeven jaar
later onderhandelden ‘de Aartsbisschop van Keulen en de Hertog van
Gelderland te Maastricht over den vrede en begiftigden het klooster van
Sint Annadal’ (Kroniek VAN GULPEN op 1448).
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Een kleine eeuw later, op 1531, vermeldt dezelfde kroniek, ontstond te
Maastricht opstand, waarbij het klooster van St. Annadal werd geplunderd.
Dit heet de oorzaak van het verval te zijn geworden; in 1670 telde het
klooster nog maar 7 leden; deze vonden onderdak op Calvarieberg (vgl.
Maasg. 1921, blz. 83, 84) en het ‘cloesterken met capellen, huysingen,
hoffplaetse met alle toebehoorten’ werden aan het nieuw opgericht R.K.
Weeshuis verkocht voor 3500 gulden. Als deze stichting in 1697 haar
tegenwoordige huis bezit, verkoopt zij St. Annendael het volgend jaar aan
‘Sr. Johan Schrack, Borger en Coopman van wijnen binnen dese stadt’
voor 7800 gldn. bbts.; het heet dan ‘seecker huys met alle syne apen
dependentien van dyen, gestaen en gelegen in de Cappuynstraat.... reigenoot
ter eenre d'Heer Heldewier, ter andere d'hr. van der Vrecken’ (Brab.
Gichten reg. 45, notaris A. CRUCE).

3. Kesselskade 43. De voormalige Augustijnenkerk en -klooster,
tegenwoordig Parochiekerk van den H. Joseph.
+

VON GEUSAU, Public. XXXI (1894), blz. 35 e.v. - V. HEYLERHOFF,
Annuaire 1830, blz. 128 e.v. - DOPPLER, Maasg. 1901, blz. 45 e.v. - V.F.
MARRES en W.J. SANDHÖVEL, Mededeelingen der Alg. R.K.
Kunstenaarsvereeniging, IV, No. 15.

+

Literatuur.

+

VAN GULPEN's ‘Monuments historiques et profanes’, blz. 20 en 21
(Rijksarchief, Maastricht). De tegenwoordige parochiekerk van den H.
Joseph behoort tot de derde nederzetting, welke de Augustijnen binnen
Maastricht betrokken. In 1254 bedienden zij zich van een kapel, op de
Vischmarkt gelegen, nabij die van St. Everard; toen hun kapel te klein
geworden was, verplaatsten (XIIId) zij hun convent naar eenige, hun aan
de Bokstraat geschonken, huizen. Bij het aanleggen der Zuid-Willemsvaart
is deze straat verdwenen, maar oude afbeeldingen (o.a. BELLEMONTE'S
plattegrond van 1587, vgl. hiervoren blz. 23) geven het aan den stadsmuur
gelegen klooster weer met het buiten den walmuur uitgebouwde koor,
welke vergrooting volgens HERBENUS te danken was aan een schat, welke
tijdens een verbouwing ontdekt was. Langzamerhand voldeed ook dit
klooster niet meer: het werd bovendien bouwvallig en de paters moesten
naar een betere behuizing uitzien. Als gevolg van de herhaalde klachten
(vgl. Maasg. 1901), welke de kloosterlingen tot den raad richtten (1586),
om een plaats, waar zij een nieuw klooster mochten bouwen, werd hun
ten slotte door het stadsbestuur de kapel van ‘St. Marie-ten-Oevere’
afgestaan. Inmiddels werd den paters bij raadsbesluit van den 14en October
1596 van stadswege een ‘gelaese vinster mit dye figuur van transfiguratie
onsz. heeren’ geschonken voor de tijdelijk in de oude vervallen kerk
afgeschoten kapel.

+

Afbeeldingen.
Geschiedenis.
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Den 20en Juni 1609 vroegen zij de medewerking van het kapittel van O.L.
Vrouw om hun de genoemde kapel met bijbehooren af te staan, zich erop
beroepend, dat hun klooster in zeer slechten staat verkeerde en dat zij,
wilden zij zich vertreden, aangewezen waren op de straten en wallen der
stad (FRANQUINET Inv. No. 339).
Toen het klooster tegen midden-XVII voltooid was, ging men over tot de
slooping van de kapel van St. Marie-ten-Oevere, wier fundamenten met
die eener kluis tijdens de restauratie van de tegenwoordige kerk te
voorschijn kwamen.
Eerst in 1661 was de kerk voltooid; zij werd den 27en Mei door den
wijbisschop van Luik gewijd. Bij de wet van den 15en Fructidor an IV (1
Sept. 1796) werd de orde opgeheven. De kerk werd van de beste
schilderstukken beroofd, waaronder altaarstukken van L. Quellinus
genoemd worden. Voor verschillende doeleinden richtte men haar in: voor
armenschool, daarna in 1834 tijdelijk voor schouwburg van het
Nederlandsch garnizoen, later voor teekenschool en ten slotte in den
distributietijd als gebouw voor de levensmiddelen-voorziening.
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In het begin van 1920 kregen de architecten Marres en Sandhövel opdracht
het voormalige Augustijnenklooster te restaureeren en de kloosterkerk tot
kerkgebouw voor de St. Josephsparochie in te richten. Toen bleken de
kloostergebouwen in zoo slechten staat te verkeeren, dat tot afbraak moest
worden overgegaan, waarbij slechts een klein gedeelte van den voorgevel
kon gespaard blijven.
Uit de kerk werden latere toevoegingen verwijderd; het koor werd aan de
westzijde uitgebouwd, waarbij de westwand met een vlakken spitsboog
werd doorbroken; hierboven kon een zeer gehavend stucrelief als
triumf-boogversiering dienst doen. Dit relief werd door den heer Alexander
te 's-Gravenhage gerestaureerd.
De vensters zijn op grond van de gevonden aanwijzingen in den
oorspronkelijken vorm hersteld.
De KERK (midden-XVII) is van baksteen (10 lagen = 0.67 M.; formaat: 0.215 ×+
+
0.10 × 0.05 M.) in kruisverband met toepassing van mergel opgetrokken op een
Beschrijving.
nagenoeg rechthoekig

Afb. 118. Plattegrond der St. Josephskerk (voormalige Augustijnenkerk).

grondplan van ± 13.70 M. bij ± 34.85 M. binnenwerks, zonder het koor, dat modern
is; de hoogte tot aan het gewelf bedraagt 19.80 M.
Het gebouw is in de richting Oost-West opgetrokken; de hoofdgevel op het Oosten.
De hoofdgevel, rustende+ op een hoogen voet van Naamsche steen, is uitgevoerd
in baksteen met gebruikmaking van mergel. Door pilasters wordt hij in een midden- +Voorgevel.
en twee zijpartijen, horizontaal door geprofileerde lijsten in een beneden- en een
bovenhelft, een attiek en een top verdeeld. De middenpartij bevat den met een
rondboog gedekten ingang, waarboven in een rechthoekige omlijsting een cartouche
met het opschrift:
D.O.M.
BEATAE MARIAE
S.S. PONTIFICIBUS
AUGUSTINO ET HUBERTO1)
SACRUM 1659.
Een groot, halfrond gesloten venster staat hierboven; de geprofileerde afdekkende
omlijsting eindigt ter zijde in een soort druipers, terwijl boven de lijst uit een
1) De H. Hubertus werd reeds in de kapel van St. Marie ten Oevere vereerd (FRANQUINET,
Inv. nr. 340).
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schelpmotief - in het medaillon is later de ijzeren, thans rood geroeste, stadsster
aangebracht - vruchtenslingers op de lijst neervallen. Een kroonlijst sluit middenen zijpartijen af.
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Een stoep van drie treden met ijzeren borstwering is bij de restauratie weer
aangebracht.
De zijpartijen zijn door een zware, sterk geprofileerde lijst in twee helften verdeeld.

Afb. 119. Voormalige Augustijnenkerk uit het Zuid-Oosten.

De benedenhelft, door een band met verhoogd middenvlak onderverdeeld, bevatte
vóór de restauratie in het laagste gedeelte een halfrond gesloten venster (later gedicht);
in het bovenste zwaar nederhangende festoenen, welke in het midden met een strik
worden opgehouden en terzijde hun steunpunten vinden in de Ionische kapiteelen
der pilasters. De bovenste helft der zijpartijen is geflankeerd door pilasters met
Corinthische kapiteelen; het middenveld wordt gebroken door halfronde nissen, die
aan den bovenkant door middel van een schelp gesloten zijn; rolornament verbindt
de nisafdekking met de groote afsluitende lijst. De attiek bevat in de middenpartij
een door engeltjes gehouden cartouche met het wapen van den commandeur der
Balie Biesen, Hendrik Huyn van Geleen, die veel bijdroeg tot de totstandkoming van
den bouw; in de zijpartijen een vlak gehouden uitmetseling van mergel. Hierboven
een smalle kroonlijst, waarop de gebeeldhouwde voluten van den topgevel rusten;
deze stellen in hun boveneinde

Afb. 120. Details van de voorm. Augustijnenkerk (vgl. afb. 118).

vrouwefiguren ten halven lijve voor, eindigende in een afdekking van overdadige
vruchten en bladeren; terwijl in het vlak van den gevel de eigenlijke voluut is
geplaatst. In het midden een groot relief: een door engelenkopjes omzweefd vlammend
hart; daarboven, met de schuine afdekkingsstukken verbonden door vlakke lijsten,
een medaillon met Madonna, misschien een herinnering aan de oude aan Maria
gewijde kerk (afb. 119).
+
De zijgevels zijn zeer eenvoudig behandeld; door zware, van een afdekking +
aan die van den Nieuwenhof verwant (afb. 239) - voorziene pilasters zijn zij in
Zijgevels.
zes
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traveeën verdeeld, welke, op de meest oostelijke na, ieder een hoog halfrond gesloten
venster bevatten.
In deze eenbeukige, met een tongewelf in gipswerk overdekte ruimte, bevindt+
+
zich tegen den westwand een r e l i e f (XVIIIc). Het stelt de verheerlijking van
Inwendig.
Maria voor (vgl. afb. 121).
Het groote venster

Afb. 121. Voormalige Augustijnenkerk van binnen.

in den oostgevel is met een rijk profiel (vgl. afb. 120) en een cartouche met het
stadswapen versierd.
Tot het kerkmeubilair+ behooren de volgende, van elders afkomstige stukken: Een
+
h o o f d a l t a a r (XVIIIc), afkomstig uit de kerk van Hulsberg. De tombe, van
Meubelen.
baksteen en zwart geverfd, buigt terzijde uit en heeft in de daardoor gevormde
uitholling een sarcofaag van wit marmer; twee zuiltjes van hetzelfde materiaal naast
den sarcofaag, dragen den altaarsteen. De gesneden en geverfde houten retabel volgt
het gebogen verloop der tomba. Twee engelen op de hoeken, de tabernakelkast en
-troon met voluten staan op de kaarsenbank. Twee z i j a l t a r e n (XVIIIc), uit de
O.L. Vrouwe-kerk afkomstig.
Een gesneden C o m m u n i e b a n k (trant Lodewijk XIV, ± 1800?), afkomstig uit
de kerk van Horn. Zij bestaat uit vijf, door een soort pilasters gescheiden, paneelen,
waarvan de drie middelste het verloop van een cirkel gedeeltelijk volgen, de buitenste
in een tegenwending zijn opgesteld. De buiten-paneelen aan de uiteinden zijn met
de monogrammen van Jezus en van Maria versierd; het midden-paneel
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prijkt met de voorstelling van het Lam Gods op het boek met de zeven zegels. De
beide andere velden zijn gevuld met een ornament van ranken, waartusschen
koren-aren en een druiventros.
Een gebeeldhouwde b i e c h t s t o e l (± 1700), uit de kerk van Limbricht afkomstig.
Als karyatiden zijn de H. Petrus met sleutels, en Maria Magdalena aangebracht, die
echter niet het uitgebogen hoofdgestel dragen, in welks midden een medaillon met
de beeltenis van den rouwmoedigen Apostel; voluten en vruchtenslingers.
Een eikenhouten p r e e k s t o e l (Lodewijk XIV), afkomstig uit de kerk van Horst;
op de zeskante kuip zijn Christus en de vier Evangelisten voorgesteld. De trap werd
bijgemaakt.
To c h t p o r t a a l en p r e e k s t o e l , zie blz. 270; lambrizeering en
biechtstoelen, mede uit de kloosterkerk afkomstig, werden naar België
verkocht.
De g r a f z e r k e n , waarmee voorheen de vloer bedekt was, zijn niet meer
aanwezig; volgens Maasg. 1921, blz. 29, kwam in 1919 de zerk te
voorschijn van den ‘eersamen Laurens Theelen († 23-IX-1633) en Mechtel
van Stochem zijne Huysvr. en Haerlieden zone Nicol. Theelen (†
18-VI-1664) en Joanne van Werm sijne Huysvrouwe’ († 18-IV-1695).
Blijkens Maasg. 1928, blz. 23, zijn de grafplaten, die zich buiten langs de
Dominikanenkerk bevinden en in Maasg. 1924 beschreven werden,
afkomstig van graven van kloosterlingen van den H. Augustinus.
Twaalf gesneden b o r s t b e e l d e n (XVIII) van de Apostelen, afkomstig uit de kerk
van O.L. Vrouw, en een daarbij passend b o r s t b e e l d van den H. Augustinus. Een
rijkgebeeldhouwde l i j s t van 1.32 M. bij 1 M. (XVII), mede uit de kerk van O.L.
Vrouw.
+
Zooals gezegd, is van het KLOOSTER het meeste gesloopt wegens den
+
Kloostergebouwen.
bouwvalligen toestand, waarin het tijdens de restauratie bleek te verkeeren. Een
klein gedeelte van den gevel, drie spitsboogvensters (vgl. afb. 118 en 120; het
westelijkste was een deur) van de voormalige kruisgang, een gedeelte van een
kroonlijst op zware consoles, is alles wat overbleef.
Voor de voormalige kloosters der Begijnen, zie nr. 9 op blz. 188: Feilzustersklooster
en nr. 21 op blz. 278: de Nieuwenhof.

4. Brusselsche straat 38. De voormalige kloosterkerk van de Beijaard, ook
wel geheeten Dal van Josaphat.
+

A.V. BROECKHUYSEN, Beschrijving der stad Maastricht (1731) in Public.

XLII (1906) blz. 65 e.v. Het gebouwencomplex geheel rechts op afb. 114
stelt dit klooster voor. - V. GULPEN's ‘Monuments historiques et profanes’
in de verzameling van het Prov. Genootschap, blz. 22, 23, 24 (Rijksarchief
te Maastricht).

+

Literatuur. Afbeeldingen.
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+

Magister Johannes Baijart de Gandavo, kanunnik van St. Servaas te
Maastricht deed afstand van zijn goederen, o.a. aan de tegenwoordige
Brusselsche straat, bij schepenbrief van 28-IV-1324 (DOPPLER St. Servaas
Nr 81, 82, 141, 157). In het ‘nieuw register en legerboeck’ van 1556 is
nog sprake van ‘die gueder der erven Beijarden van Sint Servaas,... na
luijdt des testaments

+

Geschiedenis.
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des iersten fundateurs’, den voornoemden kanunnik1) (Public. I, blz. 66).
Op het jaar 1476 deelt de kroniek VAN GULPEN mee, dat er zeven geestelijke
zusters uit Peer in deze stad kwamen en dat zij zich vestigden op de
Brusselsche straat in een huis genaamd ‘de Beijaart’, dat in 1476 behoorde
aan Sr. Joost van Bunde (VON GEUSAU, blz. 77 en COLLETTE, Beschrijving
van Maastricht, blz. 891).

Afb. 122. Ruïne van de voormalige kloosterkerk van de Beyaard, uit het Westen.

In 1494 schijnt een begin gemaakt te zijn met den bouw van het klooster,
waarvan de kerk, volgens de kroniek VAN GULPEN in 1479 begonnen, in
1510 werd gewijd. In 1794 werd het in brand geschoten en kerk en klooster
brandden uit. Kort daarop werd dit laatste opgeheven, de goederen kwamen
te koop en het geheel verviel tot een schilderachtige ruïne. In 1893 werden
de terreinen aangekocht door de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
van Maria, die een nieuw klooster bouwden en het oude sloopten.
Van de kerk (± 1500), door COLLETTE+ in zijn beschrijving genoemd ‘eene passable
+
kercke, maer eenen schoonen choor onder, ende eenen extra ordinairen boven
Beschrijving.
voor de Religieusen’ is maar weinig over: de geheele zuidwand tot even boven den
aanzet der gewelven. Deze is opgetrokken in mergel en bestaat uit een tot het
voormalig schip behoorend gedeelte, met het zuidelijk gedeelte van het weinig
uitspringend dwarspand en een koortravee met den aangrenzenden sluitingswand.
Het tot het voormalig schip behoorend gedeelte bestaat uit vier traveeën, welke
gescheiden zijn door muurzuiltjes met gebeeldhouwde kapiteeltjes, waarop zwevende
engelenfiguurtjes voorkomen, en welke elk twee vensters bevatten. Het onderste,
1) Het verdient aandacht, dat VAN BROECKHUYSEN in zijn beschrijving zegt, dat ‘recht
voor den hoogen altaar’ een witte steen staat met het volgend opschrift: ‘Hier
ligt/begraven H/Gerart de/Bruyn onsen/Fondateur/starf Ao/MDXXII Janry’ (blz. 67).
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dat bijna vierkant is, is gedicht en gedekt met een gedrukten boog; op de verdieping
zijn de vensters open, behalve in de twee traveeën naar het Westen.
In het dwarspand is een hoog venster nog gedeeltelijk over; de muraalboog, welke
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den schipswand met dien van de koortravee verbond, is aan de westzijde tot even
boven den aanzet behouden.
Het koorgedeelte bestaat uit één travee en één zijde van de sluiting; deze hebben
in het gelijkvloers breedere nissen, op de verdieping open vensters en, tusschen beide
in, een zuiltje met kapiteel, waarop de aanzet der ribben neerkomt. Ten gevolge van
de weelderige begroeiing met klimop valt niet te zeggen, of de muurzuiltjes tot op
den grond doorloopen, dan wel op consoles rusten; bij V. GULPEN loopen zij niet
door.

5. Bonnefantengracht, hoek Kakkeberg. De voormalige kerk en klooster
der Bonnefanten, kanonikessen van het H. Graf, ook wel Sepulchrijnen
geheeten, de kerk gelegen op den hoek van den Kakkeberg, het klooster
aan de Bonnefantengracht.
+

A.V. BROECKHUYSEN (1731). Beschrijving der stad Maastricht, in Public.
XLII (1906), blz. 59. - DAZERT, Public. XXXVIII (1902). - Maasg. 1884,
blz. 931; 1914, blz. 69, 70; 1915, blz. 72. - P. DOPPLER, Maasg. XLI (1921),
blz. 43 e.v.

+

Literatuur.

+

AL. SCHAEPKENS, Monuments de Maastricht, aquarelles lithochromes,
dl. III. - VAN GULPEN'S ‘Monuments historiques et profanes’, blz. 28 (ten

+

Afbeeldingen.

Rijksarchieve te Maastricht).
+

Volgens de kroniek VAN GULPEN werd dit klooster gebouwd op de
bouwvallen eener versterking. Het tegenwoordige klooster draagt geen
andere sporen dan die uit den tijd der vestiging der orde binnen Maastricht;
deze vestiging had plaats in 1626.

+

Geschiedenis.

Nadat klooster en kerk in 1672 drie maal door brand geteisterd waren,
duurde het tot 1697 eer de herstellingen zoo ver

Afb. 123. Voormalige kerk en klooster der Bonnefanten. Plattegronden.
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gevorderd waren, dat de vernieuwde gebouwen op den 30en Januari van
genoemd jaar door Servatius Eugenius Gadet, kanunnik van St. Servaas
en pastoor van St. Mathijs konden ingezegend worden. De vernieuwing
der kerk liet nog langer op zich wachten; eerst in 1708 kregen de
religieuzen toestemming van den groot-vicaris de Hinnisdael tot den
herbouw over te gaan. Den 14en December werd met Gillis Doyen een
overeenkomst gesloten en den 24en September 1710 kon de kerk
‘simpliciter’ gewijd worden door Gerardus Eyssen, kanunnik van St.
Servaas, met machtiging van Jozef Clemens van Beieren, bisschop van
Luik.
De plechtige consecratie had eerst plaats in 1740, op den 5en Juli, door den
wijbisschop van Luik, Jacques, bisschop van Hyppone, ter eere van den
stervenden Christus en den H. Jozef.
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Na de opheffing van het klooster onder het Fransch bestuur werden kerk
en klooster als kazerne ingericht; heden dienen de kloostergebouwen als
woonkazerne, terwijl de kerk voor het grootste gedeelte in gebruik is bij
de R.K. Militaire Vereeniging en het kleinste als bergruimte door de
Koninklijke Harmonie gebruikt wordt.
De kerk en de kloostergebouwen zijn op een nagenoeg rechthoekigen binnenhof+
+
opgetrokken; de kerk neemt de noordzijde ervan in met den voorgevel op het
Beschrijving.
Oosten aan de Ezelenmarkt. Haar lengte binnenwerks bedraagt tot en met het koor
30.90 M. bij een breedte van 9.70 M.
De KERK (XVIIb; 1710), toegewijd aan den H. Joseph van Arimathea (BACHIENE,
V, blz. 903), rust op een voet van blokken van Naamsche steen, welke gedeeltelijk
nog in wezen is; het gebouw is in baksteen opgetrokken, welke gesausd werd. De
vensters in den noordgevel hebben de oorspronkelijk halfrond gesloten kerkramen
vervangen; deze zijn echter nog te herkennen. Omtrent het midden kreeg de
noordgevel een verzwaring, mede van baksteen (10 lagen = 0.70 M.; formaat:
0.215-0.25 × 0.10-0.115 × 0.045-0.055 M.; in kruisverband), welke de geprofileerde
daklijst gedeeltelijk bedekt. De v o o r g e v e l wordt door vier pilasters met Ionisch
volutenkapiteel in twee smalle traveeën en een breede middenpartij verdeeld. De
pilasters staan op een zware plint van groote blokken Naamsche steen, welke voorzien

Afb. 124. Voorgevel der voormalige kapel van het Bonnefantenklooster.

is van eene geprofileerde lijst. Een zware geprofileerde kroonlijst draagt een
driehoekig fronton, dat binnen een, aan de kroonlijst gelijke, geprofileerde omlijsting,
een gebeeldhouwd relief draagt; dit stelt de Verrijzenis van Christus voor (vgl. afb.
124).
In de middenpartij was gelijkstraats de ingang, welke door een venster is vervangen.
De oorspronkelijke stoep werd verwijderd, maar de omlijsting in Naamsche steen
bleef behouden. Op den bovendorpel bevindt zich een tijdvers: ERIT SEPULCHRO
DOMINI GLORIA (1709); hierboven een gebogen fronton op consoles. Hoogerop
bevindt zich een groot venster, gevat in eene omlijsting van Naamsche steen, voorzien
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van ooren, en gedekt met een segmentboog met sluitsteen. De beglazing werd
gewijzigd.
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In de zijpartijen is gelijkstraats een klein rechthoekig venster aangebracht in breede
omlijsting van Naamsche steen; daarboven werd een venster geplaatst, dat een nis
schijnt te hebben vervangen, zooals uit een litho van AL. SCHAEPKENS blijkt.
+
Inwendig herinnert aan de oude bestemming alleen het k o o r . Er is te halver
+
hoogte een vloer in de kapel gelegd, waardoor een zaal voor lezingen en
Inwendig.
voordrachten werd verkregen. Aan het westeinde dezer zaal is de bovenhelft van de
halfronde koornis over. Deze is gedekt door een halven koepel, waar, in vierkanten
(pseudo caissons), bloemen van stuc zijn aangebracht. De benedenhelft der koornis
bevindt zich in de, als bergruimte dienende, westelijke helft der kerk.
+
Van de gebouwen, die vroeger tot het KLOOSTER behoorden en later
herhaaldelijk wijzigingen ondergingen, valt niet veel bijzonders te vermelden. De +Kloostergebouwen.
gevels dragen gedeeltelijk nog het karakter van den tijd der stichting (XVII b). De
aanwezigheid der vroegere kruiskozijnen laat zich vaststellen; smalle banden van
mergel verlevendigden het thans geel geverfd baksteenmateriaal (10 lagen = 0.69
M.; formaat: 0.215-0.23 × 0.10-0.11 × 0.05-0.065 M.; in kruisverband) der wanden;
de vensters aan de kruisgang zijn halfrond gesloten.
Muurankers in de gevels aan den pandhof hebben den vorm van patriarchale
kruisen.

6. Capucijnengang. De kapel van het voormalig klooster der Capucijnen.

Afb. 125. Voorgevel der voorm. kapel van het Capucijnenklooster.
+

A.V. BROECKHUYSEN. Beschrijving der stad Maastricht (1731) in Public.

XLII (1906), blz. 40 e.v.

+

Literatuur.

+

In 1610 werd het klooster gesticht op een terrein aan de Bogaardenstraat,
door de stad daartoe kosteloos afgestaan.1) Volgens de raadsnotulen van
30 Juni 1681 werd den paters ‘een collecte geaccordeert met assistentie
van 4 raetspersonen tot opbouw van haer verbrande kerk....’

+

Geschiedenis.

1) Een schilderij, dat de opofferingsgezindheid der paters tijdens de pest van 1623
weergeeft, bevindt zich tegenwoordig in de schatkamer van St. Servaas (afgebeeld in
Public. XLII (1906), tegenover blz. 40).
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In 1796 werd het klooster opgeheven; de gebouwen tot kazernes, later tot
scholen ingericht; een gedeelte van den tuin schonk koning Willem I in
1839 aan de Israëlieten om er hunne synagoge op te richten (VON GEUSAU,
blz. 92, 93); de kapel doet thans dienst als patronaatsgebouw.
+

Aan de gang, welke de Capucijnenstraat met de Boogaardenstraat verbindt, ligt de
eenvoudige, van baksteen (gesausd; 10 lagen = 0.63 M.; formaat: ± 0.235 × 0.11 +Beschrijving.
× 0.055 M.; in kruisverband) opgetrokken, kapel. Het gebouw, op rechthoekig
grondplan, heeft een topgevel op het Westen, welks eenige versiering bestaat in een
wapensteen
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in den top. Deze draagt het uitgehouwen wapen van baron de Lens, die in de eerste
jaren der stichting een groot deel der door de stad geleverde gelden vergoedde. De
steen draagt het jaartal 1615; het wapen is gevierendeeld: I en IV, drie dwarsbalken;
II en III, een lelie; een hartschild met drie kappen over alles heen (afb. 125).
Voor St. Catharinedal, zie nr. 9 op blz. 188: Feilzusters.

7. Brusselsche straat 60-66, aan de Cellebroedersgang. De voormalige
kapel en klooster der Cellebroeders, vroeger ook geheeten klooster der
Alexianen (1708), der Lollarden (1444, Maasg. 1915, blz. 81 en Maasg.
1921, blz. 58), tot Januari 1924 stedelijke bank van leening, thans verlaten
en gedeeltelijk in gebruik als pakhuis, behoort, sedert de opheffing (1796)
van het klooster, aan het Burgerlijk Armbestuur.
A.V. BROECKHUYSEN,

Beschrijving der stad Maastricht (1731) in Public.
XLII (1906) blz. 53. - HEIJLERHOFF, Annuaire 1830, blz. 136 e.v.
+

+

Literatuur.

De stichtingstijd van dit klooster is onbekend. Het hoogst wordt hij
opgevoerd door VAN+ BROECKHUYSEN, die, in 1731 schrijvende, zegt: ‘dit
klooster is volgens overlevering over de vier honderd jaaren tegen de oude
vesten’ gebouwd. Er zou dus sprake zijn van eene stichting XIV; dit zegt
de schrijver zelfs nadrukkelijk, want hij voegt er aan toe: ‘buijten de stad...
vóór de uijtlegging...1) Sij hebben door den nieuwen wal eenigen grond
van haar hoven verloren, om welk oorsaak daarentegen toegestaan is, dat
sij ten Oosten van haaren hof langs den muur van den Beijaard, een straatje
of gang tegen de nieuwen wal hebben mogen koopen, dat met haaren
vereenigd is, en daar sij nog haaren uijtgang op de wal hebben’. Bevestiging
hiervan vindt men in de raadsverdragen (EVERSEN II, blz. 137 d.d.
31-VII-1539), waar blijkt, dat de Cellebroedersgang in de XVIe eeuw
bestraat was en tot den wal leidde. Ter zelfder tijd hadden ‘Pater en
broeders van het convent der Celliten van de orde van St. Augustinus’ tot
het kapittel van St. Servaas een verzoek gericht om een kapel of kerkje te
mogen oprichten (15 Sept. 1539; vgl. PLUYGMEKERS, Apotheca Servatiana,
sub voce: Sti Joannis parochia, fo. 203). Minder betrouwbaar lijkt VAN
BROECKHUYSEN'S bewering, dat ‘sij te vooren wel twee honderd jaaren
sonder Regel geleefd hadden’. VON GEUSAU, die hun komst in 1438 stelt,
zegt, dat Bisschop Lodewijk van Bourbon hun broederhuis verhief tot een
conventueel huis van den regel van den H. Augustinus (17 Maart 1469).
Bisschop Jan van Horne bevestigde de communauteit (19 Januari 1487;
vgl. DARIS, XVe siècle, blz. 653; en hierna blz. 188).

+

Geschiedenis.

Den 25en Nov. 1796 werd het klooster opgeheven om daarop tot gevangenis
en gasthuis voor gebrekkigen te worden ingericht; in 1822 werd de bank
1) Vgl. hiervoor blz. 69 e.v.
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van leening er in gevestigd en deze bleef er tot de opheffing in Januari
1924.
In hun tegenwoordige gedaante bestaan de kloostergebouwen uit een w e s t v l e u g e l +
+
- met lengte-as Noord-Zuid - en een haaks hierop gebouwden z u i d v l e u g e l ,
Beschrijving.
+
welke met de voormalige b r o u w e r i j in het Noorden en eenige lage woningen in
+
het Oosten een binnenhof omsluiten.
Plattegrond.
Ten Westen van den westvleugel ligt een rechthoekige hof, waarvan genoemde
vleugel de eene lange zijde afsluit; aan de andere bevindt zich een muur, welke
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Afb. 126. Voormalige kapel der Cellebroeders. Doorsneden, opstand en plattegronden naar opmetingen
(1884) van den Rijksarchitect AD. MULDER.
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de Cellebroedersgang van den hof scheidt. De smallere zuidzijde wordt door de
k a p e l ingenomen, welke in de richting van den zuidvleugel ligt, maar zuidelijker
dan deze.
De KAPEL (XVIb), geheel in mergel opgetrokken, bestaat uit vier traveeën en een
sluiting van drie zijden. De lengte tot den oostelijken sluitwand bedraagt 14.60 M.,
de breedte 6.80 M., terwijl de hoogte tot onder de sluitsteenen van het gewelf 8 M.
meet.
Aan de zuidzijde zijn de vensteropeningen gevuld met baksteen, waarin kleinere
vensters werden aangebracht

Afb. 127. Voormalige kapel der Cellebroeders uit het Zuid-Oosten.

passend bij de latere bestemming (afb. 127).
De westzijde heeft een hoogen t o p g e v e l , waarin het jaartal 1.7.0.5., dat wel op
eene vernieuwing zal wijzen; in verband met de tegenwoordige bestemming van het
gebouw (bergplaats voor steenkool) werd in het gelijkstraats een schuurdeur
aangebracht.
De gevel vertoont scheuren.
Noord-oostelijk werd aan het koor een kleine s a c r i s t i e uitgebouwd met plafond
in gipswerk.
Het hooge rood-en-grijs pannendak heeft waarschijnlijk een leien bedaking
vervangen, die gedeeltelijk nog te zien is aan de noordzijde.
Door het aanbrengen van een+ vloer is de kapel in tweeën verdeeld.
+
Langs den noodwand vindt men beneden nog de nissen met geprofileerde
Inwendig.
neggen, waarboven de drieledige blinde vensters waren. Het traceerwerk der vensters
is nog grootendeels bewaard en is in de koortravee aan de noordzijde doorbroken
door een deuropening.
Aan de zuidzijde is alle beeldhouwwerk verdwenen en door baksteenvullingen
vervangen.
De kapel is overkluisd met n e t g e w e l v e n , welke in het oostelijk gedeelte, n.l.
in de sluiting en de oostelijke helft der laatste travee, een stergewelf vormen; de
ribben komen neer op gebeeldhouwde kapiteeltjes, die tot bekroning dienen van
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muurcolonnetjes, welke door het aanbrengen van den vloer beschadigd zijn (afb.
128).
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In de westelijke helft (het meest westelijk gewelfveld) der eerste travee bevindt zich
tusschen sluitsteen en sluitgevel een klokke-opening; de voor 't meerendeel nog
oorspronkelijke kap vertoont boven de derde travee aanwijzingen voor het vroeger
bestaan van een dakruiter.
+
Van de KLOOSTERGEBOUWEN ligt de westvleugel (± 1700) met zijn
+
Kloostergebouwen.
breeden, één verdieping hoogen, in baksteen (10 lagen = 0.64 M.; formaat: 0.23
× 0.105 × 0.055 M.; in kruisverband) opgetrokken w e s t g e v e l aan een hof.
Naamsche

Afb. 128. Voormalige Cellebroederskapel van binnen; gewelf en noordwand op de verdieping.

steen vond er toepassing aan de omlijstingen van venster- en deuropeningen, welke
meestal uit rechte stukken bestaan; op de verdieping, naar de kapel toe, bevindt zich,
mogelijk als overblijfsel van een iets ouderen bouw, een kruisvenster, waarvan de
onderhelft met baksteen werd gevuld. Aan het noordeinde treft men vier kleine
langwerpige vensters in breede omlijsting aan; zij geven licht aan een vertrek met
zeer lage zoldering. De o o s t g e v e l , in denzelfden trant, heeft een geprofileerde
waterlijst en een steen met: B.H.K.H.P. 1709 (volgens VAN BROECKHUYSEN
beteekenen de initialen: Broeder Hendrik Kerckhof, Pater).
+
Van het inwendige is waarschijnlijk de balkenzoldering met trogwelfjes het
+
eenige,
Inwendig.
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wat overbleef. Ten gevolge van het doorbreken van muren vormt deze vleugel thans
een ruimte zonder gangen.
Aan de oostzijde in de noordelijke helft van den juist beschreven vleugel is een+
+
gebouw toegevoegd, hoog van zoldering en door het plaatsen van wanden
Brouwerij.
onderverdeeld (± 1800); de keldertrap - van buiten toegankelijk - werd van het
oostelijk gedeelte van den zuidgevel verplaatst naar het zuidelijke van den oostgevel.
Boven den ingang in den zuidgevel is een steen aangebracht met:
B.H.K.H.P. 1707.
De zuidvleugel is in baksteen opgetrokken met toepassing van Naamsche steen+ aan
de kruiskozijnen, die later voor het meerendeel zijn gewijzigd. Een hooge topgevel +Zuidvleugel.
sluit het gebouw af aan de oostzijde; hier zijn de vensters alle gedicht; op halve
hoogte zijn nog twee rijen kleine vensters, die met een korfboog gesloten waren, te
herkennen; de bovenste rij bevindt zich op de zolderverdieping; die eronder gaf licht
aan kloostercellen. Van vier jaarsteenen van mergel boven in den top zijn er drie
bewaard: (1) 7.0.6.
Aan den n o o r d g e v e l bevindt zich een rij van (gedichte) ovale zoldervensters;
een gevelsteen onder een der

Afb. 129. Voormalige Cellebroederskapel uit het Noorden.

vensters der eerste verdieping (volgens V. BROECKHUYSEN, tegen den muur in den
‘refter’) vermeldt in een cartouche:
DESEN BOUW HEEFT DOEN MAECKEN BR. HENRICUS KERCKHOOFS
PATER DESES CONVETS ENDE DIFFINITOR VAN HET ORDEN DER
CELLEBROEDERS INT YAER 1706
Een breede tweearmige trap+ met zware balusterleuning voert naar de zeer lage eerste
+
verdieping, alwaar oorspronkelijk de cellen der kloosterlingen waren; in de
Inwendig.
westelijke helft van den vleugel werd de verdieping XIXd verhoogd. Een dergelijke
trap voert naar de tweede verdieping. De oude balkenzoldering met trogwelfjes is
grootendeels bewaard.
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De hof, door brouwerij, west- en zuidvleugel omsloten, wordt aan de oostzijde+
begrensd door eenige lage woningen, die met een lessenaarsdak zijn gedekt en in
den oostwand van (thans dichtgemetselde) lichtopeningen voorzien zijn. Twee

+

Overige gebouwen.
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schouwen hebben een eenvoudige omlijsting (Lodewijk XVI). In den noordmuur
tusschen deze huizen en de brouwerij bevindt zich een eveneens gedichte poort.
Langs den noordgevel der kapel werd een w a n d e l g a n g (afb. 129) aangelegd, die
de kloostergebouwen verbindt met de Cellebroedersgang. Oorspronkelijk is deze
galerij met gedrukte open bogen bedoeld geweest. Op de verdieping is de noordwand
in vakwerk met vulling van baksteen uitgevoerd en overkraagd (afb. 129).
De sluitgevel aan de Cellebroedersgang, in mergel en zonder verband met den
kerkgevel opgetrokken, bevat een deur met getralied winket.

8. Groote Staat 52. De voormalige Dominicanenkerk en -klooster. De kerk
en het weinige, dat nog over is van de kloostergebouwen, behooren thans
aan de burgerlijke gemeente.
+

G.D. FRANQUINET, Documents relatifs à l'histoire des couvents de l'ordre
de St. Dominique dans le Limbourg (in Annales I, blz. 301-55). - Dez.,
Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het Klooster
der Predikheeren van Maastricht, Maastricht 1880. - Chronicon
abbreviatum conventus Mosaetrajectensis O.P auctore P. VINCENTIO
HUNTJES O.P., bewerkt door G.A. MEIJER O.P., (in: Public. XLVI (1910),
blz. 155.) - B. DE JONGHE, Belgium Dominicanum, Brussel 1719. HEYLERHOFF, Couvent des Dominicains à Maestricht (Annuaire 1830, blz.
110-155). - G.D. FRANQUINET, Histoire de l'église et du couvent des
Dominicains, à Maestricht (in: Annales, 1854, pp. 141-155.). - VON
GEUSAU, Korte geschiedenis der kloosters te Maastricht, de Dominicanen
(Public. XXXI, (1894) blz. 27-55.) - L. VON FISENNE, Die
Dominicanerkirche zu Maastricht (in: Kunstdenkmale des Mittelalters,
Serie II, Liefr. I, Aken 1882). Voor de grafsteenen, zie: Maastrichtsche
grafsteenen, in Public. LXV (1929) e.v.+ Vogelvlucht van kerk en klooster
uit het Noorden, kopergravure van ± 1717 door Harrewijn naar DE JONGHE
in diens boven aangehaalde werk. De auteur zegt hiervan (blz. 265): ‘Me
inscio in delineatione hujus conventus quaedam fuisse mutata’.
Gereproduceerd in: Annales, I, t.o. blz. 140 en hieronder afb. 150.

+

Literatuur.

+

Afbeeldingen.

+

Opmetingen, gedeeltelijk tegelijk ontwerpen voor een eventueele
restauratie, op schaal 1:200 in het aangehaalde opstel van VON FISENNE.

+

Opmetingen.

+

Tegen de vroeger algemeen heerschende opvatting, dat het klooster
gesticht zou zijn vóór 1234, heeft P. MEIJER overtuigende argumenten
aangevoerd. De volgorde in de door hem aangehaalde kloosterlijsten
bewijst zeker, dat het Maastrichtsche convent dagteekent van na 1244.
Dat de stichting echter, gelijk hij betoogt, eerst na 1261 heeft plaats gehad,
acht ik, hoewel waarschijnlijk, toch niet bewezen, omdat FRANQUINET
(Annales, blz. 145) een testament van 1250 schijnt te hebben gekend,
waarbij een ridder Walram aan den prior Gerard van Hilberg een huis

+

Geschiedenis.
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vermaakte.1) Maar al blijft het niet uitgesloten, dat reeds omstreeks 1250
Dominicanen te Maastricht waren gevestigd, een klooster in den canonieken
zin van het woord schijnen zij er niet te hebben gehad vóór 1261, want in
dat jaar besloot het generaal-

1)

P. MEIJER meent het beroep op dit testament te weerleggen met de mededeeling, dat
FRANQUINET zelf het later op 1263 zou hebben gesteld. Maar hierin vergist hij zich,

want het stuk van 1263, waarnaar hij verwijst, is niet het testament van ridder Walram,
doch een schenking, door ‘Walram, zoon van ridder Walram’, waardoor deze uitvoering
gaf aan de testamentaire beschikking van zijn vader: ‘Secundum quod in testamento
jam dicti Walerami est ordinatum’ (Annales I, blz. 147, noot 1). Het blijft alleen de
vraag, of FRANQUINET dit testament terecht op 1250 stelde.
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kapittel van de Orde te Barcelona: ‘Quod possit fieri domus apud Trajectum
superius’ (MEIJER, blz. 4, noot 3). En na 1261 blijkt uit verschillende
gegevens, dat de Dominicanen zich met den bouw van een klooster
bezighielden. Volgens hunne kroniek vestigden zij zich in de huizinge ‘De
Poort van Haren’, hun door ridder Adam van Haren geschonken, welk
gebouw aan de Spilstraat lag, bij de Markt, naast de toenmalige
Hochterpoort1), later Gevangenpoort geheeten.
Op het erf bij dit huis bouwden zij een dormter, een winterrefter en een
voorloopige kapel spoedig in zomerrefter (vgl. blz. 187) veranderd, toen
het langs dit gebouw liggend deel der kruisgang werd gebouwd, waarbij
weinig jaren later het andere deel van de kruisgang is gesticht, waarin de
religieuzen werden begraven. Toen is men ook begonnen met den bouw
van het kapittelhuis, dat later naar een andere plaats is overgebracht
(Kroniek, blz. 28). Door aankoop, legaat en schenking verkregen de paters
in 1263 en volgende jaren (zie de oorkonden bij FRANQUINET) verschillende
panden en erven achter de huizen der Groote Staat, tot aan het toenmalige
St. Joriskerkhof op den hoek der Spilstraat, dat zij gaarne bij hunne
terreinen hadden aangetrokken. Maar hier stond toen de St. Joriskapel, die
aan het kapittel van St. Servaas behoorde, en zij slaagden er niet in die te
verkrijgen, hoewel zelfs paus Clemens IV, in 1268, in hun belang aan het
kapittel schreef (Oorkonden, blz. 5).
Achter deze kapel begonnen zij daarom, naar het schijnt in 1267 (MEIJER,
blz. 6), den bouw hunner kerk, die 29 September 1294, met het kerkhof
en het hoofdaltaar, ter eere van den Apostel Paulus werd gewijd door
Franciscus O.P., bisschop van Solumbria, als vices-gerens van den elect
Guido van Luik (Oorkonden, blz. 31).
Voor de verdere bouwgeschiedenis van kerk en klooster bezitten wij enkele
documenteele gegevens van belang, die hieronder in chronologische orde
volgen:
+

schonk de begijn Aleydis aan de Dominicanen een huis ‘sitam inter
murum civitatis Trajectensis et Claustrum fratrum Praedicatorum’ (Annales,
I, 308). Het valt niet uit te maken, of met Claustrum hier de kruisgang of
het geheele klooster bedoeld is.

+

1265

+

werd aan de kerk gebouwd blijkens een aanteekening in de rekeningen:
‘Fratribus Praedicatorum ad fabricam ecclesiae eorum decem marcas’
(Annales, I, 149). Omstreeks dezen tijd schijnt de noordelijke zijkapel van
het koor, aan St. Catharina gewijd (later St. Marculphuskapel genoemd,
volgens Annuaire 1830, 112), gesticht te zijn door den schepen Arnoldus
Nuest2), die, evenals zijne vrouw, daarin begraven is. Ook een ridder

+

1309

1) Vgl. hiervoren, blz. 68.
2) Zijn sterfjaar is mij niet bekend. In de Schepenbrieven van het St. Servaaskapittel (No.
1811) komt een schepen Arnoldus Nuest het eerst voor in 1308. Van 1328-1339 komt
een naamgenoot voor, die misschien met dezen te vereenzelvigen is. In XIV b treffen
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Marcilius Holset (in 1320 komt een schepen van dezen naam voor), werd
in deze kapel begraven: ‘Juxta lapidem Nuest in cappellam’. Hij had een
altaar gesticht ‘voor de sacristie der kerk’ (Annales, I, 150), die ten
Noorden van deze kapel lag.
+

werd een testament gemaakt ‘in ambitu (de kruisgang?) ecclesie fratrum
Praedicatorum’ (Oorkonden, blz. 36), door Wiricus gen. Borneken en zijne
vrouw Aleydis.

+

1316

wij een ridder Arnoldus Nuest aan, die tusschen 1350 en 1356 nog als schepen van
Maastricht vermeld wordt. Mechtildis van Holzet komt in 1371 voor als zijne weduwe;
op grond hiervan is men geneigd bij de vermelding van den schepen Arnoldus Nuest
aan den ridder Arnoldus Nuest te denken.
In 1414 is er sprake van wijlen Karsielis van Holzet; mocht deze Jonker Karsielis een
broer van Mechtildis van Holzet zijn, dan ligt in deze verwantschap een verklaring
voor het kiezen van een graf ‘juxta lapidem Nuest’.
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+

werd een altaar gewijd ter eere van de 10.000 martelaren en den H.
Thomas van Aquino blijkens het opschrift op eene muurschildering in de
kerk (zie onder, blz. 180).

+

1337

+

schijnt gewerkt te zijn aan de kapel boven de St. Catherinakapel, daar
dit jaartal hier in den muur was gehouwen (FISENNE, S. 3, no. 2).

+

1354

+

wordt de O.L. Vrouwe kapel in de kloosterkerk vermeld (Oorkonden,
blz. 62).

+

1455

+

schonk de prior Petrus Wellen(s) aan het klooster 118 gouden
rijnsguldens, gebruikt ‘ad utilitatem et necessitates nostri conventus in
reparatione chori nostri, tectorum et murorum conventus et reformatione
librariae nostrae’ etc. (MEIJER blz. 41).

+

1455

+

vielen de Staatsche troepen, die Maastricht hadden bezet, in het klooster
en verdreven de paters. Volgens het verhaal van een ooggetuige (bij DE
JONGHE, blz. 272), werden kerk en klooster geplunderd, ...; de bibliotheek
verbrandde, de gewijde vaten werden versmolten om de soldij der troepen
te betalen, die in groote getale in het klooster gehuisvest waren. Een
geschutgieterij werd in het klooster gevestigd, ten gevolge waarvan
houtwerk in brand vloog en een vleugel van de kruisgang verbrandde. Na
de herovering der stad door de Spanjaarden in

+

1577

+

kwamen de paters slechts langzamerhand terug en ten gevolge van hunne
groote armoede duurde het langen tijd eer zij het klooster konden herstellen,
waarvoor zij in het begin der XVIIe eeuw eenige jaren achter elkander
bijdragen van de stad ontvingen.

+

1579

+

werd de voorgevel der kerk hersteld, blijkens een vóór de restauratie
daarin aanwezig jaartal, en van stadswege 200 gulden toegestaan voor de
reparatie van muren en daken, waartoe 40.000 leien noodig waren.

+

1606

+

schonk de stad 400 gulden voor de herstelling der kruisgang, waarvan
het plaveisel was weggenomen en de vloer der verdieping gevaarlijk
vervallen, en in
+

+

1609

100 gulden voor den wederopbouw van het ingestorte deel der kruisgang.
+

1611

+

blijkbaar in verband met voorgenoemde herstellingen, noemt de proost
van St. Servaas de Domicanenkerk ‘noviter restaurata et exornata’ in een
stuk van dit jaar, waarbij hij, op verzoek van prior en convent het terrein
der St. Joriskapel, in 1567 door de beeldstormers verwoest en sedert
afgebroken, aan de paters schonk (Oorkonden, blz. 150). DE JONGHE (blz.
266) verhaalt, dat deze schenking geschiedde om de uitbreiding van het
koor der kerk gemakkelijker te maken (‘ad commodiorem chori hujus
ecclesiae extensionem’) en dat op de plaats der kapel een tamelijk ruim

+

1617
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koor gebouwd werd tegen het middenschip aan (‘aedificatus fuit chorus
satis amplius, mediae hujus ecclesiae navi adhaerens’), zoodat hij blijkbaar
de O.L. Vrouwekapel bedoelt, tegen middenschip en koor ten Zuiden
aangebouwd.
+

begon de prior Dominicus Nullen herstellingswerken. De kroniek van P.
HUNTJES (MEIJER, blz. 125) getuigt: ‘eum omnia ferme vel e fundamentis
erexisse vel collapsa restaurasse, conputus conventus testantur’.
FRANQUINET (Annales, blz. 163) verhaalt, dat hij o.a. een portiersloge en
een aan St. Thomas gewijde school deed bouwen, terwijl hij in

+

± 1617

+

de kerkgewelven liet beschilderen door P. Joannes Vasoens: ‘ecclesiae
testitudinem totam artificiosissima pictura vestivit per hujus conventus
filium R.P. Joannem Vasoens’.

+

1618

+

werd het oude huis van Haren afgebroken en het terrein bij den tuin
gevoegd (MEIJER, blz. 27).

+

1635

+

werden eiken biechtstoelen voor de kerk gemaakt, die in 1804 naar de
St. Servaaskerk zijn overgebracht.

+

± 1660

+

werd uit een legaat van P. Wynans de herstelling bekostigd van den gevel
der kerk (frontispicii perquam ruinosi) en van hare muren en haar dak.

+

Na 1695

+

schonk Franciscus Romanus een som gelds voor de herstelling der kerk,
o.a. van den gevel, en zond ontwerpen voor een steenen (?) toren ter
vervanging van den bouwvalligen houten dakruiter (Bouwk. Bijdr. VIII,
kol. 16) en in

+

1728

+

gaf hij geld voor een nieuw koorgestoelte, dat hij eveneens ontworpen
had (t.a.p. kol. 159 e.v.).

+

1729
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Ook schonk hij nieuwe kasten voor de bibliotheek, thans nog, gewijzigd,
bij de stadsbibliotheek in gebruik (Annales, I blz. 167).
+

werden klooster en kerk zeer beschadigd bij de bombardementen der stad
(Annuaire, blz. 117).

+

193/4

+

werd het klooster opgeheven door de Fransche regeering, die de gebouwen
overdroeg aan de stad, welke in

+

1796

+

den zuidelijken (gedeeltelijk) en den oostelijken vleugel der kruisgang
deed sloopen en verschillende bijgebouwen aan particulieren verkocht.
De overblijvende gedeelten werden ingericht tot lyceum, later athenaeum,
gymnasium, hoogere burgerschool en handelsschool. Bij de inrichting van
nieuwe gebouwen hiervoor werd later, om het terrein daartoe vrij te maken,
op nieuw een deel der kloostergebouwen gesloopt, zoodat thans nog slechts
twee vleugels over zijn. De kerk, in

+

1805

+

in gebruik gegeven aan de parochie van St. Jan, die sedert den afstand
der St. Janskerk aan de Hervormden, in de St. Jacobskapel in de Breede
straat was gevestigd geweest, werd in

+

1797

+

ingericht tot stadsmagazijn. Het oxaal, het orgel, de banken der
broedermeesters van den Rozenkrans en den Zoeten Naam, de
biechtstoelen, het tabernakel van het Maria-altaar en het grafmonument
van den graaf van Bergh (uit de O.L. Vrouwe Kapel) werden overgebracht
naar de St. Servaaskerk (MEIJER, blz. 20).

+

1805

A. De KERK ligt met haar westgevel aan een klein, van uit de Groote Staat+
+
Beschrijving.
toegankelijk pleintje1). Haar zuidwand is aan het oog onttrokken door de huizen
+
der Groote Staat, haar koor en noordwand liggen vrij aan binnenpleintjes, omsloten
+
door een schoolgebouw (aan de Spilstraat) en twee vleugels van het vroegere
Ligging.
o
klooster. Zij is georiënteerd met eene afwijking naar het Zuiden van 10.5 . De kerk
bestaat uit:+
+
een driebeukig s c h i p van zes traveeën, zonder architectonisch-uitgedrukte
Plattegrond.
geleding overgaand in een k o o r van twee traveeën, de westelijke dieper dan de
oostelijke, gesloten door zeven zijden van een twaalfhoek;
een k a p e l van twee traveeën (St. Catharinakapel) ten Noorden van het koor in
de verlenging van den noordbeuk, en oostelijk ervan nog een tweede kapel; een
5/8-gesloten kapel (O.L. Vrouwekapel) van drie traveeën ten Zuiden van het koor,
in het verlengde van den zuidbeuk, doch breeder dan deze.
I n g a n g e n bevinden zich in den westgevel, in de vierde travee van den zuidelijken
zijbeuk en in de zesde travee van den noordelijken zijbeuk.
De k e r k is binnenwerks 45 M. diep, waarvan 14 M. voor het p r e s b y t e r i u m .+
+
Hare breedte binnen de muren bedraagt 18.90 M., die van het middenschip 8.45
Afmetingen.
M., van den noorder- en zuider z i j b e u k o.s. 5.50 en 4.80 M. De O.L.
V r o u w e k a p e l meet 19.35 × 7.42 M., de St. Catharinakapel 7.10 × 4.25 M. Van
1) In 1927, door slooping der huizenrij aan de Helmstraat, naar het Westen vrijgelegd.
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de traveeën van het m i d d e n s c h i p bedraagt de diepte van de drie westelijke o.s.
5.90, 5.18, en 5 M.; die van de drie volgende 4.95 M. en die van het koor 5 en 3.57
M. De middellijn der z u i l e n is 0.82 M., behalve die van het meest westelijke paar,
waar zij 0.90 M. bedraagt. De s l u i t s t e e n e n der gewelven liggen in het
middenschip 17.10, in de zijbeuken 9.10, en in de O.L. Vrouwekapel 9.40 M. boven
den vloer en in de St. Catharinakapel, die van eene verdieping
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voorzien is, 6.30 M. De n o k van het dak bereikt een hoogte van 26.10 M. boven
den kerkvloer; de dakhelling bedraagt 60o.
+
De kerk is geheel opgetrokken van mergel, op een voet van kolenzandsteen; de
zuilen zijn van Naamsche steen, de muurzuilen van mergel, terwijl de concha der +Materialen.
O.L. Vrouwekapel van baksteen is opgetrokken met toepassing van mergel aan+
+
lijsten, banden en hoekblokken.
Uitwendig.
+
Het westelijk front, bij de herhaalde herstellingen (in 1606, 1617, 1695 en 1728)
+

Westgevel.

Afb. 130. Voormalige Dominicanenkerk. De westgevel naar een opmeting (1896) van den Rijksarchitect
AD. MULDER.

niet ongewijzigd gebleven, is bij de restauratie gedeeltelijk met nieuwe steen bekleed.
Het bestaat uit een hoogen middenschipsgevel, door met (nieuwe) pinakels bekroonde
steunbeeren gescheiden van de beide trapsgewijze afgeschuinde sluitwanden der
zijbeuken; van deze is de zuidelijke vensterloos, terwijl de noordelijke een hoog,
vierdeelig spitsboogvensterheeft, dat bij de restauratie heropend en van een harnas
voorzien is. Tegen den middenschipsgevel stond vroeger een portaal (XVIII A, zie
afb. 130), dat bij de restauratie is afgebroken1), waarna de breede hoofdingang gemaakt
is, van welker geprofileerde kanten een deel nog aanwezig was. Boven dezen ingang
en door een waterlijst daarvan gescheiden, is de gevel doorbroken door een hoog,
vierdeelig venster, om welks spitsbogige sluiting een geprofileerde lijst is aangebracht,
beginnend op gebeeldhouwde kraagsteenen; het harnas in dit venster is nieuw. De
top van den gevel, door een waterlijst van het benedendeel gescheiden, is versierd
met een tweedeelig spaarveld; de vulling ervan is tot de hoogte der rechtstanden oud;
in den spitsboog, waar zij vervangen was door een medaillon met het jaartal 1606,
is bij restauratie een lichtopening aangebracht. De top is afgedekt door een lijst, bij
de restauratie met een kruisbloem bekroond.

1) Door toedoen van den heer Jules Schaepkens van Riempst behouden en herplaatst Boschstraat
28.
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De zuidelijke wand der kerk toont een onderscheid in behandeling tusschen de+ vier
+
westelijke traveeën en de oostelijke. Langs de eerstgenoemde traveeën is een
Zuidgevel.

Afb. 131. Voormalige Dominicanenkerk. De zuidgevel (vóór de restauratie).

zijbeuk aanwezig, waarvan de muur geschoord wordt door beeren, die de, met een
ezelsrug afgedekte, stoelen dragen van de luchtbogen der middenschipsoverwelving.
De vensters, op gelijke wijze omlijst als dat in den voorgevel van het met een zadeldak
gedekt middenschip, zijn in dit gedeelte met een slankeren spitsboog overdekt en
hebben anders geprofileerde neggen dan de oostelijke. De harnassen vertoonen ook
den stijl der late gothiek. Zij zijn evenwel vernieuwd bij de restauratie en het is niet
bekend, of zij naar toen nog aanwezige overblijfselen van oude zijn gemaakt, dan
wel geheel nieuw ontworpen, zoodat zij dan voor de dateering van het gebouw
onbruikbaar zijn. De kraagsteenen der boogomlijstingen zijn eveneens vernieuwd,
op één na. De z i j b e u k v e n s t e r s zijn insgelijks met slanke spitsbogen gedekt.
Hunne harnassen dagteekenen van de restauratie; daarvóór waren deze vensters ten
deele gedicht en van rechthoekige ramen voorzien. De

Afb. 132. Voormalige Dominicanenkerk. Profielen naar opmetingen van vóór de restauratie.
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rondstaven in de neggen toonen nog de oude kapiteeltjes, waarop de vroegere
lijstversiering aanving. Langs de twee oostelijke traveeën van het schip en de
westelijke koortravee ligt de buiten den zijbeuk reikende O.L. V r o u w e k a p e l ;
haar zuidwand is tusschen de steunbeeren geplaatst, waarvan alleen de twee westelijke
stoelen voor luchtbogen dragen, terwijl van alle, voor zoover zij buiten den muur
uitsteken, de doorsnede boven de waterlijst van den rechthoekigen in den
driehoeksvorm overgaat. In de vensters, welker neggen een, van die der
zijbeukvensters verschillende, profileering hebben, zijn bij de restauratie harnassen
geplaatst. De concha der kapel is van baksteen met lijsten, banden en hoekblokken
van mergel. De contreforten, op de hoogte der vensterbogen verjongd, zijn geheel
van

Afb. 133. Voormalige Dominicanenkerk. Oostelijk gedeelte van den noordvleugel.

rechthoekige doorsnede. De om de vensterbogen aangebrachte lijsten rusten op
imposten. De oostelijke en noordelijke wanden der sluiting zijn blind, sedert een
vroeger in den eersten aanwezig venster (XVIII) en een rondvenster in de noordelijke
schuine zijde bij de restauratie zijn gedicht. Zoowel de kapelwand als die der concha,
wordt bekroond door een breede geprofileerde lijst. Daar de kapel vroeger gedekt
was door een zadeldak, aansluitend bij het halve tentdak van hare concha, en deze
laatste smaller is dan de kapel, bevond de kroonlijst der concha zich op grooter hoogte
dan die van de kapel. Vóór de restauratie was de oorspronkelijke bedaking der concha
bewaard gebleven, en had de kapel een lessenaarsdak; bij de restauratie heeft men
het concha-dak verlaagd en de kapel met een aansluitend laag zadeldak gedekt.
+
In de rijzige spitsboogvensters van het koor zijn bij de restauratie harnassen
+
geplaatst in vroeg-gothischen trant.
Koor.
+
Aan den noordkant vertoonen van de middenschipsvensters alleen de drie
westelijke (aan den zuidkant vier) profileeringen en harnassen van later karakter +Noordgevel.
dan de overige. Vóór de restauratie was van de luchtbogen slechts de meest oostelijke
aan de onderzijde van een krachtig profiel voorzien. Vroeger stond een der vleugels
van de kruisgang met verdieping tegen den muur van den met een lessenaarsdak
gedekten zijbeuk. Hij is vensterloos, maar bevat eenige rechthoekige openingen. In
de meest oostelijke zijbeuktravee bevindt zich thans, gelijkvloers, een rechthoekig
gedekte toegang naar den beuk; een hierboven aanwezige deuropening gaf toegang
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tot een eronder gelegen put (vgl. plaat V) en een in de wanddikte gespaarde en
onderbroken trap voerde van hier zoowel naar den beganen grond als naar de ruimte
boven de S t . C a t h a r i n a k a p e l . Tegen den noordwand dezer, in het verlengde
van den zijbeuk liggende, kapel en tegen het oostelijk deel van den

Afb. 134. Voormalige Dominicanenkerk. Breedtedoorsnede (over C-D) naar een opmeting van den
Rijksarchitect AD. MULDER.

noordwand van den zijbeuk zijn twee muraalbogen bewaard, rustende op met bladwerk
versierde kraagsteenen, waarop ook nog de aanzetten van de overwelving der vroeger
hier aanwezige sacristie (vgl. afb. 133).
Tegen den oostelijken sluitwand der kapel is een tweede kapelletje aangebouwd,
dat in zijn noordwand een klein spitsboogvenster heeft en in zijn oostwand een
tweedeelig venster, bij de restauratie verkleind en van een harnas voorzien.
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Afb. 135. Voormalige Dominicanenkerk. Lengtedoorsnede naar een opmeting (1896) van den
Rijksarchitect AD. MULDER.
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Het interieur is bij de restauratie van het witsel ontdaan; de steen is toen afgeschraapt,+
+
zoodat geen der profielen meer zijn geledingen toont in de oorspronkelijke
Inwendig.
verhoudingen.
Het middenschip is van de zijbeuken gescheiden door z u i l e n op ronde
basementen, alle gelijk geprofileerd, en met

Afb. 136. Voormalige Dominicanenkerk inwendig naar het Oosten.

van rond in achtkant overgaande k e l k k a p i t e e l e n ; deze zijn versierd met over
elkander liggende bladeren van den aronskelk, die bij de kapiteelen der oostelijke
zuilen vlak behandeld zijn, doch meer uitgebogen en bollend bij die der twee
westelijke zuilen van den noordkant en de westelijkste van den zuidkant.
De m u u r z u i l e n tegen den westwand en die, waarmede de beide bogenrijen ten
Oosten bij het koor aansluiten, hebben gladde kelkkapiteelen van slanken vorm en
zijn versierd met eikeblaadjes aan den noord- en met kastanjebladeren aan den
zuidkant. Op deze kapiteelen rusten de gelijkgeprofileerde scheibogen - twee
oostelijke aan den zuidkant anders - en de drieledige muraalzuilbundels, die de
gewelfbogen dragen door middel van kapiteeltjes, welke in de oostelijke traveeën
slank en glad zijn, in de drie westelijke meer gedrukt en met laat gothisch gekruld
bladwerk versierd. De muur om de scheibogen is vlak; daarboven is tusschen twee
waterlijsten een blind t r i f o r i u m
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aanwezig, dat op tamelijk onbeholpen wijze langs den westmuur is voortgezet aan
beide zijden van het venster. De kapiteeltjes van het triforium zijn alle glad, behalve
één in de tweede en één in de zesde travee aan den noordkant, die een eenvoudige
bladversiering hebben.
De profileering der gordel- en muraalbogen en van de ribben der gewelven is in

Afb. 137. Voormalige Dominicanenkerk. Gewelfschildering in de derde travee.

de drie westelijke traveeën anders dan in de oostelijke. In deze laatste zijn de profielen
van ribben en gordelbogen gelijk, in de eerste verschillend. In de vierde travee hebben
de ribben der westelijke helft van het gewelf het profiel der aansluitende westelijke
traveeën, die van de oostelijke helft dat der oostelijke traveeën, welke versierd zijn
met rozetten. In de drie westelijke traveeën is tegen de sluitsteenen met een ijzeren
bout een versiering bevestigd; in de meest westelijke een medaillon, waarin de H.
Maagd met kindje, in de twee volgende zesbladige rozetten, waarin onderscheidenlijk
een borstbeeld van den H. Thomas Apostel(?) en een wapenschild met het
Dominicaansche kruis, alle in den stijl XVIa. De muraalbogen in deze traveeën zijn
niet gelijk in de oostelijke traveeën; de scheibogen zijn aan de noordzijde alle gelijk;
aan den zuidkant zijn zij iets minder geleed en daarenboven bestaat er verschil
tusschen de twee oostelijke en de overige.
In de gewelven zijn zeer geschonden overblijfselen bewaard der a tempera
uitgevoerde+ b e s c h i l d e r i n g uit 1619 (blijkens gevonden jaartal) door JAN
+
VASOENS (zie voren, blz. 166). Voor zoover nog herkenbaar, bestaan de
Gewelfschildering.
schilderingen uit voorstellingen uit de levens van heiligen der orde, in de aanzetten
der gewelven en om de sluitsteenen omgeven door ornamentale vullingen in verbasterd
gothische vormen, vermengd met Renaissance-motieven. Het best bewaard zijn:
In de oostelijke helft van het noordelijk gewelfschild der d e r d e t r a v e e : twee
bisschoppen in Dominicaansch gewaad, de eene met boek, waarop: IN PRINCIPIO
ERAT VERBUM (H. Antoninus?), de ander met kelk (?) in de hand, wellicht de H.
Hyacinthus; tusschen hen in een Franciscaan (afb. 137). In de westelijke helft van
hetzelfde gewelfschild: een bisschop en een koning met dolk in de hand (Eduard van
Engeland?). In de westelijke helft van het zuidelijke gewelfschild der derde travee:
twee mannelijke heiligen, de linker met staf, de rechter met monstrans; in de oostelijke
helft van het zuidelijk gewelfschild: een Dominicaan, geknield vóór een zittende
figuur met staf en mijter; daarachter een kleinere
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geknielde figuur in het zwart. In de noordelijke helft van westelijk gewelfschild:
zittende Dominicanen tegenover staande (?) figuren in predikende houding; in de
zuidelijke helft: twee monniken, de een in het zwart, de ander in een bruine pij (afb.
138).
In de westelijke helft van het zuidelijk gewelfschild

Afb. 138. Gewelfschildering in de derde travee.

der v i e r d e t r a v e e : musiceerende figuren; in de oostelijke helft van hetzelfde
gewelfschild: een engel en een vrouwefiguur (de Annunciatie?).
In de noordelijke helft van het oostelijk gewelfschild: vijf zittende heiligen of
engelen. In de oostelijke helft van het noordelijk gewelfschild: twee figuren, de eene
met gevouwen handen, zittend bij een tralievenster, waarschijnlijk Thomas'
gevangenschap voorstellend; in de westelijke helft: twee figuren, waarvan de eene
fluitspeelt. De zijbeuken zijn overdekt met gewelven, welker geprofileerde
gordelbogen en ribben aan den kant van het middenschip rusten op de kapiteelen der
zuilen en aan de buitenzijde op de kapiteelen van drieledige wandpijlers; in den
noordelijken zijbeuk zijn ze tegen de door spitsbogen verbonden steunbeeren, in den
zuidelijken tegen den muur gesteld. De k a p i t e e l e n zijn glad, behalve aan den
noordkant twee en aan den zuidkant één, die met bladornament zijn versierd. Het
zijn kruisgewelven, behalve in de westelijke+ travee, die zoowel in den noorder als
+
in den zuider zijbeuk een vijfdeelig gewelf heeft, bestaande uit een rechthoekig
Gewelven.
middenveld, dat de vier gewelfkappen doorsnijdt. Bij deze twee gewelven komen
de ribben samen in ronde knoppen, bij andere vakken in met rozetten versierde
sluitsteenen, terwijl in het vierde vak een engel voorkomt met een schild, waarvan
het wapen alleen aan den zuidkant nog is te onderscheiden1). De vijfde en zesde travee
van den noordbeuk is van een s l u i t s t e e n voorzien o.s. met een frontaal zittende
1) Vermoedelijk: gedeeld: A, drie zwarte... op goud met een vrijkwartier van blauw(?) B, drie
getraliede dwarsbalken.
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vrouwelijke (?) figuur (het hoofd verdwenen) en met een musiceerende figuur (afb.
140).
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In den noordelijken zijbeuk bevindt zich op den muur der tweede travee eene
s c h i l d e r i n g (gedagteekend 1337, zie blz. 180 na nr. 13 en 14), die zoo ernstig
heeft geleden en zóózeer met stof is bedekt, dat zij moeielijk zichtbaar en niet
voldoende te fotografeeren is. Aangezien dit belangrijk voortbrengsel van
middeleeuwsche schilderkunst aan het vergaan is, geven wij hier een uitvoerige
beschrijving van elk der tafereelen. Zij is in 1861

Afb. 139. Voorm. Dominicanenkerk. De zuidbeuk.

blootgelegd door Jhr. DE STUERS, die doortrekken en gekleurde teekeningen van
verschillende tafereelen heeft gemaakt1), waarnaar TAUREL een teekening in kleuren
vervaardigde, die met verkleinde copieën der calques van eenige tafereelen door een
ongenoemden teekenaar is uitgegeven door FLAMENT (Het Huis Oud en Nieuw, 1908,
blz. 217 e.v.). Aan de hand van FLAMENT's beschrijving en de mededeelingen van
LEEMANS in de Kon. Academie van Wetenschappen (Verslagen en Mededeelingen
der Afd. Letteren, dl. XI, blz. 166) kan de muurschildering worden beschreven als
volgt: De a tempera uitgevoerde schildering vult een vak, hoog: 7.215 M., breed:
3.91 M., zijwaarts besloten tusschen twee contreforten en van boven door den
spitsboog, die deze verbindt. Onder de schildering stond vroeger een aan den H.
Thomas van Aquino gewijd altaar; de onderkant der schildering ligt daarom 1.50 M.
boven den vloer. Door drie horizontale banden, waarvan er twee opschriften dragen,
is het muurvak verdeeld in vier afdeelingen, waarin onderscheidenlijk zijn geschilderd:
bovenaan, de H. Maagd op den troon.
a.
daaronder, een ± 2.10 M. hoog vak met tafereelen uit de geschiedenis der
b.
10.000 martelaren, wier feest op 22 Juni werd gevierd.
daaronder, in twee rijen van ± 0.75 en 0.90 M. hoogte, tafereelen uit het leven
c.
van den H. Thomas.
1) Pater B.H. MOLKENBOER O.P. stelde deze teekening ter beschikking; afb. 140 is er naar
vervaardigd. In de verzameling van het Prov. Genootschap in het Rijksarchief te Maastricht,
worden nog drie détail-teekeningen bewaard van RECLAIRE, no. T 127 a.b.c.
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d.

daaronder, in een ± 0.85 M. hoogen strook, eenige niet met zekerheid
verklaarbare voorstellingen.
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a. Tegen een met gouden sterren bezaaiden blauwen grond, staat, op wolken, een
lage rustbank van gele kleur, waarop Jezus en Maria tronen, tusschen twee op
wolkbundels staande engeltjes, in olijfgroen gewaad, die onderscheidenlijk een harp
en een guitaar tokkelen. Jezus in olijfgroenen mantel over wijnrood onderkleed,
houdt met de linkerhand een op zijn knie rustenden wereldbol omklemd, terwijl hij
de rechter zegenend opheft naar Maria, die over een blauw onderkleed een wijnrooden
mantel draagt en de handen biddend samenvouwt. Beiden dragen een kroon en
hebben, evenals de engeltjes, een aureool om het hoofd (afb. 141).
b. Links, vóór een groep krijgsknechten in maliënkolders, een keizer (volgens de
legende Hadrianus of Antonius), met de Duitsche keizerskroon op het hoofd, in de
rechterhand een zwaard en in de linker een spreukband met het opschrift: OFFERTE

Afb. 140. Sluitsteen in den noordbeuk.

DIIS OMNIPOTENTIBUS, aansporing, die hij richt tot de tegenover hem staande
groep van ridders in wapenrusting; deze zijn als Christenen gekenmerkt door het
kruis, dat enkelen op hun wapenrok dragen en door den spreukband, welken de
voorste in de rechterhand draagt; van het opschrift is alleen leesbaar: ... ES... ONIA
..., door FLAMENT vermoedelijk terecht aangevuld tot: OMNES DII GENTIUM
DEMONIA. Rechts van deze groep de marteling der heiligen: zeven, alleen over het
onderlijf met doeken bedekte figuren, met pinnen door de borst en door armen en
beenen aan den grond genageld; zij hebben allen een aureool om het hoofd; bij de
meest linksche, een bisschop, is een vrouw bezig hem met een boor het rechter oog
uit te steken, bij de meest rechtsche figuur ziet men een vrouwelijke(?) figuur bezig
de pin door een zijner beenen vast of los te maken. Boven dit tafereel een weg door
de wolken, waarboven twee engelen, die de, als kinderen afgebeelde, zielen der
martelaars, in hun armen ten hemel dragen, blijkens het opschrift op een spreukband
door een, links, halverwege te voorschijn komenden engel gehouden: VENITE
BENEDICTI PATRIS MEI PCIPITE REGNU. Rechts van de martelscène drie
steenen doodkisten; in een vierde leggen drie engelen een lichaam neer. Onder het
geheele tafereel een ± 0.07 M. breede band met het opschrift: QUICVQ HONORAUIT
ISTOS SANCTOS MARTIRES JEIUNANDO FESTUM EOR CELEBRADO,
MEMORIA PASSIONIS EOR DEVOTE HABEDO EXAUDIET I OMI PETICIOE
SUA & HIC I PSEN PSPERABIT ET IN FUTURO (E)TERNALITER
PREMIABITUR.
c. De bovenste rij van deze schildering, door twaalf balkgaten zeer geschonden,
vertoont de volgende tafereelen (afb. 141):
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1.

De kluizenaar Bonus voorspelt aan de moeder van den H. Thomas van Aquino,
dat zij een zoon zal baren, die in de orde der Predikheeren zal treden1). Vóór
een door twee roode torens

Afb. 141. Voormalige Dominicanenkerk. Muurschildering in den noordbeuk.

geflankeerde gekanteelde poort, staan twee vrouwen en tegenover haar, in een
tweede poort, een in lang wit gewaad gekleede figuur, die een spreukband houdt,
waarvan het opschrift onleesbaar is.
2. De H. Thomas, kind, vindt in een badstoof een strook perkament, die hij niet
meer wil loslaten, en waarop het begin van den groet des Engels (DE GROOT,
blz. 6). Door een met twee hangbogen overdekte opening in een gekanteelden
muur met dak, ziet men links, op den voorgrond, de voedster zitten, die op haar
schoot het naakte kindje houdt, dat in de handen een spreukband heeft met het
opschrift: AVE MARIA GRACIA PLENA. Op den achtergrond ligt op een
rustbed de moeder, die haar linkerhand beschermend op het hoofd van het kindje
legt (afb. 142).
3. De H. Thomas op school. Onder een door twee torens geflankeerden spitsboog,
staat een monnik vóór een zittend knaapje met boek op de schoot (DE GROOT,
blz. 14).
1) Vgl. J.V. DE GROOT O.P. Het leven van den H. Thomas van Aquino, 2e dr., blz. 5 en B.H.
MOLKENBOER O.P. St. Thomas van Aquino in de schilderkunst, Gent 1927, blz. 11 en 12.
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4. De H. Thomas wordt door den prior van het klooster te Napels opgenomen in
de orde der Predikheeren. Links de heilige, die als knaap, met een Dominicaan,
van twee zijner ordebroeders vergezeld, het ordekleed omdoet (DE GROOT, blz.
30).
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5. De H. Thomas, door een misverstand op last zijner moeder, gevangen genomen
door zijne broeders. Links de heilige, als jongeling, rechts twee ridders, waarvan
de voorste hem de eene hand op den rechter schouder legt en met de andere den
linkerarm vasthoudt (DE GROOT, blz. 34).
6. Een slechte vrouw, door zijne broeders omgekocht, tracht den H. Thomas in
den toren van Rocca Secca te verleiden. Links, achter een

Afb. 142. Détail van de muurschildering (1337) in den noordbeuk.

tralievenster in een gekanteelden muur met toren, ziet men den aan zijn aureool
kenbaren heilige. In het midden staat een sierlijk gekleede, slanke vrouw, aan
den rechterkant een gekanteelde ronde toren met groot tralievenster, waardoor
men twee engelen ziet, welke den heilige omgorden (MOLKENBOER, blz. 11).
7. Koor en transept eener kathedraal (Keulen?) uit het Zuiden gezien. Links, vóór
de transeptzuil, staat de H. Thomas, rechts, ten Oosten van het koor, ziet men
twee figuren, waarvan de voorste (Albertus Magnus?) een aureool heeft, terwijl
de achterste, die naakt schijnt te zijn (de Faam?) een spreukband houdt. De
tweede rij is door op zuiltjes gedragen bogen in zeven vakken verdeeld, waarin
de volgende tafereelen:
8. De H. Thomas, als leeraar, staat links, uit een boek, dat hij op beide handen
geopend houdt en waarin op het eene blad: IN PRINCI/PIO ERAT/VERBUM/ET
VERBUM, op het andere: ERAT A/PUD DE/UM ET/DS EAT geschilderd was,
het Sint Jans-evangelie aan zijn ordebroeders, rechts, uitleggend, die aandachtig
naar hem zitten te luisteren, enkelen met een boek in de handen.
9. De H. Thomas biedt aan paus Clemens IV het tractaat ‘contra impugnantes Dei
cultum et religionem’ aan, dat hij in 1256 schreef tegen het werk van Willem
van Saint-Amour: ‘De periculis novissimorum temporum’1). In het midden de
paus, links de H. Thomas met beide handen een boek aanbiedend, waarin ge1) Vgl. J.V. DE GROOT O.P., t.a.p. blz. 102 e.v. De H. Thomas schijnt zijn boek niet persoonlijk
aan den paus te hebben overhandigd (blz. 109).
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schreven: ECCE INI/MICI TUI/SONUERUT SUP POPU/LUM TUU, op de
eene pagina, en op de andere:
MALIGNA/UERUNT/CONSILIU/COGITAVE/RUT ET CA, vers 2 en 3 van
psalm 82, waarmede zijn tractaat aanvangt. Op den voorgrond links en rechts
van den paus, telkens twee Dominicanen met reishoeden op.

Afb. 143. Muurschildering. De H. Thomas met doceerend gebaar.

10. Op verzoek van eenige magisters der Parijsche Universiteit beslist de H. Thomas
een onder hen gerezen geschil over Christus' tegenwoordigheid in het Sacrament
des Altaars (DE GROOT, blz. 310 e.v.). Links, de H. Thomas met leerend gebaar,
en tegenover hem zeven zijner ordebroeders, waarvan de voorste een spreukband
houdend met het opschrift: IN TE CON(FIDIMUS), Q.Q. DIXERIS VERUM
(afb. 143).
11. De H. Thomas voor het sprekende crucifix, dat zijne beslissing goedkeurde. De
heilige ligt geknield voor het kruisbeeld. Voor den mond van den Gekruisigde
een spreukband, waarop van de woorden ‘bene scripsisti de me Thoma’ alleen
nog leesbaar: DE ME.
12. Het sterfbed van den H. Thomas. Het bovenlijf tegen een kussen gesteund, zit
de heilige op een rustbed. Aan zijn hoofdeinde knielt een monnik, de trouwe
Reginald van Piperno; achter het bed staan vier zijner ordebroeders en aan zijn
voeteinde knielen er drie, waarvan twee ieder een kelk (ciborie?) in de hand
houden.
13, Niet meer te herkennen.
14.
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Onder de geheele schildering een 0.06 M. hooge band met het opschrift: (ANN)O
D(NI) M.C.C.C . TRISIMO SEPTIMO ... DNI FUIT ALTARE ISTUD
COSECRATU IN HONORE DECEM MILIU MARTIRU ET SANCTI THOME...
ORDINIS PRAEDICATOR. CUI... DEDICATIO EST IPO DIE PRAEDICTA...
d. Vermoedelijk zijn in dit zwaar verminkte tafereel de schenkers der schildering
voorgesteld. In de linkerhelft ziet men, driemaal herhaald, eene vrouwefiguur met
biddend opgeheven handen, geknield voor een staande, vermoedelijk vrouwelijke,
heilige. Rechts een dergelijke groep: een man, geknield voor een staanden heilige in
witte talaar.
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Het koor. In de westelijke travee van het koor, ten Noorden afgesloten door een
muur, ten Zuiden door een boog in verbinding met de O.L. Vrouwekapel, is het
blinde t r i f o r i u m uit het middenschip voortgezet. De tweede travee heeft aan

Afb. 144. Voormalige Dominicanenkerk. Beschildering van een blind venster in het koor.

Afb. 145. Voormalige Dominicanenkerk. Beschildering van een blind venster in het koor.

noord- en zuidkant een slank tweedeelig spitsboogvenster, waarvan dat aan den
noordkant geheel, dat aan den zuidkant grootendeels blind is; aan den noordkant zijn
de blinde vensters in beide traveeën beschilderd met een imitatie van in lood gevatte
beglazing (afb. 144 en 145).
In het meest westelijke vak aan den zuidkant der koorsluiting bevindt zich een
0.31 M. diepe en 0.171 M. breede n i s , ter hoogte van 1.12 M., afgedekt door een
latei, die versierd schijnt geweest te zijn met drie baldakijntjes, waarvan het front is
vernield. De middenstijlen en de rondstaven in de neggen der v e n s t e r s zijn als
colonnetten behandeld: zij staan op basementen en dragen kapiteeltjes, waarop de
traceeringen der bogen rusten. De vensters in de zeven zijden der concha hebben
nieuwe

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

182
harnassen. Vóór de restauratie waren zij gedekt met éénkleurig glasmozaïek,
vermoedelijk XVIIa (vgl. afb. 148). De ribben en gordelbogen van de gewelven,
gelijk geprofileerd als die in het oostelijk deel van het schip, worden gedragen op de
onversierde kelkkapiteelen van uit den grond oprijzende c o l o n n e t t e n , driehoekig
in het rechte, enkelvoudig in het veelhoekig deel van het koor.
De s l u i t s t e e n e n zijn in de twee traveeën met een gebeeldhouwde rozet versierd,
terwijl de sluitsteen van het conchagewelf in een bladerenkrans den kronenden
Christus vertoont met zegenend opgeheven handen (afb. 146). Onder

Afb. 146. Sluitsteen in het koor.

Afb. 147. Sluitsteen in het koor (vgl. afb. 146).

diens voeten staan op een paar groote bladeren beeldjes van een engel met spreukband
en de H. Maagd, aan weerszijden van een vaas met bloeienden leliestengel: de Blijde
Boodschap (afb. 147).
De St. Catharinakapel, die geene vensters heeft, is overdekt met twee kruisgewelven,
gescheiden door een gordelboog, rustend op kraagsteentjes en een drieledig
muurpijlertje tegen den noordwand en een met druipers versierden kraagsteen tegen
den zuidwand.
In de westelijke travee bevindt zich in den noordwand, naast een nisje met
wijwaterbakje, een met Naamsche steen omlijste toegang tot de in de dikte van den
muur uitgespaarde trap naar de verdieping; in de oostelijke travee een piscina en
daarnaast een 0.67 M. diepe, 2.11 M. breede, en 3.11 M. hooge, spitsbogige nis. De
rechthoekige ruimte ten Oosten der kapel heeft in den noordwand een venstertje, in
den oostelijken een tijdens de restauratie vernieuwd venster, waarin glasmozaiek,
afkomstig uit de koorvensters (afb. 148). Onder dit venster een nis, 0.30 M. diep,
1.905 M. breed, 1.66 en 1.87 M. hoog en aan den zuidkant tusschen de contreforten
een gedichte doorgang naar het koor, segmentvormig overdekt met geprofileerde
kanten, het profiel doorgezet onder de met hangboogjes versierde bogen. Terzijde
van het oostelijk venster is een steen met wapen (XVB) ingemetseld; de steen is
breed: 0.75 M., hoog: 1.13 M., het onderstuk 0.45 M. met schuine kant met opschrift
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in rood: PRIEZ POUR SON AME (vgl. hierover: Maastrichtsche Grafsteenen, in Public.
1929).
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In den zuidwand der kapel, westelijke travee, twee met rondbogen gedekte, gevulde
nissen en een met een keperboogje gedekte nis tusschen deur en piscina, aan de
noordzijde.
Boven de St. Catharinakapel bevindt zich een bij de restauratie opnieuw van
gewelven voorziene ruimte, verlicht door een tweeledig, met een segmentboog gedekt,
venster in haren oostwand en een in het koor

Afb. 148. Glasmozaïek afkomstig uit de koorvensters.

uitziend venstertje in haren zuidwand, beide vernieuwd bij de restauratie. De
bestemming (carcer?) van het door een trap in de dikte van den muur (vgl. blz. 170
e.v.) toegankelijk vertrek is niet bekend. Een dergelijke ruimte is op overeenkomstige
plaats aanwezig bij de Dominicanenkerk te Nijmegen (MEYER, blz. 7).
De O.L. Vrouwekapel is overdekt door s t e r g e w e l v e n van eigenaardig plan,
welker gordelbogen en ribben aan den noordkant rusten op de kapiteelen der zuilen
van het schip en aan den zuidkant op tegen de steunbeeren gestelde halve zuilen met
kapiteelen met laatgothisch bladornament. De contreforten zijn verbonden door
spitsbogige tongewelven, aansluitend bij den buitenmuur.
De s l u i t i n g dezer kapel is overdekt met een s t r a a l g e w e l f van baksteen op
ribben van mergel, gedragen door consolevormige kraagsteenen. Op den zuidwand
zijn eenige sporen eener vroegere beschildering zichtbaar.
Bouwgeschiedenis. Het verschil in de vormen der zuilen en vensters en
in de profileering+ der gewelfribben wijst er op, dat het oostelijk en het
westelijk deel der kerk niet gelijktijdig zijn gebouwd. Tot het blijkens de
venstertraceeringen - vooral die in de oostelijke koortravee - stellig nog
dertiende-eeuwsche deel, waarmede de bouw is begonnen, behooren, met
het koor - blijkens vorm en profileering - aan den zuidkant twee en aan
den noordkant drie der middenschipsvensters.

+

Bouwgeschiedenis.

Aan den noordkant heeft de zuil tusschen de derde en vierde travee, aan
den zuidkant die tusschen de tweede en derde travee nog het karakter der
oudste, oostelijke, zuilen: de kapiteelen der schalken daarentegen vertoonen
zoowel aan den noord- als aan den zuidkant, den stijl van de latere,
westelijke, schalken, te beginnen met die tusschen de derde en vierde
travee. De gewelfribben der vierde travee vertoonen, als reeds gezegd, in
de westelijke helft van het gewelf het latere, in de oostelijke het oudere
profiel.
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Een en ander wijst erop, dat een stilstand in den bouw is ingetreden, toen
het koor en de oostelijke twee traveeen van het schip gereed waren, de ten
Westen daarbij aansluitende travee zich nog in aanbouw bevond en aan
den zuidkant bovendien reeds een zuil ten Westen daarvan was gesteld.
Men moet dan aannemen, dat in de onvoltooide travee aan den noordkant
de middenschipsmuur met venster reeds was opgetrokken, aan den zuidkant
nog niet, zoodat het gewelf over deze travee eerst na de hervatting van
den bouw geslagen is geworden en het afwijkende profiel der ribben in
de oostelijke helft van dit gewelf
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gevolg is van de omstandigheid, dat men daarvoor gebruik kon maken van
uit de eerste bouwperiode nog overgebleven ribben. De wijze, waarop
gordelbogen en ribben samenkomen op de kapiteeltjes der schalken, is
anders in de oostelijke dan in de westelijke traveeën. In de oostelijke
hebben de muraalbogen een rechtstandig gedeelte, in de westelijke niet.
In de vierde travee, waar, boven den oostelijken schalk de aanzet van
muraalbogen en ribben reeds aanwezig was volgens het oude systeem,
heeft men om dit te doen aanpassen bij de nieuwe methode, het rechtstandig
deeltje een met een dierfiguurtje versierden kraagsteen gegeven, waarop
de latere lijstprofielen van den muraalboog rusten.
De wijding van 1294 geeft ongeveer aan, wanneer het oudste deel der kerk
voltooid was. De tijd, waarop men den bouw heeft hervat, wordt bepaald
door den stijl der schalkkapiteelen in het westelijk gedeelte, terwijl
vaststaat, dat, althans de onderbouw van de westelijke helft in 1337
voltooid was, omdat toen blijkens haar opschrift, de schildering is gemaakt
op den muur der tweede travee van den noordelijken zijbeuk, die tot de
tweede bouwperiode behoort. De gift, in 1309 door de stad voor den bouw
der kerk geschonken, mag in deze omstandigheid wel worden beschouwd
als een aanwijzing, dat men in het eerste decennium der veertiende eeuw
de werkzaamheden heeft hervat. De kerk heeft bij deze gelegenheid haar
drie westelijke traveeën gekregen en ongeveer tegelijkertijd, in ieder geval
vóór het midden der veertiende eeuw, is de St. Catharinakapel bij haar
noordelijken zijbeuk aangebouwd, over wier stichter, wij op blz. 165
spraken. Men heeft daartoe van den noordbeuk den oostelijken sluitwand,
die zich bij den overgang van het schip in het koor bevond, doorbroken
en de twee traveeën diepe kapel aangebouwd; hiervan werd op zijn beurt
de sluitwand doorbroken voor den aanbouw van de tweede, ééne travee
diepe, kapel; deze schijnt wegens de profileering der gewelfribben, die
overeenstemt met die in de zijbeuken, nog uit de veertiende eeuw te zijn.
Eenig bezwaar tegen het begrenzen der tweede bouwperiode tusschen
omstreeks 1309 en 1337 leveren alleen de middenschipsvensters der
westelijke traveeën, welker traceeringen geheel het karakter dragen der
late gothiek. Intusschen is het aannemelijk, dat zij niet oorspronkelijk zijn,
doch bij een of andere herstelling van de kerk oudere hebben vervangen.
Deze herstelling zou XVB kunnen zijn geschied, toen ook, blijkens hunnen
stijl, de rozetten zijn aangebracht tegen de sluitsteenen der gewelven.
Eveneens tot de periode der late gothiek behoort de O.L. Vrouwekapel.
Wij zagen, dat een O.L. Vrouwekapel in de kerk in 1455 reeds bestond
en er is geen stylistisch bezwaar tegen de veronderstelling, dat dit dezelfde
kapel is als de tegenwoordige (daar netgewelven ook zijn toegepast in de
omstreeks 1440 begonnen overkluizing van het middenschip der St.
Servaaskerk). Oorspronkelijk strekte de zuidbeuk zich uit tot langs de
meest westelijke koortravee. Om de breede O.L. Vrouwekapel te verkrijgen
heeft men den zuidbeuk over de drie oostelijke traveeën gesloopt en op
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de tegenwoordige breedte herbouwd. De uit vijf achthoekszijden gevormde
sluiting der kapel evenwel, is van later tijd en laat zich, wegens het
Renaissance-karakter van hare uitwendige vensteromlijstingen, zeer goed
in verband brengen met het vroeger aangehaalde bericht van DE JONGHE
betreffende den aanbouw van een tamelijk ruim koor in 1617. Dat de O.L.
Vrouwekapel vroeger oostwaarts rechthoekig gesloten was, blijkt nog uit
haar plattegrond: de boog, die de kapel van hare concha scheidt, is kennelijk
gebroken in een vroegeren sluitmuur, waarvan, zoowel aan den noordals
aan den zuidkant, nog gedeelten over zijn.
+

In October 1912 is de restauratie (1912-1917) begonnen onder leiding
van architect W. SPRENGER in overleg met DR. P.J.H. CUYPERS. In het eerste
jaar sloopte of verlaagde men de tegen de kerk gebouwde panden; wegens
deze aanbouwsels moesten drie koorramen in

+

Restauratie.
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hun benedengedeelte blind gehouden worden. Bij de vernieuwing der
traceeringen hebben de blinde traceeringen aan de noordzijde tot voorbeeld
gediend.
Voor herstellingen van het breuksteenwerk in den westgevel werden
steenen verwerkt, afkomstig van den afbraak van een gedeelte walmuur
op het Sint Servaasklooster (Zusters onder de Bogen).
In 1916 kwam bij het herstellen der gewelven het jaartal 1619 op een der
vakken te voorschijn.
Een in 1690 door P. Wynans geschonken verguld-zilveren M i s k e l k (zie Kroniek
bij MEIJER, blz. 76 en Annales I, blz. 166) is thans in het bezit der Dominicanen te
Rotterdam (zie Voorloopige lijst der monumenten III: Zuid-Holland, blz. 327); ander
zilverwerk kwam waarschijnlijk in bezit van de parochie van St. Matthias (zie blz.
272 e.v.).
B. De KLOOSTERGEBOUWEN.
Hiervan zijn over:
I. de ten Noorden bij de kerk aansluitende w e s t e l i j k e v l e u g e l en II een deel
van den daaraan verbonden n o o r d e l i j k e n v l e u g e l , beide in sterk gewijzigden
toestand, en thans in gebruik bij de H.B. School, het Gymnasium en de Handelsschool.
I. De westvleugel bestaat uit:
a. een voorgebouw, voorheen met een portiersloge.
b. een blijkens de prent van DE JONGHE tot verblijf der paters bestemd gebouw,
langs welks oostwand, gelijkvloers, zich een vleugel der kruisgang bevindt.
a. Het voorgebouw, dat beneden een vestibule en trappenhuis, boven een
woonkamer bevat, heeft een ongeveer 11 M. breeden v o o r g e v e l van mergel, met
een dunne pleisterlaag bestreken en gewit. Aan de westzijde was tot 1926 vóór dezen
gevel, hem bedekkend over een breedte van 2.60 M. de eenvoudige p o r t i e r s l o g e 1)
uitgebouwd.
Loge en gevel waren, blijkens de doorgaande plint en de overeenkomstige ankers,
gelijktijdig gebouwd en dagteekenden, volgens een jaartal in den gevel uit 1664. In
de westelijke helft van den gevel bevindt zich de ingang in eene halfrond gesloten
p o o r t , gevat in een omlijsting van Naamsche steen; twee pilasters dragen een
hoofdgestel, dat door een, met een gebeeldhouwde cartouche versierd, fronton wordt
gedekt. Op den sluitsteen: 1664. Op de fries van het hoofdgestel was met letters uit
het begin der XIXe eeuw het woord LYCEUM geschilderd, herinnerend aan de
bestemming, welke in 1805 aan dit gebouw is gegeven (afb. 149).
Boven deze poort is thans een later ingebroken venster. De oorspronkelijke vensters
zijn slechts 0.60 M. breed; zij zijn alle dichtgemetseld. Door een geprofileerde
waterlijst is de gevel gescheiden van zijn top, die door twee dergelijke lijsten in drie
vakken is verdeeld, waarvan het onderste twee vensters vertoont (het rechtsche
gedicht), in een omlijsting, onder en boven van ooren voorzien en met een
1) De portiersloge, waarvan op het jaar 1617 sprake is (hiervoren, blz. 166), was van kleinere
afmetingen; dit bleek bij de slooping in 1926.
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driehoekig fronton gedekt, terwijl het bovenste vak een ovale lichtopening heeft.
De bekroning van den top ontbreekt.
b. De westelijke vleugel van het klooster is buitenwerks met het voorgebouw mee
38 M. lang en 11.40 M. breed.
De o o s t e l i j k e b u i t e n m u u r , geheel van mergel, doch gepleisterd, heeft
beneden een reeks spitsboogvensters, ter hoogte van de geboorte der bogen verbonden
door een breede, sterk voorspringende lijst. Daarboven een rij langwerpige met

Afb. 149. Voorgebouw van den westelijken vleugel, met (thans gesloopte) portiersloge.

een flauwen segmentboog afgedekte vensters, blijkens haar baksteenen kanten later
ingezet en de sporen van een vijftal spitsbogige vensters overlatend; op de volgende
verdieping een rij van even breede, doch zeer lage vensters, gedekt met
overeenkomstige segmentbogen en even eens metbaksteenen kanten.
De n o o r d e l i j k e s l u i t g e v e l , van mergel, vertoont in zijn benedenhelft
sporen van een aanbouw, en ter hoogte der eerste verdieping drie dichtgemetselde
hooge spitsboogvensters. Deze behoorden echter tot een topgevel van den gedeeltelijk
gesloopten noordvleugel.
De w e s t e l i j k e lange w a n d , geheel van baksteen (10 lagen = 0.71 M.; formaat:
0.225 × 0.11 × 0.055 M.; in kruisverband), heeft blijkbaar niet-oorspronkelijke,
groote vensters, een toegemetselde deuropening (XVIII) en, in zijn noordelijk einde,
dat boven den grond een breeden korfboog heeft, wellicht een overblijfsel van een
vroegeren kelderingang.
Daarboven een tweedeelig venster, blijkbaar vroeger met twee luiken gesloten;
het gaf licht aan het trappenhuis, waarin een twee-armige trap (XVII); van de vroegere
keldertrap is de plaats nog zichtbaar.
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Een vierkante ruimte van ± 2 bij 2 M. sluit hierbij aan; zij is overdekt met
een kruisgewelf (XVII?) en had in den noordgevel van den westvleugel
een thans gedichte verbinding; aan de oostzijde ter hoogte van de kruisgang,
is deze kelderruimte mede dichtgemetseld. In den westgevel vermelden
jaarankers: ANNO 1663.
Het gebouw heeft inwendig weinig opmerkelijks meer. Het is door een muur+ in de
+
lengte-richting verdeeld in twee helften, waarvan de oostelijke, 3.80 M. breed,
Inwendig.
als gang diende en de westelijke 5.30 M. breed is, thans in verschillende vertrekken
verdeeld. De tegenwoordige indeeling van den begane grond komt in hoofdzaak
overeen met die, aangegeven op den klooster-plattegrond uit de XVIIIe eeuw; op de
verdieping schijnt vroeger langs de gang één lange zaal te hebben gelegen. De gang
beneden, met een gestucadoord plafond gedekt, heeft op de verdieping trogwelven
op balkjes rustend, vermoedelijk dagteekenend uit de XVIIe eeuw, tijdstip, waarop
deze westvleugel door verbouwing de huidige afmetingen kreeg; de oostelijke wand
laat immers blijken, dat het gebouw reeds vroeger heeft bestaan. In de gang is in een
der wanden een gedenksteen (breed: 0.615 M., hoog: 0.21 M.) ingemetseld met het
volgend opschrift: HIER LEIJT BEGRAVEN BROEDER DIERICK/HEIJNSBERCH CONVERS
o
DIE IN SIJNDER TIJT IN/VERSCHEŸDē OFFICIē TROULIJCK HEEFT GEDIET/DIE STERF A
1558 BIDT VOER DIE ZIELE. Hierboven een wapenschildje met een schuimspaan en
een soeplepel, gekruist volgens een St. Andrieskruis, en twee messen paalsgewijze
in het midden.
II. Van den noordvleugel is alleen de oostelijke helft nog over, die blijkens de prent
van DE JONGHE, beneden den zomerrefter en op de verdieping slaapcellen bevatte.
De noordelijke buitenmuur van mergel vertoont in het gelijkvloers nog de sporen
van vier hooge en 1.70 M.

Afb. 150. Voorm. Dominicanenkerk en klooster in vogelvlucht; kopergravure naar DE JONGHE.

breede spitsboogvensters, waartusschen een van nog hooger afmetingen; zij komen
in hun opstelling geheel overeen met de vier oostelijke vensters met uitbouw er
tusschen van den zomerrefter op de prent van DE JONGHE. Op de verdieping werden
in zeven smalle spitsboogvensters later andere aangebracht, die voor ons van geen
belang zijn (vgl. afb. 150).
Ook in den zuidgevel zijn later vensters ingebroken, wat niet belet, dat de sporen
van een viertal spitsboogvensters zijn te onderscheiden.
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De beganegrond, thans door muren+ in twee vertrekken verdeeld, heeft, zoowel in
+
den lateren scheimuur als in den oorspronkelijken sluitwand overblijfselen der
Inwendig.
vroegere indeeling bewaard; van de s t a n d v i n k e n , die vroeger de zoldering
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droegen en deze zaal in de lengte in tweeën deelden, worden er twee bewaard in het
Geschied- en Oudheidkundig Museum, terwijl een in het gebouw in den

Afb. 151. Standvink uit het voormalig Dominicanenklooster.

scheiwand is geplaatst; zij zijn van eikenhout in den vorm eener slanke zuil, op een
met hoekblaadjes versierd basement en voorzien van gebeeldhouwde kapiteelen uit
den bloeitijd der gothiek, vermoedelijk nog XIII (afb. 151); een gebeeldhouwde
console bevindt zich in den oostelijken sluitwand.
K.
Voor St. Elisabethsdal, zie nr. 14 op blz. 211: Grauwzustersklooster.

9. Begijnenstraat 4-8. Het voormalig Feilzustersklooster, St. Catharinedal,
thans dienende tot woningen.
+

A. VAN BROECKHUYSEN, Beschrijving van Maastricht (1731), Public.
XLII (1906), blz. 59. - VON GEUSAU, Public. XXXI (1894), blz. 5.

+

Literatuur.

+

De Pater Vincktoren heette vroeger ‘Torne achter die Swesteren’ (zie
hiervoren, blz. 72); de arme ‘swestrices van de Sulsruwe’ hadden hare
woning en inkomsten te danken aan Elisabeth de Molendino, die bij
testament van 29 September 1350 aanzienlijke legaten aan dit godshuis
vermaakte (vgl. FRANQUINET, Inv. I, blz. 140).

+

Geschiedenis.
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De kroniek VAN GULPEN teekent op het jaar 1350 aan: ‘het klooster van
St. Catharinedal in de Pieterstraat gesticht in het refugiehuis van
Pietersheim’. Pater DE HEER beweert, dat de stichting zich zou hebben
opgelost in die der Feilzusters, welke in 1470 te Maastricht werden
toegelaten (FRANQUINET, Inv. I, blz 141).
De kroniek LOYENS geeft een anderen stichtingstijd: ‘In het jaer 1487, den
22 April, fondeerde den bisschop Jan van Horne de Lollarden, anders
Cellebroeders (zie hiervoren blz. 159 e.v.) ende de Faliesusters, nu St.
Catharinedael aen de oude St. Peterspoort.’ Wat hiervan zij, zeker is, dat
in het jaar 1450 Margareta Nonnenspauden voorkomt als mater van het
convent (Maasg. 1905, blz. 69); in een gichtregister van 1590-1592 wordt
dit klooster aangeduid als: ‘het cloester oft goedtshuys van Petersheim
genampt ‘St. Cathrynen Bongardt alias Feylsusteren’1).

1) De H. Catharina werd in Maastricht veel vereerd; er bestonden verschillende, aan haar
gewijde, kapellen en altaren, welke waarschijnlijk aanleiding zijn geweest tot de
bestaande onduidelijkheid in de gegevens. Vgl. bij den Nieuwenhof, blz. 280, noot.
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Het schijnt, dat de Faliezusters in 1674 zich hadden willen vereenigen met
de Penitenten. VON GEUSAU (blz. 50) vermeldt de oorkonde, waarbij
moeder, ondermoeder en ‘conventualen der Feylsusters, cederen... aen de
voorseyde poenitenten ofte Recollectinen, hunne woonplaetse,
cloosterkercke’... met alles wat er bijhoorde.
In de kleine kloosterkerk werd sedert het jaar 1732 de H. Johannes
Nepomucenus bijzonder vereerd, een vereering die tot de oprichting eener
nog bestaande broederschap aanleiding gaf. In 1796 is het klooster
opgeheven en omtrent 1865 moet de kerk zijn verdwenen (VON GEUSAU,
blz. 52). VAN BROECKHUYSEN zegt in zijn beschrijving (1731), dat boven
den ingang een beeld van St. Catharina stond, waaronder: ‘sancta Catharina
dael’ en het jaartal 1652. Uit de protocol-registers van het kapittel van
O.L. Vrouw blijkt, dat in 1647 met den bouw begonnen is (Maasg. 1924,
blz. 34).
Van de KLOOSTERGEBOUWEN is slechts een blok (XVII B) bewaard gebleven,+
+
dat met zijn noordgevel aan de voormalige stadsgracht (aan den voormaligen
Beschrijving.
Minderbroedersmuur der binnenommuring, vgl. hiervoren blz. 72) werd opgetrokken;
de voorgevel ziet uit op het Zuiden, terwijl op het Oosten een sluitgevel aanwezig
is, waarvan de boven een bijbouw uitstekende top in vakwerk is uitgevoerd; die op
het Westen werd (waarschijnlijk bij de restauratie) van eenige trappen voorzien en
is uitgevoerd gelijk de voorgevel. De voorgevel is van baksteen (9 lagen = 0.63 M.;
formaat: 0.21-0.22 × 0.10 × 0.055 M.; in kruisverband) opgetrokken met toepassing
van Naamsche steen aan een plint, de deur- en vensteromlijstingen van den
begane-grond en van mergel aan een cartouche, banden en vensteromlijstingen

Afb. 152. Voormalig Feilzustersklooster.

op de verdieping. De vensters zijn tweedeelig en beneden van luiken voorzien. Een
gootlijst van mergel, gedragen door nieuwe consoles van hetzelfde materiaal, vormt
de scheiding tusschen den gevel en het met pannen belegde zadeldak (afb. 152). Aan
de oostzijde zijn eenige overblijfselen van in mergel opgetrokken muren, welke een
rechten hoek met elkaar vormen, bewaard gebleven.
Nabij het klooster is ter hoogte van den derden boog van het Pater Vinktorentje
in de tweede ommuring een steen bewaard van ± 0.90 × 1.50 M., waarvan het opschrift
de gedachtenis aan de vroegere instelling levend houdt; het luidt:
D.O.M.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

HIER LIGHT BEGRAVEN / SR MARIA FRANCXEN / MOEDER DESES CONVENTS
STARF / DEN 4 IANA ANNO 1714.
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10. St. Pieterstraat 5 en 7. Voormalige Franciscanen (of Recollecten)-kerk
en -klooster. De gebouwen, die eertijds deel uitmaakten van het eerste
klooster worden thans gebezigd: A. de kerk als Rijksarchief; B. het klooster
als woningen voor particulieren, vergaderzalen, pakhuizen enz.
+

HERBENUS, cap. III. - HEYLERHOFF, Annuaire 1830, blz. 117 e.v. - VON
GEUSAU, Korte geschiedenis der kloosters te Maastricht, Public. XXXI

+

Literatuur.

+

(1894), blz. 13 vv.). - Maasg. 1883, blz. 838. De Minderbroeders vestigden
zich in 1234, na verkregen toestemming van den bisschop van Luik, Jan
van Eppes, te Maastricht. Zij namen hier eerst hun intrek in eenige huizen
aan de St. Pieterstraat, maar zetten zich

+

Geschiedenis.

Afb. 153. Franciscanenkerk en klooster naar de teekening in het ‘Album van den bombardier’ (1759)
in het Rijksarchief te Maastricht.

na eenigen tijd aan den bouw van een klooster, waaraan zij later een ruime
kerk toevoegden. Deze geraakte in den loop der XVde eeuw in zeer
vervallen toestand, daar HERBENUS (1485) verhaalt, dat zij dreigde in te
storten en daarom met ‘tibiae’ geschraagd moest worden (‘propterea tibiis
innixa sustentabatur’). Hij voegt erbij, dat zij in zijn tijd hersteld is, ‘et
aedificiis juncta’, welke laatste woorden misschien betrekking hebben op
den aanleg van de kruisgang. In 1578 moesten de Franciscanen (die in
1496 de Coletaansche hervorming of ‘Recollecten’-regel en in 1517 de
Observantie aangenomen hadden) ten gevolge van de troebelen de stad
ruimen. Hunne gebouwen werden voor een groot deel verwoest en de kerk
als kazerne in gebruik genomen. Het volgend jaar keerden de broeders
echter, met den hertog van Parma, terug, waarop zij aan het herbouwen
van het vernielde begonnen. Dit vernieuwde convent was een dertigtal
jaren later voltooid.
Moeilijkheden van ernstigen aard berokkenden den bewoners de
gebeurtenissen van het jaar 1638, toen de Franciscanenpater Vink verdacht
werd medeplichtig te zijn aan een complot om de stad aan de Spanjaarden
te verraden. Het gevolg was, dat de Observanten uit de stad verbannen
werden. Zij vonden een toevlucht in het tot Luiksch grondgebied
behoorende klooster ‘ter Observanten’ (nu Slavante genoemd) op den St.
Pietersberg. In 1673, tijdens het Fransche bestuur, wederom toegelaten,
herkregen zij evenwel niet de beschikking over hun vroeger verblijf, maar
moesten zich tevreden stellen met een paar huizen aan de Breede straat
en de kapel van St. Jacob (in den Z.-O.-hoek van het Vrijthof). De
kloostergebouwen waren n.l. in 1639 tot Hervormd weeshuis en tot Militair
hospitaal ingericht, terwijl de kerk, door het inleggen van twee vloeren in
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het middenschip en een vloer in elken zijbeuk, in een tuighuis was
herschapen.
Krachtens het verdrag van Nijmegen werd den Franciscanen in 1678 een
vleugel van hun vroegere woonplaats afgestaan, waar zich terstond eenigen
hunner vestigden, die de ziekenzaal als kerk in gebruik namen. Van langen
duur was deze vestiging niet, want reeds in 1699 betrokken de paters, na
te vergeefs op teruggave van hun geheelen eigendom aangedrongen te
hebben, een nieuw klooster (de kerk tegenwoordig Paleis van Justitie) op
den ‘Schuttenhof’ (zie blz. 204). De door hen verlaten vleugel werd nu
bij het militair ziekenhuis aangetrokken, totdat dit in 1797 naar de
Looyerstraat verplaatst werd. Toen werden de
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PLAAT VI.
A. Plattegrond der voormalige Franciscanenkerk.

B. Dwarsdoorsneden der voormalige Franciscanenkerk.
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kloostergebouwen tot Gereformeerd weeshuis en tot kazerne ingericht,
welke laatste bestemming zij welhaast een eeuw hebben vervuld. Voor de
tegenwoordige bestemming zie hierboven. De kerk, die, zooals reeds
gezegd is, tot arsenaal diende, bleef dit tot 1865 toe. Na korten tijd als
militair gymnastieklokaal enz. gebezigd te zijn, werd zij ten slotte in 1880
aan het Departement van

Afb. 154. Voormalige Franciscanenkerk. De westgevel.

Binnenlandsche Zaken afgestaan om er het Rijksarchief in de provincie
Limburg in te vestigen.
A. De KERK is+ geörienteerd met 8o zuidelijke afwijking.
+
Beschrijving. Ligging.
Zij is opgetrokken van mergel en+ Naamsche steen op een voet van
Materialen.
kolenzandsteen en bestaat uit:
+
Plattegrond.
een door pijlers in drie beuken gescheiden basilicaal s c h i p , zes traveeën diep;
een k o o r , even breed en hoog als het schip, en diep twee ingebouwde traveeën,
een vrijstaande travee en een door een smalle ‘koortravee’ ingeleide sluiting van vijf
zijden van een tien hoek;
de voormalige s a c r i s t i e in het verlengde van den noordbeuk en de voormalige
O.L. V r o u w e k a p e l in het verlengde van den zuidbeuk, elk over een diepte van
twee traveeën langs het koor (Plaat VI).
De l e n g t e der kerk bedraagt, binnenwerks gemeten 55 M., waarvan voor het+
koor 22.90 M.; de b r e e d t e 21 M., waarvan 8.60 M. voor het middenschip, 4.15 +Afmetingen.
M. voor den noordbeuk en 6.10 M. voor den zuidbeuk. De eenigszins ovale kern der
p i j l e r s meet 0.70 M. over de kleinste en 0.85 M. over de grootste as.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

192
Het koor heeft dezelfde breedte als het schip. De h o o g t e is: voor het schip en het
koor gemiddeld 17.10 M., gemeten tot aan de gewelfsluitsteenen en 27 M. tot aan
de dakvorst; voor de zijbeuken 8.70 M., gemeten tot aan de sluitsteenen. Gewelf en
dak van het koor liggen even hoog als die van het schip, maar de koorvloer ligt 0.15
M. hooger dan die van het schip.
+
De w e s t g e v e l (afb. 154) heeft een even zuidwaarts uit de middenas
+
Uitwendig.
verschoven+ en in een ondiepe nis geplaatsten i n g a n g , waarvan de stijlen met
+
behulp van consoles een zadelvormige latei dragen. Hierboven een hoog en breed
Voorgevel.
zesdeelig

Afb 155. Voormalige Franciscanenkerk. Zuidzijde.

spitsboog-venster met rijke traceeringen (restauratie) en geprofileerde dagkanten.
De door een waterlijst afgescheiden driehoekige geveltop bevat een kleine vierdeelige
spitsboognis met dergelijke traceeringen (vgl. den vroegeren toestand op afb. 153).
De steunbeeren, welker hoofdmassa zich binnenmuurs bevindt, treden aan den
westgevel naar buiten als lisenen, die met twee lichte versnijdingen boven de schuine
afdekking van de vlakke plint oprijzen. Tusschen deze contreforten en hoeklisenen
zijn de westwanden van de zijbeuken geheel vlak, zonder vensteropeningen.
+
De z u i d b e u k (afb. 155), voor zoover niet door moderne aanbouwsels aan het
+
gezicht onttrokken, vertoont in den langen gevel vierdeelige spitsboogvensters.
Zuidgevel.
In de drie oostelijke traveeën (O.L. Vrouwekapel) zijn deze vensters korter dan elders.
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Afb. 156. Voormalige Franciscanenkerk. De noordgevel vóór de laatste restauratie.
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Boven het dak van den beuk en de zuidkapel steken de inwendig geplaatste, met
ezelsruggen gedekte contreforten omhoog, die met behulp van eenvoudige, evenzoo
gedekte, verzwaringen de luchtbogen schragen. Deze laatste worden tegen den
schipmuur ondersteund door driezijdige lisenen op rechthoekige voetstukken.1)
+
De n o o r d b e u k (afb. 156) heeft in tegenstelling met den zuidgevel negen
+
uitgebouwde steunbeeren. De noordgevel strekt zich langs acht traveeën uit,
Noordgevel.
waarvan de zes westelijke tot

Afb. 157. Voormalige Franciscanenkerk. Het koor.

den noordbeuk der kerk behooren, de twee oostelijke traveeën tot de voormalige
sacristie (thans leeszaal). Bij de afscheiding tusschen de sacristie en den noordbeuk
is in de dikte van den muur een wenteltrap uitgespaard, welke ten Westen van het
zevende venster van het midden-schip hiertegen aan is gebouwd en uit het
lessenaarsdak van den noord-beuk met drie zijden van een zeshoek oprijst.
De voormalige sacristie wordt verlicht door twee groote, halfrond gedekte vensters,
waarin rechthoekige ramen, het oostelijke drie-, het westelijke tweedeelig en door
een dergelijk venster in den rechten sluitingswand - een en ander bij de laatste
restauraties aangebracht2).
Het m i d d e n s c h i p wordt verlicht door driedeelige vensters, geplaatst tusschen
de luchtbogen. Zij hebben (vernieuwde) traceeringen met drie- en vierpassen.
+
Het k o o r (afb. 157). De vrijstaande travee van het koor bevat een hoog vierdeelig
+
venster, de ‘koortravee’ en de sluiting smallere, driedeelige, alle met diep
Koor.
geprofileerde dagkanten. Het peerprofiel in den dagkant der laatstgenoemde vensters
vertoont bij de geboorte van den spitsboog een bladmotief in den vorm van een
kelkkapiteel. Bij het vierdeelig venster der koortravee werd dit lager aangebracht;

1) Twee uitgebouwde schoorsteenen zijn bij een moderne restauratie aangebracht.
2) Evenzoo de drie uitgebouwde schoorsteenen aan deze zijde.
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Afb. 158. Voormalige Franciscanenkerk. Lengtedoorsnede.
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de geboorte van dezen spitsboog bevindt zich lager dan die der vensters van lichtbeuk
en koorsluiting. De koorsluiting is versterkt door driemaal versneden steunbeeren,
welke op een tweemaal versneden voet van kolenzandsteen rusten.
+

Het middenschip bestaat uit zes traveeën, van de zijbeuken gescheiden door
+
Inwendig.
zuilen van ovalen kern, gecantonneerd door vier schalken. Deze zuilen zijn van
Naamsche steen en rusten op eenmaal versneden voetstukken van ongelijke hoogte;
de k a p i t e e l e n (vgl. afb. 160 en 161) door een rondgaande, duidelijk geprofileerde
lijst van den pijler gescheiden, zijn van een vlak gehouden bladornament voorzien.
Op de pijlers rusten diep geprofileerde spitsbogen. Hierboven loopt een horizontale
lijst, welke telkens wordt doorsneden door den middelsten der drie schalken, welke
van de kapiteelen opgaan om de gordelbogen en ribben van het middenschipsgewelf
te dragen. Bij de scheiding van schip en koor treft men niet drieledige schalken, maar
slechts een enkel - wat zwaarder - muurzuiltje aan1). Deze schalken hebben kapiteeltjes
met levendig bladornament.
In den lichtbeuk wordt in iedere travee de spitsbogige muraalboog door een
zwaarderen en een lichteren rondstaaf geaccentueerd; de drieledige v e n s t e r n i s s e n ,
welke in de onderhelft blind, in de bovenste van glas-in-lood voorzien zijn, beginnen
bij de horizontale, boven de scheibogen getrokken, lijst. De eenvoudige traceeringen
zijn restauratiewerk; zij bestaan uit drie- en vierpassen.
Tegen den westwand van het schip zijn de inwendig geplaatste steunbeeren van
muurzuilen voorzien; de kapiteelen zijn console-vormig en van mergel, zooals ook
aan de oostzijde (tegen de koorwanden), waar ze beide onderling verschillen en met
een bladornament versierd zijn.
De westwand wordt ingedeeld door een op consoles rustende geprofileerde lijst,
die het beloop van een spitsboog heeft. In het midden, schuin boven den door een
strekschen boog gedekten ingang bevindt zich het groote, bij de restauratie weder
aangebracht, zesdeelige venster.
+
Een spitsbogig tongewelf is tusschen de ingebouwde steunbeeren geslagen en
+
vormt de verbinding van dezen gevel met de gewelven van het middenschip.
Gewelven.
Het middenschip is met kruisribgewelven overdekt; de vrij zware r i b b e n komen
samen in s l u i t s t e e n e n met beeldhouwwerk, dat achtereenvolgens een adelaar,
een gevleugelden leeuw en een engel met spreukband (afb. 159) voorstelt (de
zinnebeelden der Evangelisten) en verder een druiper, een rozet en engelen.
De breede mergelblokken der gewelfkappen zijn gemetseld in lagen, die haaks op
de muraal- en de gordelbogen gericht zijn.
+
Van een vroegere b e s c h i l d e r i n g zijn overblijfselen gespaard gebleven, die
+
slingers van planten in zacht groene kleur te zien geven.
Beschildering.
In de vijfde travee, in het westelijk vak, bevindt zich een ronde opening, waarboven
oorspronkelijk een dakruiter geplaatst zal geweest zijn2).

1) In dit zuiltje bevindt zich een kraagsteen van Naamsche steen op ⅓ van de hoogte, welke
steen vermoedelijk gediend heeft voor het dragen van een triomfbalk.
2) VAN HEYLERHOFF immers vermeldt, dat in 1742 een houten dakruiter is afgebroken.
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De noordbeuk (afb. 161). Van de zes traveeën van dezen beuk worden de vier
westelijke elk door een driedeelig, de twee oostelijke door een vierdeelig en breeder
venster verlicht, waarin de harnassen bij de restauratie zijn aangebracht; een
geprofileerde lijst loopt

Afb. 159. Voormalige Franciscanenkerk. Sluitsteen in het middenschip.

onder langs de vensters, telkens onderbroken door de drieledige muurschalken,
waaruit zich de gordelbogen en gewelfribben vertakken. De ongebeeldhouwde,
ongeveer half-ovale, blokken die als kapiteelen dienen, zijn vermoedelijk bij de
restauratie in de XIXde eeuw aangebracht.
De noordbeuk is met kruisribgewelven+ overkluisd. In de vier westelijke traveeën
+
bestaat het materiaal uit kleine blokken mergel, welke in keperverband zijn
Gewelven.
gemetseld, terwijl in de twee oostelijke grootere blokken worden aangetroffen, welke,
als in het middenschip, haaks op de muraal- en gordelbogen zijn aangebracht. Van
de sluitsteenen zijn de gebeeldhouwde figuren verdwenen, behalve in de meest
oostelijke travee, waar het Lam Gods is voorgesteld.
De zuidbeuk. Van den noordbeuk verschilt deze door de binnenwaartsche plaatsing
der steunbeeren; de vensters bevinden zich bijgevolg in diepe nissen. De geprofileerde
lijst onder de vensters volgt het in- en uitspringend verloop van den zuidwand. De
vijf kruisribgewelven, gemetseld als in de westelijke traveeën van+ den noordbeuk,
+
hebben ribben en gordelbogen, die aan de zuidzijde zich uit de steunbeeren
Gewelven.
ontwikkelen zonder kraagsteenen en die smaller zijn dan die aan de noordzijde. Deze
gewelven zijn niet van sluitsteenen voorzien.
In de vijfde travee is de zuidwand binnenwaarts ingebouwd tot in de lijn der
contreforten; een vierdeelig blind venster onderbreekt het muurvlak, terwijl daaronder,
oostelijk van het midden, zich een toegemetselde doorgang tot de zoogenaamde
Weezengang en de vroegere kloostergebouwen bevindt. De, in eene omlijsting van
ongelijke blokken Naamsche steen gevatte, deuropening is gedekt door een
gebeeldhouwden bovendorpel, vermoedelijk de fries van een ‘Luiksche’ schouw
(XVd); in het midden van dezen dorpel houdt een spitsvleugelige engel een
wapenschild voor de borst; te weerszijden van dezen zijn twee schuingeplaatste
schilden aangebracht, waartusschen telkens een roos (vgl. de schouw in het
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Dinghuis, hiervoren afb. 95); in de geprofileerde onderhelft nog twee schilden

Afb. 160. Voormalige Franciscanenkerk inwendig naar het Oosten.

en twee rozetten. Van deze zeven schilden zijn de wapenfiguren tengevolge van
afkapping niet meer te herkennen.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

199
De eerste twee, d.z. de ingebouwde, traveeën van het koor zijn horizontaal in drieën
gedeeld en wel door een zware geprofileerde lijst op ± 3 M. van den grond en
vervolgens door een hoogere lijst (deze een weinig lager dan in het schip), waarboven
de (in de onderhelft blinde) vensters; de wanden dezer traveeën liggen boven de
eerste geleding iets verder terug dan die van het middenschip, terwijl de rondstaven,
die in het middenschip alleen de bovenste geleding (nl.

Afb. 161. Voormalige Franciscanenkerk inwendig gezien uit het Noordwesten.

tot aan de horizontale lijst) indeelen, hier doorgaan tot op de onderste geleding, en
door de bedoelde lijst worden oversneden.
De muurvlakken der beide ingebouwde traveeën worden slechts aan de zuidzijde
doorbroken door een toegang (in de meest westelijke travee) naar de kapel ten Zuiden
van het koor. Terwijl de ribben en de gordelbogen van het gewelf hier, als in het
middenschip, door muurschalken met kapiteelen worden opgevangen, vertoonen de
oostelijke traveeën en de sluiting een ander stelsel, nl. dat hun profielen, zonder
afbreking door een kapiteel, overgaan in de op drieledige voetstukken gestelde
schalken.
De diep doorloopende vensters, vierdeelig in de eerste vrijstaande travee, overigens
driedeelig, hebben geprofileerde dagkanten en stijlen, welke op basementjes zijn
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gesteld, doch wederom kapiteelen missen. Alleen vertoont in de koorsluiting het
buitenste profiel van elk venster, als ter vervanging van een kapiteel, een verbreeding,
waartegen los bladwerk is aangebracht.
+
Het geheele koor is met kruisribgewelven overdekt, die in het oostelijk gedeelte
+
op dezelfde wijze zijn gemetseld als in het middenschip.
Gewelven.
De noord- en zuidwand van de derde travee bevatten elk een doorgang, gedekt
door een zadelvormig stuk

Afb. 162. Voormalige Franciscanenkerk. Details.

Naamsche steen.
+
Van de vroegere b e s c h i l d e r i n g (XVI B?) der gewelven is in de westelijke
+
travee overgebleven de voorstelling van een zegenenden Christus ....; voorts die
Schilderingen.
van den H. Augustinus en van den H. Ambrosius; en in het vak der sluiting die van
de stigmatiseering van den H. Franciscus.
Het koor is van het schip gescheiden door een muur in mergel, 4.54 M. hoog,
waarin een spitsbogige doorgang is aangebracht. Aan de oostzijde van den muur
bevindt zich naast en boven den spitsboog een gehavende schildering: de Blijde
Boodschap (XV B).
De noordbeuk is verlengd met een aanbouw, die zich uitstrekt langs twee traveeën
van het koor, en die oorspronkelijk dienst deed als sacristie. Deze ruimte,
herhaaldelijk verbouwd en bij de laatste restauratie tot leeszaal ingericht, bevat een
oud k r u i s r i b g e w e l f van twee vakken met haaks op de gordelen de muraalbogen
geplaatste lagen. In den zuidwand der eerste travee is een groote halfrond gedekte
nis uitgespaard, in den westwand een kleine spitsbogige. Hierachter is in de dikte
van den muur een w e n t e l t r a p van zestig treden gelegen en aan den noordelijken
muur een doorgang naar den noordbeuk, boven welken een ontlastingsboog en wat
hooger een gedicht venster. De vensteropeningen, twee in den noord-, een in den
oostgevel, zijn halfrond gesloten en dateeren uit den tijd der restauratie. In den
oostwand is mede een deuropening aanwezig, thans toegang gevend tot een modern
portaal.
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In het verlengde van den zuidbeuk ligt de voormalige kapel van O.L. Vrouw
‘Sterre der zee’: de zesde travee van den beuk en twee traveeën langs het koor
omvatten de voormalige kapel, thans in gebruik als bureelen.
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Daar de binnenwaarts geplaatste steunbeeren der zuidzijde verbonden zijn door hoog
opgaande spitsbogen met doorloopende profielen zijn tusschen de contreforten
kapelletjes ontstaan. Deze zijn gedekt met smalle kruisribgewelven op kraagsteenen;
het meest oostelijke heeft in den oostwand een kleine deur. Zooals reeds gezegd (blz.
192), zijn de vensters

Afb. 163. Kapiteelachtige versiering tegen den noordwand der voormalige O.L. Vrouwekapel.

in dit gedeelte vierdeelig en korter dan in de andere zijbeuktraveeën; onder deze
vensters bevinden zich nissen, gedekt met een gedrukten boog. De rechte sluitwand
der kapel is van een driedeelig venster voorzien. Het gewelf is geconstrueerd als in
het middenschip, behalve in de meest oostelijke travee, waar keperverband is
toegepast1).
Opmerkelijk zijn de dragende elementen onder het gewelf: de ribben en
gordelbogen zetten zich als schalken tegen de muren voort zonder tusschenkomst
van een kapiteel, doch, als een herinnering aan dit laatste, is eenig bladwerk tegen
de, overigens ongebroken doorgaande, profielen aangelegd (zie afb. 163).
Onder de kap van den noordbeuk vindt men een reeks van kraagsteenen, stekende+
+
uit den noordmuur van het middenschip ongeveer ter hoogte van de kruin der
Boven de gewelven.
zijbeukgewelven. De meeste ervan hebben eenig (slecht te onderscheiden)
gebeeldhouwd ornament.
Bouwgeschiedenis. De ingrijpende restauratie, welke de kerk op het eind
der XIXe eeuw+ heeft ondergaan (al het maaswerk en een groot deel van
de gewelven zijn geheel vernieuwd), maakt het moeielijk de historische
ontwikkeling in bijzonderheden na te gaan.

+

Bouwgeschiedenis.

De vormen der pijlers en der kapiteelen zouden het recht geven den kern
van het gebouw in de tweede helft der XIIIe eeuw te dateeren, maar de
binnenwaartsche plaatsing van de steunbeeren met hierdoor gevormde
kapelnissen, die in de aangrenzende gebieden eerst zeer kort vóór 1300
voorkomt, leidt ertoe, het begin van den bouw in de XIVe eeuw te stellen.
Indien de gewelven over de westelijke traveeën van den zuidbeuk tot
dezelfde periode behooren, moet deze tot diep in de XIVe eeuw zijn
doorgeloopen.
Op een nieuwe bouwperiode wijst de oostpartij van het koor, waar de
muurschalken en gewelfribben in elkaar overgaan. Wèl doet het aanbrengen
van bladwerk ter plaatse, waar zich volgens den vroegeren trant kapiteelen
1) Hier vervangt het gewelf den lantaarnkoepel, dien men gebouwd had om het hooge altaar te
plaatsen, dat (zie VON GEUSAU, blz. 14) in 1624 aan het klooster was geschonken en waarvan
een paar engeltjes in het Provinciaal Museum worden bewaard.
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plachten te bevinden, vermoeden, dat deze gedeelten uit het begin der
laat-gothische periode afkomstig zijn. Hetzelfde geldt voor de welving
der zuid-kapel. Uit de XVe eeuw zijn waarschijnlijk ook de met ribgewelf
overkluisde kapellen tusschen de contreforten van de zuidkapel met haar
breedere vierdeelige vensters.
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De herstellingen, waarvan HERBENUS (zie blz. 190) gewag maakt, zullen
in hoofdzaak de hooge deelen der kerk betroffen hebben: den top van den
westgevel en de middenschipsgewelven, wellicht ook de bovenlichtvensters
en de hieronder gelegen zone, welke in elk geval een laat-gothisch karakter
vertoont. Het is de vraag, of HERBENUS met de ‘tibiae’, die het bouwvallige
monument moesten schoren, tijdelijke houten stutten heeft bedoeld. Zoo
niet, dan zouden deze ‘kniestukken’ de luchtbogen zijn, die de
middenschipsgewelven schragen. De kraagsteenen, die wij in den
noordmuur signaleerden (zie blz. 201), zouden de overblijfselen van een
vroegeren toestand kunnen zijn. In de eerste helft der XVIIe eeuw heeft
men de oostelijke travee van de zuidkapel gewijzigd, het gewelf doorbroken
en een

Afb. 164. Voormalig Franciscanenklooster. Plattegrond der gebouwen.

lantaarnkoepel erop gezet (vgl. blz. 201). De dakruiter boven de vijfde
travee van het middenschip is in 1742 verwijderd (blz. 196, noot).
+

De kerk is in 1880 en volgende jaren gerestaureerd onder leiding van de
bouwmeesters Dr. P.J.H. CUYPERS en J. VAN LOKHORST. Bij deze restauratie
zijn de in de vorige eeuw aangebrachte vloeren verwijderd, de vensters
van den noordbeuk, die te halver hoogte dichtgemetseld waren, heropend
en alle vensters van nieuwe traceeringen voorzien; de gewelven zijn toen
voor een aanmerkelijk deel vernieuwd, en de stoelen der luchtbogen
verzwaard met door ezelsruggen afgedekte opmetselingen. De koepel
boven de zuidkapel werd weggenomen en het gewelf eronder hersteld.

+

Restauratie.

+

In het koor liggen gebeeldhouwde middeleeuwsche grafzerken, welke uitvoerig
zijn beschreven in: Maastrichtsche Grafsteenen, Publications LXV, 1929 e.v. De +Grafzerken.
belangrijkste zijn:
1. de groote, tegen den muur gestelde zerk (XIIId), lang 2.90 M., breed 1.57 M.,
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van Thilman van Wilre, die in wapenrusting is afgebeeld onder een gothisch baldakijn.
2. een zerk (XIVd), lang ± 2.40 M. (daar de steen gedeeltelijk is bedekt, valt de
breedte niet op te geven) van Mactel van Erkentele (d'Argenteau).
3. een zerk (XIVd), lang 2.86 M., breed 1.51 M., van Willem van Eynenbergh (†
1387) en van Gertruit van Frepont met hunne wapens.
4. een zerk (XVd), lang 3.15 M., breed 1.60 M., van Hendrik III van Gronsveld;
in het midden onder een toernooihelm de wapens van Gronsveld en d'Oupeye, in de
hoeken kwartierwapens.

Afb. 165. Voormalig Franciscanenklooster. Gewezen westvleugel en -kloostergang.

6 en 7. De zerken (XVIB) van twee Spanjaarden: Alphonsus de Guzman († 1568)
en Franciscus Salaçar de Hita († 1577).
Tegen den noordwand+ van het koor, in de tweede travee, bevindt zich een
e p i t a a f , hoog 1.36 M., breed 2 M., van Johannes Goropius Becanus (uit Gorp +Epitaaf.
bij Hilvarenbeek, † 1572).
In de kerk zijn opgehangen+ acht schilderijen (1.82 × 3.15 M.), afkomstig uit de
+
gesloopte St. Nicolaaskerk; zij stellen voor putti, bloemen en vruchtenslingers
Schilderijen.
tegen een geschilderde architectuur en zijn van de hand der gebroeders F. en L.
Hermans.
E.J.H. en v.N.
B. De KLOOSTERGEBOUWEN.
Tengevolge van herhaalde wijzigingen in hun bestemming is er van de oudste
gebouwen niet meer overgebleven dan de naar het Oosten gerichte gevel van den
voormaligen westvleugel. Deze omsloot, waarschijnlijk met een zuid- en een
oostvleugel, den kloosterhof. Van de k l o o s t e r g a n g (XV) zijn een elftal spitsbogen
over, waarvan er vier zijn dichtgemetseld, zes voorzien van een latere beglazing en
één als doorgang is ingericht. Op de verdieping zijn een zestal smalle tweedeelige
vensters overgebleven, waarvan er één voor de helft is gedicht (afb. 164 e.v.).
De overige gebouwen dragen een algemeen XVIII-eeuwsch karakter. De zuid- en
oostvleugel zijn niet haaks op elkaar gericht; zij omsluiten een trapeziumvormigen
hof. De oostvleugel opgetrokken van baksteen (formaat: ± 0.22 × 0.10 ×

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

204
0.055 M.; 10 lagen: 0.65 M.) in kruisverband, heeft in het midden een doorgang
waarboven aan de oostzijde een gevelsteen is aangebracht met het volgend chronicon

Afb. 166. Voormalig Franciscanenklooster. Travee van de kloostergang.

(1725):
CVRA GVBERNATORIS PRINCIPIS HASSLE RENOVATA DOMVS
Op den noordoosthoek werd een halve eeuw later aan een woning van twee vensters,
een deur en twee vensters, en met één verdieping, een moderner uiterlijk gegeven;
ook deze is van baksteen (formaat: ± 0.235 × ± 0.10 × 0.055 M.; 10 lagen: 0.65 M.;
in kruisverband) opgetrokken. Het opschrift boven de ingangsdeur luidt:
1767
IS DIT GEBOUW VERNIEWT OP APPROBATIE VANZIJN EXCELLENTIE DEN
HOOGGEBOREN HEER BARON VAN AYLVA GENERAEL VAN DE INFANTE[R]JE
EN GOUVERNEUR DER STAD MAESTRIGT.

Langs de St. Pieterstraat werd (ten deele op de gedempte gracht) een vleugel
opgetrokken, die door op een tuin uitziende vensters in den oostgevel zijn licht
ontvangt.

11. Minderbroedersberg. De tweede voormalige Franciscanen. of
minderbroederskerk met klooster is thans Paleis van Justitie en
Gevangenis.
+

VON GEUSAU, Public. XXXI (1894), blz. 21 e.v. en Public. XXX (1893),
blz. 147-152. Zie het op blz. 190 in het hoofdstuk bij het eerste
Franciscanenklooster opgemerkte over den terugkeer der paters binnen
Maastricht. Daar hun oud klooster op de St. Pieterstraat tot militair
hospitaal en weeshuis was ingericht, hadden zij geen voldoende ruimte in
het hun afgestane gedeelte. Zij eischten derhalve van de Staten-Generaal
algeheele teruggave van hun klooster, waaraan deze bezwaarlijk konden

+

Literatuur. Geschiedenis.
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voldoen, doch er werd een uitweg gevonden door den paters bij resolutie
van 5 Mei 1699 toe te staan op een andere plaats een nieuw klooster met
kerk op te richten, waarvoor zij in alle provinciën des lands liefdegiften
mochten inzamelen (VON GEUSAU, blz. 20). Hierop stond het stadsbestuur
(25 Mei 1699) een terrein, den ‘Schuttenhof’, af, even westelijk van den
ouden walmuur tusschen de oude Tweebergen- en Lenkulen poorten in
gelegen, ‘alwaer deselve een seer magnifycq clooster en kercke getimmert
hebben met haere eygene broeders die metselaers, timmerluyden,
beeldsnijders, scaillie deckers ende alle andere ambachten daertoe nodigh
verstonden....’. (COLLETTE, blz. 511 e.v.). De bouw vorderde goed en in
1708 had de inwijding plaats.
verhaalt, dat bij een voorgenomen diefstal in een
kruithuis op den Kommel, drie ontploffingen elkaar opvolgden, waarbij
de kerk vrij erg scheurde (1761);
VAN HEIJLERHOFF
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een der met de bouwkunst vertrouwde broeders werd naar Maastricht
gestuurd en deze zorgde voor een afdoende verankering.
Na de opheffing (1796) werd in Januari van het volgend jaar voor een
tiental dagen de parochie van Sint Jan er in overgebracht; maar de daarvoor
minder geschikte ligging bleek spoedig, waarop de parochie werd
overgebracht naar de Dominicanenkerk (VON GEUSAU, blz. 24). In 1825
werd de kerk gedeeltelijk tot Paleis van Justitie, het koor tot
marechaussee-kazerne ingericht, het klooster aanvankelijk tot school,
werkhuis van behoeftigen, tenslotte tot gevangenis.
Volgens VON GEUSAU (blz. 21) werd uit den tuin de klei gehaald en ter
plaatse tot steenen gebakken. Van kerk en klooster zegt COLLETTE (blz.
511-513), dat zij zijn ‘alle van gebacken steen en gewulft, zoodat in 't
geheel werck geen houte werck, dan alleen voor deuren, vinsteren, en dack
te vinden is... De kerck is van een groote lenghte en noch breeder dan de
oude was, de autaeren, gestoelte op den choor, predickstoel, oxaal boven
de poorte off inganck van de kercke, met den orgel sijn alle van een
particuliere en meesterlijcke snijderie...’. VON GEUSAU (blz. 23) noemt als
vervaardigers van het hoogaltaar de broeders schrijnwerkers Petrus
Hollander, Ferdinandus Tours en Michael Vermunt, terwijl het
koorgestoelte het werk was van de broeders Marcellus van den Steen en
Gerardus Vranx. VAN HEIJLERHOFF (blz. 126) zegt, dat de meubileering
zoo goed was uitgevallen, omdat ‘une seule maison commerciale
d'Amsterdam avait fourni tout le bois nécessaire à la confection des
meubles et des décorations intérieures’; dit sluit evenwel de uitvoering
door de genoemde broeders niet uit. Aan het penseel van broeder Jan
Pannemaekers had men een reeks voorstellingen (doeken van omtrent 4
× 2.25 M.) uit het leven van den H. Franciscus te danken. Tien er van
kwamen terecht in de kerk te Gronsveld, gelijk ook een beeld van den H.
Franciscus (XVIIIA) en een van den H. Bonaventura (XVIII A).
De herhaalde verbouwingen - het laatst in 1927 -, welke de KERK in den loop+ der
+
tijden heeft ondergaan, hebben haar karakter inwendig geheel en uitwendig
Beschrijving.
gedeeltelijk gewijzigd.

Afb. 167. Plattegrond der voorm. Minderbroederskerk.

De baksteenen (oostgevel: 10 lagen = 0.69 M., formaat: 0.25 × 0.10-0.115 ×
0.055-0.06 M.; in kruisverband) schipswanden en die van de koorsluiting werden
op verschillende plaatsen doorbroken door het aanbrengen van vensters. De voorgevel
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werd in 1927 verrijkt met een Justitia-beeld van den beitel van den beeldhouwer
CHARLES VOS.
Van het voormalig KLOOSTER bestaat nog een z u i d -, w e s t - en
n o o r d v l e u g e l ; of aan de oostzijde, tegen de kerk aansluitend, een vleugel, dan
wel alleen een gedeelte van de kruisgang heeft bestaan, valt na latere verbouwingen
en toevoegingen niet meer te zeggen; wel had de kerk aan deze zijde geen vensters.
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Buiten een halfrond gesloten en in Naamsche steen gevatte deuropening in den
z u i d g e v e l en een kleine, door vier blokken Naamsche steen gevormde, nis, schuin
er boven, die misschien voor de plaatsing van een lantaarn diende, zijn de baksteenen
(zuidgevel: 10 lagen = 0.66 M.; formaat: 0.225-0.23 × 0.11 × 0.05 M.; in
kruisverband) gevels heel eenvoudig en bevatten niets opmerkelijks. Oude
ontlastingsbogen herinneren er aan, dat

Afb. 168. Vroegere kruisgang in het voorm. klooster der Minderbroeders

zich hoogere (ten deele ook smallere) vensters bevonden hebben op de plaats van de
tegenwoordige, bijna vierkante lichtopeningen.
+
De bovengenoemde vleugels omsloten een rechthoekigen h o f ; in den
+
noordelijken en in den zuidelijken bevindt zich een g a n g , gedekt met
Inwendig. Gewelven.
kruisgewelven en Tudorboogvormige gordelbogen (afb. 168).
Aan de noordzijde zijn de vertrekken (tegenwoordig als kerk ingericht) gedekt
met kruisribgewelven, wier lengteassen in de breedte van den vleugel liggen; aan de
zuidzijde bleven zij over in het meest oostelijk vertrek van dien vleugel (twee
traveeën) en in de tegenwoordige keuken, eveneens van twee traveeën. In den
westelijken vleugel overkluisde een soortgelijk gewelf de geheele breedte van den
vleugel. Misschien was hier de voormalige refter gelegen. Voor de tegenwoordige
bestemming werd een muur ingebouwd; ten Westen hiervan ontstonden cellen en
ten Oosten de voortzetting van de gang.
De bevloering der gangen bestaat uit vierkante plavuizen, waarvan sommige het
grafschrift van een Minderbroeder bevatten (vgl. VON GEUSAU, Public. XXX (1893),
blz. 147-152). In de tegenwoordige gevangeniskerk is een klein a l t a a r (± 1700)
bewaard met vier getorste kolommen, Korinthische kapiteelen, een effen geschilderd
cartouche, welk altaar waarschijnlijk uit de oude kloosterkerk afkomstig is.
Op de verdieping werden de oude gewelven vervangen door nieuwe gemetselde
op ijzeren balkjes; de bedaking is mede van later tijd.
De zoldervloer is met klinkers belegd. Aan het oostelijk einde van den
noordvleugel, in een uitbouw ten Noorden, is een oude trap bewaard met een leuning
van balusterspijlen.
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12. Tongersche straat.
In de kapel van het t e g e n w o o r d i g e FRANCISCANENKLOOSTER, de d e r d e
nederzetting der orde, bevindt zich boven den ingang een s c h i l d e r i j (XVIIa), op
doek, lang 6.48 M., hoog 1.97 M. Het geeft den droom van paus Honorius IV (een
allegorie op de beteekenis van de Orde) te zien: In het midden op den voorgrond
Christus aan 't kruis met drie engelen, die het bloed uit de wonden opvangen.

Afb. 169. Mariabeeld in het tegenw. Franciscanenklooster.

Links, in aanbidding, Maria Magdalena met de zalfbus en achter haar de H. Franciscus
van Assisi, die zijn stigmata vertoont.
Achter het kruis een groote kerk, die naar links dreigt om te vallen, maar die door
pausen, kardinalen en monniken van de Franciscanen-orde, deels met groote stutten,
deels met de kracht van hunne lichamen voor omvallen behoed wordt. Anderen kijken
ontroerd toe. Rechts bisschoppen, onder wie Lodewijk van Anjou aan zijn mantel
met de Fransche lelies kenbaar is, monniken, o.a. de H. Antonius van Padua met de
H. Hostie, verder keizer Karel de Groote, koning Lodewijk de Heilige van Frankrijk,
keurvorsten, andere geestelijke en wereldlijke personen. Op den achtergrond de
heilige zelf, predikend, en in het verschiet een door water omgeven kasteel. Een
hedendaagsch opschrift onder de geheele breedte van het stuk luidt: ‘VADE
FRANCISCE, REPARA DOMUM MEAM QUAE LABITUR. Cap. 2 vitae S.F.’.
Een tweede, eveneens modern, opschrift in het midden van de voorstelling luidt:
‘AMPLISSISIMUS SENATUS TRAJECTENSIS PIETATIS ERGO PONI CURAVIT D D TOSSANO
WALTHER, ET AEGIDIO RUYSCHEN CONSULIBUS 1608’. Een derde opschrift links
beneden: ‘DONIS GENI DOMINI P. REGOUT ORD: GREGORII M ET STI SEPULCHRI’.
Links gemerkt: ‘JOAN SNELLINCK’.
Afkomstig uit de oude Minderbroederskerk (St. Pieterstraat); daarna in de
R.K. Kerk te Houthem; vandaar in 1916 weder overgebracht naar de
tegenwoordige plaats.
In het klooster worden verder bewaard:
Een s c h i l d e r i j , op paneel, hoog 0.98 M.; breed 0.72 M., voorstellend: Maria
als Sterre der zee met het Christuskind. Beide in een rijk geborduurd, met goud,
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paarlen en edelgesteenten versierd gewaad gekleed, met een kroon op het hoofd.
Maria houdt het kind op den linkerarm en geeft het een appel. Zij staat in een
eenvoudige Renaissance-portiek. In het fronton de duif van den H. Geest. Hierboven
een ster. Maria wordt vereerd door acht hulpbehoevenden, vier links en vier rechts,
onder welke drie moeders met hare kinderen en een kreupele. Waarschijnlijk
plaatselijke school XVIIa.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

208
Een M a r i a b e e l d (XVB) van zacht hout hoog 0.62 M. (afb. 165).
Een k r u i s b e e l d (XVIIIA) van zacht hout met voet, het corpus hoog 0.23 M.;
de voet 0.35 M., afkomstig van het tweede klooster.
Een k r u i s b e e l d (XVII?), van zacht hout, het corpus hoog 0.28 M.; de armen
en het kruis vernieuwd; afkomstig van het klooster van Slavante.

13. St. Pieterstraat 4. De Fransche of Waalsche kerk.
+

A.V. BROECKHUYSEN, Beschrijving van Maastricht (1731), Public. XLII
(1906) blz. 27. - J.M. NUYTS, oorsprong... der Maastrichtsche straatnamen

+

Literatuur.

+

(1909). - Maasg. 1926, blz. 8. Ontwerpteekeningen van NICOLAS
COMHAIRE, in het archief der Waalsche gemeente te Maastricht.
Teekeningen van SOIRON, in de verzameling van het Rijksarchief (nr. 3611)
te Maastricht.

+

Afbeeldingen.

+

Waar en wanneer de Fransche Protestanten hun eerste bedehuis binnen
Maastricht hadden, is mij niet bekend. Gemeenlijk neemt men aan, dat na
de capitulatie van 1632 een Fransche gemeente binnen de vesting (men
denke aan de talrijke militairen van Fransche herkomst) zal zijn ontstaan.
In 1639 bediende zij zich van de kerk der Jezuïeten (vgl. blz. 235); in
1673, toen de Jezuïeten hun kerk terugkregen, hadden de Nederduitsch
Hervormden met de Waalsche gemeente ‘bij beurte’ de beschikking over
de kerk van de H. Catharina aan de Houtmarkt (Annales II, blz. 135). Den
19-IX-1680 werd haar, blijkens de raadsnotulen, de voormalige kapel van
St. Hilarius ‘gecedeert’. Deze kapel (reeds in het midden der XIIIe eeuw
vermeld) diende XVIIa tot kruitmagazijn (NUYTS, blz. 86) en werd voor
haar nieuwe bestemming ingericht. Ten slotte voldeed zij niet meer en
werd in 1732 vervangen door het tegenwoordig bedehuis, dat naar een
ontwerp van NICOLAS COMHAIRE uit Luik werd uitgevoerd en den
6-XII-1733 werd ingewijd.

+

Geschiedenis.

Afb. 170. Plattegrond der Fransche of Waalsche kerk.
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+

De geheel van baksteen (10 lagen = 0.68 M.; formaat: 0.24 × 0.11 (0.115) × 0.06
M.; in+ kruisverband), op een voet van Naamsche steen, opgetrokken kerk bestaat +Beschrijving.
+
uit een op rechthoekig grondplan gebouwden t o r e n aan de St. Pieterstraat en
Plattegrond.
een ten Westen er achter gelegen b e d e h u i s op een twaalfhoekig grondplan: ten
Westen en in het verlengde van den toren een rechthoek met lengte-as Oost-West,
aan welks noord- en zuidzijde een halve tienhoek aansluit (afb. 170).
De grootste maten van het bedehuis bedragen binnenwerks 24.10 M. bij 16.40 M.,
terwijl de toren binnenwerks 7.90 M. bij 4.60 M. meet.
+
De voorgevel van den ongeleden toren wordt in de middenas doorbroken door
+
een deuropening, twee smalle vensters ter hoogte van de eerste verdieping en
Toren.
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hoogerop twee halfrond gesloten galmgaten, gelegen in een segmentbogig gedekte
nis; de zijgevels hebben elk zulk een klokkevenster.
De ingang is gevat

Afb. 171. Fransche of Waalsche kerk. De voorgevel.

in eene omlijsting van Naamsche steen, gedekt met een segmentbogige latei met
sluitsteen, waarboven tusschen twee kroonlijsten het jaartal: CI I CCXXXII (1732).
De vlakke vierkante leien s p i t s , met uitgebouwde dakkapel, wordt bekroond
door een achtkantigelantaarn met peer, spits, en weerhaan.
De muurvlakken der kerk worden door groote met segmentbogen gedekte vensters
onderbroken; de beglazing bestaat uit kleine rechthoekige ruiten (vgl. afb. 171).
In de schilden van het leien dak bevinden zich dakkapellen.
De geheele ruimte+ is overdekt met een gewelf in gipswerk, dat in doorsnede het
+
beloopvan een ellipsboog heeft.
Inwendig.
+
Het meubilair der kerk bestaat uit: Een gebeeldhouwden eiken p r e e k s t o e l
+
(Lodewijk XIV) met klankbord.
Meubelen.
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Een eenvoudig klein o r g e l met borstwering; een eenvoudige trap met balusters
voert er heen.
Onder het orgel een dubbele h e e r e n b a n k met eenig snijwerk (XVIIIc).
Voorts bevat de kerk eenvoudiger banken (XVIIIb).
+
Een g r a f z e r k met een wapenschild (rechts een korenaar; links een druiventros)
+
dekt vermoedelijk het graf van luitenant-kolonel Pain et Vin ‘groot Major van
Grafzerken.
Maastricht, in die stad overleden en in de Fransche kerk begraven’ (Kroniek LEBENS,
op den 25-VI-1734). In het portaal bevindt zich een zerk met afgesleten

Afb. 172. Fransche kerk. Zilveren Avondmaalsbekers.

opschrift (midden-XVIII) en naast den ingang een oudere, uit het vorig kerkgebouw
overgebrachte steen, met gebeeldhouwde wapens van Maria Booms († 9-VIII-168[1?]),
echtgenoote van Louis Duchesne.
+
Vier Av o n d m a a l s b e k e r s (XVIIb) met gegraveerden rand; in het midden
een medaillon, waarin een geopend boek met de letters L.E.; op den rand van het +Zilverwerk.
medaillon: LECTIONE ATTENDE. De eerste heeft onder den voet: ‘DU TEMPS DE
LEONARD DEL HASSE ET DE LEONARD LAURENS. 1683.’ Merk: een schild met G P.
De tweede, iets minder fijn behandeld, heeft onder den voet: ‘M. CAYAR A FAIT
PRÉSENT ā L'ÉGLISE 1687’. Merken als voren. De derde vermeldt onder den voet:
‘DU · TEMS · DE · HUB:EMIL · VAN · PANHUYS/ & LEONARD · FS · PILOTON · 1762’.
Merken: A met vijfpuntige ster (Maastricht) erboven en een schild met een
lettervlechting van twee C's in den trant van een X, en een O; hierboven een kroon.
De laatste, met dezelfde merken als de derde, heeft onder den voet het opschrift:
GABRIEL · LAFONT & HENRI AB: CERTON · PASTEURS · 1763. Hoog 0.13 M. (afb.
172).
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Een b r o o d s c h a a l met Lodewijk XV rand in vrij grof relief. Merken: Maastricht,
A in een getanden rand, en een schildje, waarin een onduidelijke figuur, die
waarschijnlijk een vlechting van een cursieven hoofdletter R en G onder een kroontje
met drie punten voorstelt; middellijnen 0.42 en 0.30 M.
Twee kleine s c h a l e n (Lodewijk XV), met de volgende merken: vier aaneen
gesloten+ schildjes, waarboven een smalle band: ENGELS; hierboven een groote X,
+
waarop de letters S G (?); onder de schildjes een smalle band met: HARTIN. De
Tinwerk.
schildjes zijn beladen, het eerste met de letters S en G; het tweede met een
klimmenden leeuw, het derde met een engel, terwijl het vierde gevierendeeld is: I
en IV, drie merletten, II en III een visch; middellijnen 0.315 en 0.22 M.
Ten slotte nog twee hooge gebuikte s c h e n k k a n n e n (± 1700) met deksel en
gebogen oor; zonder merken. Hoog 0.40 M.
Voor de Refugie van St. Gerlach, zie nr. 22 op blz. 287.

14. Hexenstraat 14. Het voormalig Grauwzustersklooster, St. Elizabethsdal,
thans natuurhistorisch museum.
VON GEUSAU, Public. XXXI (1894), blz. 109 e.v. - HEIJLERHOFF. Annuaire

1831, blz. 124 e.v.+ Den 9en November 1673 werd door het stedelijk bestuur
van Hieronymus Stas voor 7400+ gulden een huis met tuinen gekocht en
ter bewoning gegeven aan de Grauwe zusters uit Hasselt. De zusters hielden
zich bezig met de verpleging van zieken; onder het Fransch bewind werd
hun daarom toegestaan voorloopig nog te blijven. Na haar opheffing kreeg
het klooster verschillende bestemmingen totdat den 5en Januari 1920 met
de restauratie werd begonnen in verband met de nieuwe bestemming tot
natuurhistorisch museum.

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

Van het voormalig GRAUWZUSTERSKLOOSTER, dat gelegen was nabij den+
+
walmuur in de vertakking van den Jeker, die door de Reek de stad binnenkomt,
Beschrijving.
+
is een gebouwencomplex overgebleven. De tak, welke in oostelijke richting stroomde
en de Looiersstraat bespoelde, is thans overwelfd; de vroegere toestand verklaart +Ligging.
eenige onregelmatigheden in den bouw.
Aan den Jeker, zuidelijk van den ingang, werd een k a p e l uitgebouwd; het+
p o o r t g e b o u w zelf is, blijkens een jaartal in den sluitsteen, in 1705 opgericht. +Plattegrond.
Rechts naast het poortgebouw en in een scherpen hoek er mede, ligt een bijna
rechthoekig gebouw (b l o k I), dat na verschillende verbouwingen, door een dak
gedekt is, dat aan drie zijden schilden heeft en op het Westen afgesloten wordt met
een topgevel.
Westelijk van blok I ligt een rechthoekig gebouw (b l o k II), bestaande uit een
noordelijk uitspringend huis, dat oorspronkelijk naar het Zuiden een open plaats zal
gehad hebben. Een volgend blok (III), het h u i s S t a s , met lengte-as
Zuidwest-Noordoost, kwam met den naar het Noordoosten gelegen hoek in
juistgenoemde binnenplaats te liggen (afb. 173).

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

De gebouwen zijn opgetrokken in baksteen van verschillende formaten; blok I+
+
(noordgevel): 10 lagen = 0.68 M.; formaat: 0.22 × 0.11 × 0.055 M.; in
Materialen.
kruisverband; blok II (noordgevel): 10 lagen = 0.57 M.; formaat: ± 0.225 × ± 0.11
×
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0.04-0.05 M.; in kruisverband; in de bovenhelft onregelmatig kruisverband. In het
huis Stas om de vijf lagen een band van mergel; 5 lagen = 0.28 M.; formaat:
0.24-0.245 × 0.10-0.115 × 0.045-0.05 M.; in kruisverband.
+
Het p o o r t g e b o u w (1705) heeft boven den ingang een nis, waarin een modern
beeldje, door den beeldhouwer Frans v.d. Laar, een grauwzuster voorstelt. De nis +Het poortgebouw.
is door een gebogen fronton gedekt, terwijl de omlijstende voluten zijn verdwenen.
Terzijde bevinden zich tweelichtsvensters in houten kozijnen. Een lessenaarsdak van
pannen dekt het gebouw.
+
Zuidelijk van den ingang en langs den thans overwelfden Jeker werd de
voormalige kapel naar het Oosten vooruitgeschoven. De lengte, op de middellijn +De kapel.
gemeten, bedraagt 13.60 M., de breedte 5.70 M. Zij is opgetrokken in baksteen (10
lagen = 0.675 M.; formaat: 0.22-0.23 × 0.10-0.11 × 0.045-0.06 M.; in kruisverband)
en bestaat uit een bijna

Afb. 173. Voormalig Grauwzustersklooster. Plattegrond.

rechthoekige ruimte (de westmuur geert), welke oorspronkelijk door vijf, elk met
een gedrukten boog gedekte, vensters in de zuidzijde en vier aan den noordkant werd
verlicht. Hier bevond zich een, later gedichte, deuropening; drie vensters werden
naar onder verlengd, terwijl er in den zuidwand evenveel werden gedicht; de vensters
zijn door blokken mergel omlijst, de deuropening door Naamsche steen. De oostelijke
uitbouw (vermoedelijk de voormalige sacristie en gelijkend op een koor) is vijfzijdig;
de zijden zijn ongelijk en die, welke bij het schip aansluiten, zijn het grootst en liggen
niet evenwijdig: die aan de noordzijde ligt in de richting van den noordwand, terwijl
de andere een stompen hoek maakt met den zuidwand. In den oostwand bevindt zich
een klein venster. De kapel en haar uitbouw hebben een bedaking van leien.
+
Een vlakke, op vier balken rustende zoldering dekt de ruimte, welke niets
opmerkelijks biedt; een klein wijwaterbakje in grijs marmer naast den gedichten +Inwendig.
ingang in den noordwand herinnert aan de vroegere bestemming. Aan de oostzijde
scheidt een zware muur met deuropening en een rond venster er boven, de
rechthoekige ruimte van den uitbouw, waaruit de gevolgtrekking gemaakt kan worden,
dat het altaar westelijk van den muur was opgesteld en het kleine koor als sacristie
gediend heeft.
+
Het noordelijk aan het poortgebouw grenzende blok heeft, gelijk ook een westelijk
+

Blok I.
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aan de kapel grenzend gedeelte, geen bepaalde stijlkenmerken; zij zijn waarschijnlijk
door verbouwingen in de XVIIIde en XIXde eeuw ontstaan. Alleen het westelijk
gedeelte van blok I

Afb. 174. Voormalig Grauwzustersklooster uit het Noordwesten.

bevat oudere gedeelten in den zuidgevel, in den gedeeltelijk bedekten topgevel op
het Westen en in den hoek, waar deze vleugel tegen het uitspringende blok II aansluit;
hier is het gelijkvloers, een overblijfsel van de omlijsting van een kruisvenster. Tegen
den topgevel van blok I werd het lessenaarsdak van blok II gelegd, zoodat deze gevel
thans op de zolderverdieping van blok II nog zichtbaar en gedeeltelijk bewaard is;
hij is opgetrokken in mergel, van een geprofileerde (XVIId) waterlijst en van een
rond, thans gedicht, venster in geprofileerde omlijsting voorzien. Uit een en ander
blijkt, dat deze topgevel

Afb. 175. Voormalig Grauwzustersklooster uit het Zuiden.

oorspronkelijk als buitengevel is gedacht, terwijl een muuranker in het zuidelijk
gedeelte, waar zich tegenwoordig (sedert de restauratie) de trap bevindt, voor het
gelijkvloers dezelfde gevolgtrekking rechtvaardigt; hieruit volgt, dat het zuidelijk
gedeelte van blok II een open plaats bevatte.
In den zuidgevel heeft blok I een smal gedeelte - de westelijke helft - dat mede
het karakter der XVIIde eeuw vertoont. Een daaraanwezig kruisvenster werd later
aangebracht; oorspronkelijk werd kruisverband gebezigd; 10 lagen = 0.68 M.; formaat:
0.22 × 0.11 × 0.055 M. (vgl. afb. 175).
Zooals gezegd, bevatte blok II aan de zuidzijde een open plaats. Na het in den+
+

Blok II.
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bouw opnemen van deze plaats, is blok II aan noord- en zuidzijde1) van halve
trapgevels voorzien; het daartusschen liggend lessenaarsdak is daarbij afwaterend
op het Westen tegen den topgevel van blok I gelegd (afb. 174 en 175).
De nu aanwezige halfronde deuropening (bij A, op afb. 173) kan in een
afsluitingsmuur gestaan hebben, of is bij het in den bouw opnemen van de open
plaats herbruikt. Het erachter liggend pand vormt gelijkvloers een rechthoekige, door
kruisvensters verlichte, ruimte. De verdieping is gewijzigd en dit heeft verband
gehouden met het optrekken van den oostgevel, ter hoogte ongeveer van den

Afb. 176. Voormalig Grauwzustersklooster uit het Zuidwesten; vroegere toestand.

topgevel van het aangrenzend blok I.+ H e t h u i s S t a s bestaat eveneens uit een
+
rechthoekig gebouw met een verdieping, gedekt met een zadeldak en voorzien
Blok III.
van topgevels met in- en uitgezwenkte dekstukken. Hier werden kruisvensters met
geprofileerde omlijsting en mergelbanden toegepast. Het dichten van eenige dier
vensters op de westzijde zal wel verband gehouden hebben met het aanbrengen van
bijgebouwen aan dien kant. Intusschen zijn na de slooping dier gebouwen bij de
restauratie in dien westgevel nog drie vensters dicht gebleven, terwijl in de noordelijke
helft een kruisvenster en een tweelichtsvenster naast elkaar zich bevinden. In den
noordgevel zijn op de verdieping twee tweelichtsvensters, in het gelijkvloers een.
Een steenen kogel is er ingemetseld (vgl. afb. 174 en 176).
+
Van de oorspronkelijke aankleeding is weinig meer over; de zolderingen zijn
+
overal vlak, rustend op zware balken, behalve in het ‘huis Stas’, alwaar een
Inwendig.
zoldering met moer- en kinderbalkjes op de verdieping en in blok II een zoldering
met trogwelfjes in het gelijkvloers aanwezig is.
Voor de Refugie van Herckenrode, zie nr. 23, op blz.
Voor de Refugie van Hocht, zie nr. 24, op blz.
Voor de Refugie van St. Jacob, zie nr. 25, op blz.

1) Deze zuidgevel is bij de restauratie met een noordelijke afwijking opnieuw opgetrokken en
ongeveer in het verlengde van den zuidgevel van blok I gebracht.
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Plattegrond der St. Janskerk.

Lengtedoorsnede der St. Janskerk.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

215

15. St. Servaasklooster. De St. Janskerk. De voorheen aan den H. Johannes
den Dooper gewijde kerk, behoort, met den toren, in eigendom aan de
Nederduitsch-Hervormde gemeente.
HERBENUS,

Caput III, blz. 21. - HEIJLERHOFF, Annuaire, 1829, blz. 121
e.v. - BACHIENE,+ V. blz. 908. - Maastrichtsche Grafsteenen, Public. LXV
(1929) e.v.
Uit een oorkonde van 1132, waarbij Keizer Lotharius de oude bepalingen
betreffende de+ strekking der parochiale macht van de St. Servaaskerk
tegen de aanmatiging der broeders van O.L. Vrouwekerk hernieuwt
(FRANQUINET, Inv. No. 1), is op te maken, dat in 1132 nog niet een aan
den H. Johannes gewijde kerk bestond. In een acte van 1218 stond de
proost, Otto van Eberstein, het patronaat der kerk (‘ecclesiam sancti
Johannis Baptiste in Trajecto’) af aan het kapittel van St. Servaas; in 1222
werd deze schenking (‘quod de parochia sancti Johannis in Trajecto’) door
den Roomsch-koning Hendrik VII bevestigd (vgl. WILLEMSEN-Public. II
(1865), No. 167 en Public. V. (1868), blz. 39; de Borman, Cartulaire du
chapitre de St. Servais, Commission royale d'histoire, Tome IX, 3me Serie).
De kerk moet dus tusschen 1132 en 1218 gesticht zijn1).

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

Omtrent de oudste lotgevallen van het gebouw weten wij slechts, dat de
toren den 8en Juni 1373 door een storm omvergeworpen is. Volgens de
kroniek VAN GULPEN zou deze toren in 1366 reeds van een uurwerk
voorzien zijn geweest. De nieuwe toren, die toen opgericht is, is volgens
e
HERBENUS in zijn tijd, d.i. dus in of omstreeks het derde kwart der XV
eeuw, voltooid.2) Na de verovering der stad door de Staatschen in 1632,
werd den Hervormden de kapel van St. Jacob toegewezen (28 Aug.). Daar
deze te klein bleek, werd de St. Janskerk, ‘nadat ze van haare altaaren,
kruicen, beelden, schilderijen en dergelijke vercierselen, gezuiverd was,
den Gereformeerden der Nederduitsche gemeente ingeruimd’ (BACHIENE,
blz. 907), welke er sedert de beschikking over heeft behouden, afgezien
van een korte tusschenpoos na de verovering der stad door Lodewijk XIV
(1673), toen de Hervormden zich moesten behelpen met de Catharina-kapel
aan de Houtmarkt, tot zij bij den vrede van Nijmegen in hun vroeger bezit
werden hersteld.
De kerk is gebouwd tegen de glooiing westwaarts-op van een heuvel, tengevolge+
waarvan de vloer van den toren aanmerkelijk lager ligt dan de straat daar ter plaatse
en de vloer van het schip weder lager dan die van den toren.+
De afstand tusschen den noordelijken muur van St. Jan en den zuidelijken
dwarsarm van St. Servaas is gering en vóór 1810, toen de O.L. Vrouwekapel nog

+

Beschrijving.

+

Ligging.

1) Een plebanus van St. Jan vindt men het eerst genoemd in een stuk van 1259
(FRANQUINET, Inventaris van St. Gerlach, no. 11, blz. 16).
2) ‘Campanile parochialis ecclesiae B. Johannis opus perpulchrum aetate mea
consummatum est’.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

tegen dit transept aan stond, kan zich slechts een nauwe doorgang tusschen de beide
gebouwen bevonden hebben.
Een reiziger, die in 1615 Maastricht bezocht, schreef: ‘Elle (De St. Janskerk
n.l.) est si voisine de celle de St. Servais qu'il ne faut que traverser une
petite rue pour aller de l'une en l'autre; et de loing il semble que des deux
ce ne sont qu'une’ (MICHELANT, blz. 339). Dit gebrek aan ruimte binnen
het claustrale gebied van St. Servaas geeft misschien mede de verklaring
van de bouwwijze der St. Jan: met inwendig geplaatste steunbeeren.
De kerk is georiënteerd met een afwijking van 1.5o naar het Noorden.
Zij is opgetrokken op een onderbouw van kolenzandsteen en blauwe (Naamsche)+
+

Materialen.
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steen. Tot de hoogte van de plintlijst en, langs vier traveeën van den zuidwand zelfs
tot de hoogte van de waterlijst, heeft zij een bekleeding van ruw behakte
kolenzandsteen en mergelsteen.
De kapel ten Noorden van den toren is van Naamsche steen. Overigens is overal
mergelsteen gebruikt,

Afb. 177. St. Janskerk. Dwarsdoorsnede.

behalve voor de vrijstaande zuilen, die, met haar kapiteelen en voetstukken, geheel
van Naamsche steen zijn.
De toren bestaat in zijn onderste geleding uit Naamsche, overigens uit mergelsteen,
en draagt nog sporen van de roode beschildering, waarmede hij vroeger (ook blijkens
een waterverfteekening van het jaar 1790 in het bezit van den heer Jelinger te
Maastricht) bestreken was.
+
De kerk bestaat uit:
+
een vierkanten, tot aan de eerste gaanderij door haaks geplaatste beeren
Plattegrond.
geschraagden, w e s t t o r e n , op welks zuidoosthoek zich een van uit het schip
toegankelijke traptoren met gemetselde wenteltrap bevindt en die door een hoogen
spitsboog van 3.30 M. wijdte met het schip in gemeenschap staat;
een door zuilen in drie beuken gescheiden s c h i p , vijf traveeën diep;
een k o o r van twee traveeën, welks vloer en gewelven hooger liggen dan die van
het schip, en dat gesloten is met zeven zijden van een twaalfhoek;
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een k a p e l van twee ondiepe

Afb. 178. St. Janskerk van uit het Noordwesten.

traveeën en gesloten met drie zijden van een achthoek, in het oostelijk verlengde van
den noordbeuk;
een vertrek voorheen s a c r i s t i e (nu consistorie) ten Zuiden van het koor en van
hieruit te bereiken door een gang in de dikte van den zuidwestelijken sluitingsmuur;
een kapel ten Noorden van den toren, welke nu als catechisatiekamer dienst doet;
een modern laag gebouwtje (bergplaats) ten Zuiden van den toren.
De kapel naast den toren stond vóór de restauratie in verbinding met den
noordbeuk en was door een vloer (in 1911 verwijderd) in twee verdiepingen
gescheiden.
Een hooger aanbouwsel ten Zuiden van den toren is omstreeks 1885
weggenomen.
Het gebouw heeft drie i n g a n g e n : een in den westmuur van den toren; een, bij de
restauratie herstelde, in de meest westelijke travee van den zuidbeuk; een tegenover
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het dwarspand van St. Servaas (blz. 215). De toren, buitenwerks 10.10 M.+ lang bij
+
10.13 M. breed en binnenwerks 6.25 M. bij 5.85 M. heeft een hoogte van 56.25
Afmetingen. Toren.
M., gemeten tot den bovenkant der balustrade op de lantaarn en van 70 M. gemeten,
tot aan de punt der spits.
De l e n g t e der kerk, zonder+ den toren, bedraagt 41.56 M., waarvan 14.39 M.
voor het koor met den triomfboog; de b r e e d t e van het schip met de zijbeuken +Kerk.
is ± 16 M., waarvan 8.07 M.
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voor het schip, gemiddeld 3 M. voor den zuidbeuk en 3.40 M. voor den noordbeuk,
beide gemeten tusschen de zuilen en de (inwendig geplaatste) beeren, terwijl de
middellijn der zuilen 0.90 M. beloopt. Het koor meet 8 M. in de breedte. De h o o g t e
van schip en koor bedraagt, gemeten tot den onderkant der sluitsteenen

Afb. 179. Toren der St. Janskerk uit het Noordoosten.

resp. 14.25 M. en 16 M.; en, gemeten tot den nok der daken, resp. 18.50 M. en 25.85
M.; die der zijbeuken 8.45 M.
De hier opgegeven hoogtematen zijn, wegens de helling van het terrein, alle
gerekend uit den vloer van het schip, die 0.36 M. lager ligt dan die van den toren en
0.48 M. lager dan die van het koor.
+
De toren (afb. 178 en 179) bestaat uit drie+ vierkante geledingen en een slanke
achtkante lantaarn, bekroond door een bij de laatste restauratie aangebracht laag +Uitwendig.
+
Toren.
achtkant van kleiner omvang, dat de spits draagt.
De b e e r e n , wier plaatsing bij het begin der derde geleding overhoeksch wordt,
zijn rijk versierd met, door tootbogen gedekte, vlakke nissen en dunne, van
schachtringen voorziene, colonetten en bekroond met pinakels.
Onderlangs de derde geleding loopt een balustrade, die echter slechts in het midden
van elken wand, vóór de diepe nissen dezer geleding vrij staat. Borstweringen, met
moderne pinakels versierd, bekronen ook de derde geleding en de lantaarn.
De o n d e r s t e g e l e d i n g heeft boven den ingang een hoog spitsboogvenster
met eenvoudig geprofileerde dagkanten en is overigens geheel vlak.
De t w e e d e g e l e d i n g heeft in elken wand een versiering van stijlen met
maaswerk: drie gekoppelde driedeelige, in een lijst van laat-gothisch profiel gevatte,
velden, welker spitsbogen rijkelijk van maaswerk voorzien zijn. Onderaan tusschen
de stijlen zijn, behalve in den oostwand, korte muurzuiltjes aangebracht met ten deele
vernieuwde kapiteelen, bestemd om beelden te dragen.
Van de d e r d e g e l e d i n g wordt elke wand gebroken door een diepe spitsboognis
met rijkgelede dagkanten en een afhangende versiering van boogjes in den top. De
achterwand van elke nis is door horizontale lijsten in drie velden verdeeld, waarvan
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het onderste, geheel vlak, een doorgang bevat ter verbinding van het inwendige met
het platform. Het middelste en het bovenste veld, respectievelijk van een en twee
galmgaten voorzien, zijn

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

219
door stijlen in drie deelen, elk met een driepasboog gesloten, verdeeld, terwijl het
boogveld met maaswerk versierd is.
De achtkante l a n t a a r n , gekroond met een balustrade en pinakels op de hoeken
en door beeren met puntig toeloopend grondvlak geschraagd, heeft tegen den
zuidoostwand een t r a p t o r e n . Overigens bevindt zich in elken

Afb. 180. St. Janskerk uit het Oosten.

wand een slank open spitsboogvenster, door een horizontale lijst in twee vakken
verdeeld (afb. 178 en 179).
Aangezien de steunbeeren zich+ inwendig bevinden, doen de muren der beuken
+
zich voor als vlakke wanden, alleen gebroken door de driedeelige vensters. De
Schip en beuken.
middenschipsmuren hebben, tusschen de eveneens driedeelige bovenlichten,
verzwaringen, die slechts weinig vooruitspringen en op de luchtbogen rusten, welke
onder de daken der zijbeuken zijn aangebracht. Een doorloopende stootvoeg in den
noordmuur, het verspringen van de waterlijst te dezer plaatse en het ontbreken van
verband tusschen den westmuur van de catechisatiekamer en dien van den toren,
toonen aan, dat het gedeelte ten Noorden van den toren later toegevoegd is.
De waterlijst loopt langs den zuidgevel en het koor op dezelfde hoogtedoor, langs
de noordelijke kapel en den gevel van den noordbeuk ligt zij ± 0.20 M. lager.
De muur van den zuidbeuk (in mindere mate ook die van den noordbeuk) vertoont
in de oostelijke travee eene afwijking: van West naar Oost gaande, bemerkt men een
knik naar het Zuiden (zie den plattegrond op plaat VII).
Deze kapel heeft twee tweedeelige spitsboogvensters in de sluitingswanden en+
+
een laag geplaatst rechthoekig venster met middenstijl in den noordwand. De
Kapel ten N. van het koor.
profileering van het eene venster in de sluiting verloopt in een vlakken dagkant,
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terwijl het andere aan de koorzijde een gebeeldhouwd kinderfiguurtje onder den
aanzet van den spitsboog heeft.
+
De onderbouw van den koorpolygoon bestaat uit een wand van omstreeks 2.20
M. dikte, waaruit de driemaal versneden contreforten oprijzen. Hiertusschen liggen +Koor.
de zeer smalle en hooge tweedeelige spitsboogvensters (afb. 180).
+
Van de voormalige sacristie springt de wand iets terug ten opzichte van dien van
+
den zuidbeuk. Zij sluit verder met een schuinen muur bij den koorveelhoek aan.
Sacristie.

Afb. 181. St. Janskerk. Gebeeldhouwde kraagsteenen (XVB) in den toren.

De v e n s t e r t r a c e e r i n g e n zijn overal modern. In het koor zijn vijf van de
vensters der sluiting, die dichtgemetseld waren, bij de restauratie wederom geopend,
evenals eenige der bovenlichten. In het vertrek ten Noorden van den toren is het raam
in den westgevel, alsmede het westelijke in den noordgevel, nieuw aangebracht.
+
De toren, dien men langs een hardsteenen wenteltrap bestijgt, is over zijn
+
Inwendig.
onderste verdieping overkluisd met een mergelsteenen k r u i s g e w e l f , welks
ribben, gedragen door eenvoudige kraagsteenen, in een ring samenkomen. Onder
langs de muren loopt een lage hardsteenen bank, waarboven het wandvlak met een
spitsboogarcade versierd is.
De tweede verdieping vertoont in haar west-, zuid- en noordwand een rondboognis.
Bovenaan, waar de derde geleding eindigt, is een a c h t d e e l i g g e w e l f geslagen,
dat den overgang naar het achtkant vormt en waarvan de ribben rusten op
k r a a g s t e e n e n met fraai gebeeldhouwde borstbeelden (XVB). Langs de o o s t zijde
de voorstellingen van een kind met eigenaardige, op een vergiet lijkende, hoofddracht
en van een man met een banderol, waarin later het opschrift: JACOB HERTS gehakt
is (afb. 181); aan de z u i d z i j d e die van een oude vrouw, die de eene hand op een
beurs, de andere op een geldpot drukt (afb. 181) en
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die van een met beide handen in

Afb. 182. Gebeeldhouwde kraagsteen (XVIIIa?) in den toren der St. Janskerk.

den baard grijpenden grijsaard; aan de w e s t z i j d e het borstbeeld van een oude
vrouw, die de handen onder den boezem houdt en dat van een jongen man (?) zonder
hoofddeksel; aan de n o o r d z i j d e tenslotte de voorstelling van een man, zooals die
op afb. 181, maar zonder banderol en de kop van een jongen man, waarvan de
behandeling echter aan een later tijd dan XVB doet denken; deze is misschien XVIIIa
(vgl. de aanhaling uit het bestek van 1713 op blz. 226 en afb. 182). Ook in de lantaarn
bevinden zich, onder de op manshoogte eindigende hoekzuiltjes, consoles, die met
gebeeldhouwde, thans zeer verweerde, koppen versierd zijn.
Het schip en de beuken (afb. 184 en 185), overdekt met k r u i s g e w e l v e n op
geprofileerde ribben en gordelbogen, zijn onderling verbonden door hardsteenen
zuilen met van rond tot achtkant overgaande, met bladwerk versierde k a p i t e e l e n
van het gewone Limburgsche type (‘Maaskapiteelen’). Op

Afb. 183. Kapiteel van den muurzuil tegen den triomfboog.

deze kapiteelen rusten de rijkgeprofileerde scheibogen en de gordelbogen der
zijbeuken niet onmiddellijk, maar door tusschenkomst van achtkantige voetstukken
(vgl. afb. 184 en 185).
De halve zuilen tegen den triomfboog, die aan weerszijden den meest oostelijken
scheiboog dragen, zijn wat hun bovendeel en kapiteel betreft, niet van Naamsche
steen, maar van mergel. Deze kapiteelen hebben ook niet het Limburgsche, maar het
meer algemeene bladkranstype (afb. 183).

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

Boven de scheibogen loopt een geprofileerde horizontale lijst en hierop staat, in
elke travee een drieledig spitsboogvenster, waarvan het benedendeel blind, de kop
van (vernieuwde) traceeringen voorzien is.
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Afb. 184. St. Janskerk inwendig naar het Oosten.
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Afb. 185. St. Janskerk inwendig naar het Westen.
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Afb. 186. Kraagsteen in den N.W. hoek van het koor.

De gewelfribben van het middenschip komen neder op schalken, die gedragen
worden door de kapiteelen der zuilen en ook zelve, even boven de juist genoemde
horizontale lijst, welke zij doorsnijden, voorzien zijn van eenvoudige kapiteelen.
Tegen de steunbeeren, die, naar reeds werd opgemerkt, binnenwaarts staan en die
door muurbogen onderling zijn verbonden, zijn schalken aangebracht, op wier
kapiteelen de gewelfribben der zijbeuken neerkomen.
Ook het koor, de kapel ten Noorden, en de voormalige+ sacristie ten Zuiden, zijn
+
met kruisribgewelven gedekt. In het koor zijn de ribben doorgetrokken als
Gewelven.
colonnetten, die ter hoogte van de vensterdorpels op voetingen rusten, welke weer
gedragen worden door k r a a g s t e e n e n met gebeeldhouwde en sporen van
polychromie vertoonende voorstellingen1): de twaalf Apostelen met spreukbanden,
waarop de artikelen van het ‘Credo’ (afb. 186 en 187). Een lage steenen z i t b a n k
loopt onder langs de wanden van het koor (vgl. afb. 177). In den zuidelijken
sluitingswand geeft een poortje met hardsteenen omlijsting, en een door twee
gebeeldhouwde koppen gedragen latei, toegang tot een in de dikte van dien wand
uitgespaarde gang, welke naar de voormalige sacristie leidt.
In de kapel ten Noorden zijn de sluitsteenen gebeeldhouwd: een rozet en twee
koppen. Tien fraaibewerkte k r a a g s t e e n e n ,

Afb. 187. St. Janskerk. Kraagsteen in de koorsluiting.

waarvan vijf met figuraal beeldhouwwerk (een met den H. Petrus(?), twee met een
bisschop, een met een engel en een met een vrouw in de kleedij van ± 1450) bevinden
1) Een ervan, voorstellend den H. Andreas, is vernieuwd.
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zich in deze kapel, waar zij de langs den wand doorgetrokken ribben dragen (afb.
188 en 189).
Aan den noordkant dezer kapel is boven een kleine nis en onder een geprofileerde
lijst een steen gemetseld met het volgende, in gothische letters gebeitelde, opschrift:
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·:· ANNO · DNI Mo · CCCCo · XIIII · IN

Afb. 188. St. Janskerk. De kapel inwendig naar het Oosten.
VIGILIA · PASCHE/FUIT · P MO · POSITUS · HIC · FONS · VITE.

Boven de gewelven der zijbeuken en+ verborgen onder de daken hiervan zijn, bij
+
wijze van luchtbogen, bogen van geringe klimming geslagen, opgaande van de
Boven de gewelven.
inwendige steunbeeren.
De kerk heeft een bekapping van leien+ zadeldaken over het schip en het koor,
overigens van lessenaarsdaken; boven de zijbeuken, worden deze door de ruggen +Daken.
der juist beschreven luchtbogen gedragen.
Uit de schriftelijke documenten blijkt het+ bestaan der volgende altaren.
In 1137 vinden we een altaar van O.L. Vrouw vermeld (DOPPLER, St.
Servaas, no. 782); in 1385 altaren van de H. Maagd, de H. Elisabeth, de
H. Maria Magdalena en de elfduizend Maagden, 1e stichting (t.z. pl. no.
881); in 1404 ook een altaar van de H. Anna (t.z. pl. no. 1068). In 1529
stichtte, volgens PLUYGMEKERS (Apotheca Servatiana, sub voce St.
Johannis.... parochia, fo 202) Petrus Sprewarts († 14-III-1529; vgl. DOPPLER,
nr. 1716, noot), kanunnik van St. Servaas, een altaar ter eere van den
Zaligmaker, dat vermoedelijk gestaan heeft tegen de zuidoostelijke zuil,
waarop een schilderij met den Salvator gevonden is (vgl. afb. 190). Een
schepenbrief van 1476 (t.z. pl. no. 1568) maakt gewag van de overdracht
eener erfrente ‘in name ende als cappellain Clutz Capellen 2de fundatie’.
Een beneficie ter eere van de H.H. Petrus en Paulus bestond in de XVIde
eeuw (t.z. pl. no. 1766, noot 1).

+

Altaren.
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Afb. 189. Kraagsteen in de kapel.

Bouwgeschiedenis. Het oudste deel der kerk moet, te oordeelen naar den
ingang in den noordelijken beuk, uit het begin der veertiende eeuw
dagteekenen. Hierop wijst ook het primitieve stelsel der onder de
zijbeukdaken verholen spanbogen, waarop de contreforten van den hoogen
luchtbeuk rusten. Uit dien tijd is eveneens de onderbouw van den toren.
Na den storm van 1373 is men begonnen den toren te herbouwen, in rijker
trant, overeenstemmend met den grootscher aanleg, dien men de kerk
wilde geven.
Vervolgens is men, omstreeks het midden der vijftiende eeuw, ertoe
overgegaan een nieuw koor en twee nieuwe kapellen,
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een in 't verlengde van den noordbeuk, en een in het verlengde van den
zuidbeuk, te bouwen. De aansluiting van dit koor bij het bestaande schip
bracht moeielijkheden mede, die zich verraden in het onregelmatig beloop
van de muren, in het bijzonder van den zuidmuur (zie blz. 219).
De halvezuilen, die aan de zijde van den triomfboog de meest oostelijke
scheibogen dragen, behooren, blijkens hun anders gevormde kapiteelen,
tot den nieuwen koorbouw. Het aanvankelijke plan het schip vervolgens
op één hoogte te brengen met die van het koor - welk plan oorspronkelijk
bestaan moet hebben, gelijk een spitsboog (de toekomstige triomfboog)
in den scheidsmuur tusschen koor en schip aantoont - is niet tot uitvoering
gekomen.

Afb. 190. St. Janskerk. Schildering tegen de zuidoostelijke zuil.

De toren is in de tweede helft der vijftiende eeuw voltooid.
+

In 1713 hebben aanzienlijke herstellingen plaats gevonden. Uit het ten
gemeente-archieve bewaarde bestek blijkt, dat Gilles Doyen hierbij de
leiding had. Bij deze gelegenheid bracht men den hoofdingang in den
noordelijken sluitingswand van de kapel ten Noorden van het koor aan,
waardoor deze kapel, die van den noordbeuk door een muur afgescheiden
werd, als een portaal dienst kon doen, vanwaar men de kerk door een in
den noordwand van het koor ingebroken toegang bereikte. De ingang
tegenover het dwarspand van St. Servaas werd in 1713 dichtgemetseld.

+

Restauratie.

Van belang, ook uit een algemeen oogpunt, is de inhoud van art. IV van
het bestek van 1713, dat den aannemer verplicht geen versierende
onderdeelen af te breken ‘of sal alvorens eenige diergelijcke ornamenten
cieraden hebben volmaeckt nae de reets staende figuren en cieraden, omdat
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den Toorn voors. gemaeckt synde hetselfde fatsoen heeft gelyck die nieuw
synde is geweest’. BACHIENE zegt (blz. 908), dat de kerk en de toren in
1774 ‘op kosten van den Staat, zeer vernieuwd geworden’ zijn. Verder
zijn in 1844 inwendig aanmerkelijke herstellingen uitgevoerd en is de
toren, luidens een geverfd opschrift in de tweede geleding (inwendig)
aangebracht, in 1822 hersteld en opgeverfd onder leiding van den
bouwmeester L. SANDERS. Na belangrijke stormschade is, te beginnen met
het jaar 1877 en tot het jaar 1885, de toren gerestaureerd onder leiding van
Dr. P.J.H. CUYPERS, terwijl de kerk van 1909-1912 door den architect W.
SPRENGER werd hersteld.
Blijkens een foto, vóór de laatste herstelling vervaardigd, waren zoowel
de ruimten beneden tusschen de nissen der derde geleding en het
middendeel der borstwering als de omgang
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boven die geleding afgedekt met leien daken. De laatstgenoemde afdekking
zette zich binnen de lantaarn voort en vormde zoo een puntdak over het
zwaarder deel van den toren. VAN HEJILERHOFF constateerde, dat het
platform onder de lantaarn ‘en pente et avec écouloirs’ aangelegd was.
Deze afdekkingen zijn bij de restauratie verwijderd. Het lage achtkant met
frontalen en spits was vóór de laatste restauratie niet aanwezig; boven de
lantaarn rees, omgeven door de balustrade, onmiddellijk de spits omhoog.

Afb. 191. Details der St. Janskerk.

Ook de spitsen der beide traptorens zijn vernieuwd, evenals een deel der
versierende, van schachtringen voorziene, colonnetten.

Afb. 192. Preekstoel en doopvont.

De kerk bezit:+
Een d o o p v o n t (XIXa) van zwart en wit marmer op ballustervormigen voet +Meubelen.
(vgl. afb. 192);
Een eikenhouten p r e e k s t o e l met trap in den stijl van Lodewijk XVI (afb. 192);
Een koperen p r e d i k a n t s l e z e n a a r (XVIIB);
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Een koperen v o o r z a n g e r s l e z e n a a r (XVIIB), versierd met den leeuw van
Holland.
1. Tegen den noordmuur van het koor bevindt+ zich het g r a f m o n u m e n t in zwart
en wit marmer van vrouwe Jacob Cabeliaeu - de Gryse. Het bestaat uit een nis in +Grafmonumenten.
een omlijsting, waarop te weerszijde twee Jonische pilasters, welke een hoofdgestel
met drie hoekig fronton dragen waarvan het veld is versierd met een dubbele draperie.
Tegen elk der pilasters zijn, opgehangen aan gestrikte linten, acht gebeeldhouwde
kwartierwapens aangebracht, n.l.: CABELIAEV, MARRE, LEYENS, MASSSEME,
SAINGENOIS, LA DVESE, WTENHOVE, KERCHOVE GHē VAN VARENT;
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DE ROVERE, HAERLAER, OEY, GHENT, BOCHOVEN, BORSELE, NYEVROY, SUYLEN;
DE GRYSE, HEYNCKART, VAN DER NOOT, VAN DER AA, VANDEN RYNE, DAILLY GHē
VAN SYNEG, NASSAV, VAN BORGNEVAL;
DE HINOIOSSA, ALEMONDE VAN STRYEN, ZYMEENES DE LION, VAN DE WERVE,
AL MALLE, EEVERSDICK, AYALA, en SPICK Vā KIFHOEICK.

Afb. 193. St. Janskerk. Grafmonument in het koor.

Tegen den achtergrond der nis ziet men het alliantiewapen der overledene met
helmkleed, schildhouders enz. en met ridderemblemen. Hieronder een plaat met het
volgende opschrift:
‘GEDEINCK-STEEN TER ALTHT DVERENDE GEDACHTENISSE VANDE WEL
EEDELE/GHEBORENEVROV MEE VROV MARGARITA ELISABET DOCHTER VANDEN
WEL/EEDELEN IONCHEER IOAN DE GRYSE IN SYN LEVEN HEER VAN CORBAIS
SNYLABAISE / ENDE IN ZANDTVOORDE ETC. HOOCHBAILLIV VANDEN LANDE VANDEN
VRYEN. DE ALDERLAESTE / VAN DIEN NAEM. STARF DEN XII DECEMBIS XVIC LVIII
DIE HUYSVROV WAS VANDEN/WEL EEDELEN GEBOREN IONCHEER IACOB SOON
VANDEN WEL EEDELEN IONCHEER IAN/CABELIAEV SCHILTKNAPE IN SYN LEVEN HEER
VANDER KERSSE ETC. CAPITEYN VAN EEN COMPAGNIE’. Op de voetstukken onder de
pilasters aan weerszijden twee gekruiste doodsbeenderen en hiertusschen in een
langwerpige nis een skelet op doodenmat uitgestrekt, waaronder het opschrift:
‘MEMENTO MORI’.
Vermoedelijk heeft zich in het benedendeel van de nis oorspronkelijk het beeld
van de overledene bevonden.
Twee witmarmeren leeuwen, die oorspronkelijk de voetstukken ondersteunden,
zijn thans naast het monument geplaatst.
Vóór het monument ligt in den vloer een steen (2.85 × 1.55 M.) met de wapens
van Cabeliaeu en de Gryse, een lettervlechting, vermoedelijk B.A.O.M., onder een
kroon, en het opschrift: BEGRAEFENISSE VOOR DEN WEL/EEDELE GHEBOOREN
HEER/JACOB CABELIAEV ETC. ENDE/DE WELEEDELE GHEBOORENE/VROV MARGARETA
ELISABET DE/GRYSE ETC. ECHTELVYDEN.
2. In denzelfden koorwand: de grafsteen van Robert van Ittersum, een gepolijste
toetssteenen plaat, langs den rand ingelegd met stukken grijs en rood marmer.
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In het midden bevindt zich het wapen van Ittersum en hieronder het opschrift:
D.O.M.
PRAELVSTRI DN O D. ROBERTO D'ITTERSSVM/D. IN NORDORNINGH D.D.
CELSISSIM. ORDIS/GEN : CONFOED : BELGIJ LEGIONIS PED./TRIBVNO CIV
: TRAI : AD MOSAM PRAEFECTO/ET COM : DE DALHEM ET RODA
DVCIS/SATRAPAE HOC MON : FRATRES ET AEFINES/MOESTI POSVERVNT
XX. MARTIJ 1669.
Langs de opstaande zijden zijn de tweemaal acht kwartierwapens uitgehouwen, nl.:
ITTERSVM, SLOET, MULERT, VOS VAN STEENWYCK, CORTRYCK, APPELTOERN,
APPELTOERN,

Afb. 194. St. Janskerk. Grafsteen in het koor.

ISSELMVIDEN, en RECHTEREN, MONSTER, CLOESTER, ONSTA, COCK VAN OPINEN,
SELBACH, VOS VAN STEENWYCK, CAMPHVISEN.
In de kerk bevinden zich verder talrijke g r a f z e r k e n ,+ waarvan hier worden
vermeld:

+

Grafzerken.

In het s c h i p , voor zoover niet door een vloer gedekt:
1. Van de oudste zijn thans nog slechts twee fragmenten (XIV) bewaard, waarop
ten deele de figuur zichtbaar is van een geharnast ridder onder een gothische
architectuur. Het Latijnsche opschrift is geheel onleesbaar.
2. Een zerk, lang 2.06 M., breed 1.13 M., met opschrift in gothische minuskels:
† ANNO A NATIVITATE DNī MCCCLIIII · IN · DIE · BTI MYCHAELIS · ARCHANGELI ·
OBHT EIMO(?) DE · SITERT CUI, AIÂ... IN PACE AMEN.
In den n o o r d b e u k :
3. Twee fragmenten van een zerk; van het opschrift in gothische minuskels is
behouden:
IN · DEN · JOER · NADER · GEBORT/ONS · HEREN · IHESU · CRISTI · DOU · [M]EN ·
SCREIF · M · C · C · C · LXXVIII · DES · ANDEREN · DAIGS/NOE DES H[EIL]GEN
KRSDACH/STARF · STAS · HALLEKARS · EN....
In de hoeken het wapen: een schuinbalk beladen met een barensteel van drie
hangers.
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4. Bij den preekstoel en ten deele bedekt door den hierom gelegden vloer een fraai
gebeeldhouwde zerk (XVI), lang 1.05 M., breed 0.86 M. In de bovenhoeken zijn de
zinnebeelden der Evangelisten zichtbaar, in het middenveld een gedeelte van een
geslachtswapen, dat een slangenkruis vertoont, een helm met twee uitkomende
slangen en dekkleeden.
In het k o o r :
5. Een zerk, lang 2.57 M., breed 1.45 M., in de hoeken versierd met vierpassen,
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waarin een geslachtswapen: bezaaid met schelpen, en een hartschild, bevat het volgend
randschrift in gothische minuskels: ANNO · DNī · Mo. CCCC. XI · DIE · NONA/MENSIS
· IUNY · OBIIT · IOHēS · DE · BYNSENRODE ALIAS · DE · HERE · ARMIGER ET SCHA/BINO
· TRAIECTEN · QUI IN ETATE XLI · ANNORū · EXILIENS · SANCTU · SEPULCHRUM · IN
· IHERUSALEM · VISITAVIT · ORATE · PRO · EO.
Deze steen werd later (XVI) herbruikt; twee wapenschilden onder een helm zijn
geplaatst binnen een banderol, waarvan alleen nog leesbaar is: (LI)GT BEGRAVEN
PEETER... GESTORVEN...; de wapens zijn:

Afb. 195. St. Janskerk. Grafzerk op het koor.

gedeeld, in de bovenhelft drie palen; het ander heeft vijf smalle dwarsbalken.
6. Een zerk, lang 2.02 M., breed 1.18 M., welke in fraaie gothische minuskels het
volgend opschrift vermeldt:
GERIET BREIELS WERT INDē KEISER/KERCMEISTER STRF AO XIIIIC LXXVII.
7. Een fraaie gothische zerk lang 1.80 M., breed 1.30 M., draagt op de hoeken de
symbolen der Evangelisten en in het midden, in een versierden vierpas, een wapen:
drie koeken (2 en 1); helmteeken: een der koeken. Het randschrift in gothische
minuskels luidt: HIR · IS · BEGRAūE KATRY /Vā · GāGELT · STERFF · AN O XVC ·
XLIIII · Dē · I · DACII/JUNII · HUISF · H · LAMBRECHT/Vā · GāGELT SCHEPē TR(I)ECHT
· ēN · KIRCMEISTER / DESER KIRCKē. (afb. 195).
8. Een zerk, lang 2.13 M., breed 1.42 M., bevat in een cirkel een afgesleten wapen
met helm en dekkleeden; het helmteeken is niet meer te onderscheiden; het schild is
beladen met een schuinbalk met drie rozen (?). Het randschrift, dat om de
wapenafbeelding stond, is afgekapt en boven aan de steen werd het navolgend
opschrift aangebracht:
HIER LIGT BEGRAEVEN IOHAN SCHELL/COMMISSARIS IN SENEN LEVEN VAN/HA
HO IN BRABANT GESTORVEN DEN/2 IVNY 1613.
9. Een zerk, lang 2.25 M., breed 1.20 M. met een gebeeldhouwd wapen:
doorsneden: A, gedeeld: boven een schaap, onder drie klaverblaadjes (2 en 1); B,
drie rietbloemen (?) (2 en 1). Het opschrift luidt:
HIER LIGT BEGRAVEN . DEN . EERSAMEN/YAN GHYSEN . SCHEPEN . VAN . DEER
STADT/MAESTRICH . E . STARF . 1623 . 13 . XBRE/ENDE MARIA MACKS . SYNE
HUYSVROUWE/STARF 1650 2 MARTY.
10. Een zerk, lang 2.01 M., breed 1.01 M., van een officier in Spaanschen dienst,
bevat zijn uitgehouwen geslachtswapen onder een kroon met paarlen; het schild is
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gevierendeeld, II en III voorzien van een frijnslag, als ware sinopel aangegeven. Het
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HIE IST BEGRABē DER HOCH/EDELGEBORNE HR SERVATIVS/VON ROSSOW AUS DER
CHVR/BRANDENBVRCH DER ALTē/MARCK IHRER KON MAY VON/HISPANIEN
OBERSTER LEUT/VINTER DEM LOBLICHē CAPEL/LISCHEN REGIMENT ZV ROSS
STARF/ZV THUN IN LOTTRINGē Dē 24/NOVEMB AO 1653.
11. Een zerk, lang 2.95 M., breed 1.68 M., geeft onder een helm met een vogel
tot helmteeken twee wapenschilden; het eene: gevierendeeld: I en (?) IV, drie
merletten (2 en 1); II en III, drie linker schuinbalken. Het ruitschild is erg afgesleten;
het was ook gevierendeeld en er valt waarschijnlijk alleen te onderscheiden: I een
doorstoken hart, IV een kruis.
Een cartouche bevat het navolgend opschrift:
.... S 1654 IS GESTORVEN IN DEN/HEER DE HEERE HERM. REINST [TOT] ZY.../....
SCHEPEN Vā/WEGEN [DE HOO]G MOG HH STATE GEN /VEREE NEDER LANDE.
RENTM. GEN VAN DE/DōMEINē VAN ZIJN HOOG DE H PRINSE [VA]N/ORANGIē INT
LANT VAN LUXEMBORCHE.
Lager staat: 2 Timoth: 4:7.
ICK HEBBE DEN GOEDEN STRYDT GHESTREED ICK/HEBBE DEN LOOP GE-YNDICHT
ICK HEBBE HET/GELOOF BEHOVDEN VOO(RT)S IS M(Y) WEGH GELECHT/DE KROON
D...
12. Een zerk, lang 3 M., breed 1.69 M., bevat in hoog relief in een cartouche de
wapens van Till en van Randwijck, elk gedekt met een kroon van negen parelen,
langs elk der lange zijden acht kwartierwapens, en in het midden onder de cartouche
het volgend opschrift:
HIER LEGGEN BEGRAVEN/DEN HOOG EEDEL GEBOOREN HEER/WILHELM VAN TIL
VAN TILTENHAEF IN SIIN/LEEVEN DROSSARD DER LANDEN VAN/VALEKENB(ER)G
(EN) DE DAELHEM, CAPITEIN VAN/EEN COMPAGN(IE) TE VOET TEN DIENSTE
VAN/HAR(E H)OOG (M)OOG OVERLEEDEN DEN 14 IANVURI / 1655..... ROW..... VAN
RANDWYCK SYN HVIS / VRO.....
Langs de eene zijde: VAN TILL, SPANERBOCK, RANDTVICK, DIEPENBROCK, MEFERT,
HORST, FOORT en HOLTMOLEN; langs de andere: RANDVICK, BOCKHO(LTZ),... HE,
HORST, (M)VNS[TER], S.. ELL.. CK, SANDTWYLICH, PRICK.
13. Een zerk, lang 3.02 M., breed 1.60 M., met in zwaar relief twee wapens, door
koorden verbonden, onder een helm met een moor tusschen een vlucht tot helmteeken.
Het manlijk wapenschild bestaat uit een keper vergezeld van drie (2 en 1) kannen;
het ruitschild is gedeeld; boven: een loopende leeuw, beneden: een fontein (vgl.
hierna blz. 233 bij het zilverwerk). Het opschrift luidt:
HIER LEYD BEGRAVEN/D'HEERE . DANIEL . BUIRETTE/DEN OUDEN . GESTORVEN
. ADI / 8 (?) SEPTEMBER. Ao 1659.
De zerk is gespleten.
14. Een rijk bewerkte zerk, lang 1.99 M., breed 1.12 M. (ten deele door een kachel
bedekt), vertoont twee geslachtswapens onder een helm met dekkleeden en een visch
tot helmteeken. Het manlijk schild vertoont drie visschen (één paalsgewijze, de
andere twee volgens een St. Andrieskruis geplaatst), terwijl het ruitschild doorsneden
is: A, drie klaverblaadjes (2 en 1); B, drie vogels (2 en 1). Het opschrift luidt:
HIER LIGGEN BEGRAVEN/DE EERSAMEN GEVRT SALMS/PEYMEESTER ENDE SCHEPEN
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o

DEZER STADT / STARF DEN 7 IANVARY A 1660 / MARIA NYS SYNE HUYSVROVWE
STARF DEN 5 DECEMBER 1663 / ENDE / DE ACHTBAERE LVDOVIC LOYENS /

/

SCHEPEN (ENDE SECRETARIS)1) / DESER STADT (STARF) DEN / 4 IVNY 1667 (MARIA)
SALMS / SYNE HUYSVROVWE STāF DEN/.....
Lager staat: BIDT GODT VOOR DIE ZIELEN.
15. Een zerk, lang 2.55 M., breed 1.43 M., bevat een geslachtswapen met
aanzienden helm, helmkroon, doch zonder helmteeken en versieringen met maskarons
en festoenen. Het schild is beladen met twee dubbel gekanteelde dwarsbalken. Het
opschrift luidt:
HIER LEID BEGRAVEN DEN HIER/MATHYS VAN DALLEM IN SYN LEVē/SCHEPē DER
STADT MASTRIET / STERF DEN 13 APRIL AN O 1664 / MET SYN HUYSVROWE JOEFVRO
/ ELISABET COERMANS STERF / DEN 29 APRIL AN O 1649.
16. Een zerk, lang 2.15 M., breed 1.16 M., met twee door koorden verbonden
geslachtswapens; het manlijk schild: van vair, met een vrijkwartier met een dwarsbalk,
waarop drie eendjes (?); het ovale vrouwelijke schild beladen met drie vlammen (2
en 1). Het opschrift luidt:
HER LIC(HT BEGRA)VEN WILHEL/MVS CAPOVNS IN SYN LEVEN / [SCHEPEN] DESER
STADT STARF / DEN 15 MEERT 1676 / ENDE IDA VAN WERM SYNE / HVYSVROWE
STARF 13 MAY 1662.
Onder aan staat:
BIDT GODT VOOR DE SIELEN.
17. Een zerk, lang 2.05 M., breed 1.40 M., met twee wapens onder een met een
helmkroon gedekten aanzienden helm; het manlijk schild is doorsneden: rechts een
klimmende leeuw, links een kan (met buik, voet, oor en deksel; het oor tegen de
deelingslijn); het ovale vrouwelijke schild met twee palen en een barensteel van drie
hangers.
In een cartouche staat het volgend opschrift:
D
H
ISAAC VAN SLYPE / LVYT. STADTHOVDER VOOGHT ENDE / ONTFANGER
DES LANDTS VAN / VALCKENBORCH IS GESTORVEN / DEN 19 FEBRY 1689 / ENDE / I
M F . MARIA VAN HILLENSBERCH / SYN HVISVROV OBIIT DEN / XXVII FEBRVARII
MDCLXXXII. Verder de volgende kwartieren: SLIPE, LENNEP, V. DER WALLE, SCHRIECH
en HILLENSBERCH, SLYCH, HEVSCH, BELVEN.
18. Tot de XVIIe eeuw behoort mede een zerk, lang 2.42 M., breed 1.46 M. met
een ruitschild, beladen met 4 dwarsbalken. Het schild is gedekt door een parelkroon
en omgeven door een krans van laurierbladeren. De cartouche bevat geen opschrift.
Ter zijde zijn de 8 kwartierwapens in hoogrelief aangebracht, te weten: DE QVADE,
VAN DER LEY, GANSENEBGEN. TENGNEGEL en VAN GEMEN. Verder RIETRAET,
BELGENS, ALARDS en PONTS.
+
In de kapel bevindt zich, in een contrefort tegen het koor gemetseld, een steen
met het volgende opschrift in gothische letters: ‘HYR LICKT BEGRAUē HER DIRICK +Gedenksteen.

1) De tusschen haakjes geplaatste aanvullingen zijn ontleend aan aanteekeningen van L. baron
DE CRASSIER.
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Vā GEL/LICK RIDDER GEWEST HET TE JHERUSALEM TE/ROEMEN SīT JACOP ONS LIEF
VROU TE LAU/RETē. MEER ANDER HEILGER PLACHē FūDATOR/Vā DRIJ MISSē IN DIES
CAPEL STERF AO XVC/XXX JNDē APRIL IX DAGE EN SY MODER/JōFFER ELISABET
LAMBOI AO XVC/V IIII DAG DSEMBER’.

Hieronder de wapens van van Gellick en Lamboy.
Voor de meer uitvoerige beschrijving van alle grafsteenen zie meergenoemd opstel
over de Maastrichtsche Grafsteenen in Public. LXV (1929) e.v.
De zuidelijke koorwand en de aansluitende zijde van het koorpolygoon zijn
versierd+ met drie v o o r s t e l l i n g e n van het Lam Gods met kruisvaan en spreuklint,
waarop: ‘ECCE AGNUS DEI’. Boven den ingang naar de consistoriekamer bevindt +Muurschilderingen.
zich slechts een geschilderde banderol met deze zelfde woorden.
Een voorstelling (XVIA) van den Salvator is geschilderd op de meest oostelijke
zuil aan de zuidzijde van het schip (vgl. blz. 225 en afb. 192).
Ten slotte zijn ook overblijfselen van schilderingen in de gewelfschelpen en tegen
den oostwand van den toren ontbloot.
Een groote ronde s c h a a l , glad met eenvoudig geprofileerden rand en onder op+
den rand het opschrift (cursief): GESCHENK VAN MARIA ELISABETH BOOMHOUER +Zilverwerk.
WEDe THEODORUS VAN OVERSTEEGH 20 AUGUSTUS 1720. Merken: Maastricht,
M.D.G. in schild waarboven kroon en... (rozet met kruis?). Middellijn 0.39 M. Twee
kleine ronde s c h a l e n met gegraveerd alliantiewapen en opschrift: ELISABET
HILDEWIER WED. VAN JAN GHIJSEN DEN 29 DECEMB. 1713. Twee ovale
wapenschilden, het eene met het wapen Ghysen (vgl. grafzerk nr. 9, blz. 230), het
andere gelijkend op het ruitschild, beschreven op blz. 231, bij nr. 13. Merken:
Maastricht, D.B. en rozet met kruis (?). Middellijn 0.277 M.
Vier Av o n d m a a l s b e k e r s (een met gegraveerden wijnrank) met een ovaal
medaillon, waarbinnen twee ineengestrengelde handen, die een palmtak houden. Om
het medaillon in Romeinsche hoofdletters: ‘TOT OP CHRISTI TOEKOMSTE’. Hierboven:
1650 en eronder: 1843. Onder den voet M G E S 1841. Merken: gehelmde kop, 2/w
in een zespuntige ster, RN met een eendje(?) eronder, K in een cirkel, een loopende
leeuw. Hoog: 0.15 M. De beker met den wijnrank heeft als merken: een passer met
ER, Minerva-kop en E.
Een w i j n k a n met dezelfde graveering als op de bekers, doch om het medaillon:
‘TOT OP DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS Ao 1837’. Op den voet: ‘GESCHENK VAN
EENIGE LEDEN DER GEMEENTE 1837’. Merken: twee gekruiste palmtakken met
daartusschen 2/w in zespuntige ster, N, een gesloten hand.
In den toren hangen twee k l o k k e n . De grootste draagt het opschrift: SOLI DEO+
+
GLORIA ABRAHAM HELDEWIER JOHANNES GHIJSEN - JOHANNES EVERHARTS
Klokken.
o
NICOLAUS BREULS AEDILES - JOHANNES ET JOSEPHUS PLUMERE ME FUDERUNT A
1687’.
De kleinste klok is van dezelfde gieters (zie Maasgouw 1888, blz. 7).
In de catechisatie en consistorie-kamers bevinden zich twaalf eiken s t o e l e n en+
+
een k a s t in den stijl van Lodewijk XV.
Verdere voorwerpen.
E.J.H. en v.N.
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16. Breedestraat en Achter de comedie 2 en 4. De voormalige Jezuietenkerk
en -klooster, thans Schouwburg en particuliere woningen.
+

JOSEPH BRAUN, S.J. Die belgische Jesuitenkirchen (Freiburg i.B. 1907)
blz. 181-186. - P. ALBERS, S.J. De oude Jezuïetenkerk op de Breedestraat

+

Literatuur.

+

te Maastricht, in Public. LVIII (1922). Teekeningen van SOIRON, ten
Rijksarchieve te Maastricht; ALEX. SCHAEPKENS, litho in monuments de
Maestricht, dl. III.

+

Afbeeldingen.

+

Tegen het toenemen der Hervorming was de bisschop van Luik, Gerard
van Groesbeek, er op bedacht eenige Jezuïeten naar Maastricht te doen
overkomen. De rector van het college te Keulen zond daarop P. Henricus
Dionysius († 1571) naar Maastricht, welke zich

+

Geschiedenis.

Afb. 196. Plattegrond der voormalige Jezuïetenkerk.

met eenige gezellen in de Lenculenstraat vestigde. Het verzoek van eenige
Maastrichtsche burgers, in 1573 tot Paus Gregorius XIII gericht, om een
college der Societeit te verkrijgen, had ten gevolge, dat in het begin van
1574 P. Joannes Jacobs (van Asten) naar Maastricht werd gezonden om
de stichting van een college voor te bereiden. Den 28-VI-1575 werd het
College geopend aan de Breedestraat. Tegenover de oude kapel van Sint
Vincentius, ter plaatse van de voorm. Wolwaag (vgl. hiervoren blz. 146),
werd een kapel opgericht, die den 2-11-1580 werd gewijd. In 1587 worden
giften in geld en in blokken Sichemer mergel vermeld voor den bouw van
een groote, aan de Wolfstraat ontworpen kerk. Ten slotte werd dit plan
verlaten en zou aan de drukker bezochte Breedestraat het kerkgebouw
worden opgetrokken. Den 29-V-1590 werd de eerste steen gelegd, maar
ook thans kwam men niet verder en bleef het bij het leggen der
fundeeringen. Het beschikbare terrein was waarschijnlijk nog niet
toereikend; men beraamde den bouw eener kerk aan de Heggenstraat,
totdat het verwerven van eenige huizen op het einde van de eeuw het
mogelijk maakte het plan weer op te nemen, waarvan de uitvoering niet
verder gekomen was dan het leggen der fundeeringen. In den herfst van
het jaar 1598 was de leekebroeder Petrus Huyssens naar het klooster te
Maastricht overgeplaatst; ‘zijn eerste kerk bouwde hij te Maastricht, waar
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hij gedurende 15 jaren (1598-1613) woonachtig was’ (ALBERS, blz. 134).
De aankoop van een huis, een toelage en de schenking van bouwmateriaal
van stadswege, van blokken mergel uit de steengroeven van Sichen en
Heez door het Kapittel van St. Servaas, maakten het mogelijk tot den bouw
over te gaan. De eerste-steenlegging geschiedde den 30-VII-1606 door
Ambrosius Spinola. Van 1606-1609 schoot het werk goed op, maar werd
daarop gedurende twee jaar gestaakt. Als een der oorzaken noemt Pater
ALBERS de door het Spaansche leger verrichte spandiensten, welke later
ontbraken (blz. 136); intusschen werd ook de bouw
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van het klooster onderhanden genomen. In het midden van 't jaar 1611
werd het werk hervat onder het rectoraat van Pater Nicolaus Romaeus, in
1610 te Maastricht aangesteld. De stad schonk ten jare 1613 een gift van
1000 gulden voor het gewelf, in 1614 voor het groote venster in de façade
300 gulden, en de raad besloot bovendien d.d. 7-IV-1614 zorg te dragen
voor het plaveien van het voorplein, dat zijn ontstaan te danken had aan
de slooping van het vroeger reeds aangekochte huis van burgemeester
Groteclaes (ALBERS, blz. 135 en 137). Onder P. Romaeus' opvolger P.
Jacobus van Dijck werd de kerk eindelijk den 27-VII-1614 geconsacreerd.
Zoo was ten slotte de kerk tot stand gekomen, waarvan Ph. de Hurges, die
een jaar later Maastricht bezocht, den lof zingt (MICHELANT, blz. 343).
Van het beschilderde houten gewelf zegt hij: ‘vous voyez une voute
lambrisée de bois et par carreaux, en chascun desquels est peinte de vifves
couleurs l'image de quelque saint; et les entre-deux sont agencez de
fleurettes en champ d'or et d'azur’. Midden-XVIII werd het waarschijnlijk
vervangen door het thans nog gedeeltelijk aanwezige tongewelf in stucwerk
(Lodewijk XV).
Het zoogenaamde verraad van 1638 bracht niet alleen den dood aan eenige
Paters, maar had de verbanning der kloosterlingen uit de stad tengevolge;
hun kerk werd het volgend jaar aan de ‘walse gereformeerde gemeynte’
gegeven (Annales II, blz. 128); de kroniek VAN GULPEN vermeldt op het
jaar 1642: den 12 Januari preekten de Fransche Calvinisten voor het eerst
in de Jezuretenkerk. Na de verovering der stad door de Franschen werden
de kloosterlingen in het bezit der kerk hersteld; zij werd hun den 5-VII-1673
door den kardinaal de Bouillon teruggegeven (Kroniek VAN GULPEN)1).
Honderd jaren van bloei volgden, maar in 1773 werd de Societeit van
Jezus opgeheven, en op Zondag 24 Augustus had de laatste dienst plaats.
In 1786 kreeg de verlaten kerk een geheel andere bestemming; zij werd
tot schouwburg ingericht. De vier zaaltjes langs de zuidzijde der kerk zijn
in den stijl van dien tijd uitgedost gelijk ook de kleine Redoute-zaal. De
toren, die aan den noordwesthoek was uitgebouwd, ‘un beau clocher en
l'une des extrémités...’, zooals Ph. de Hurges in zijn reisboek opteekende,
werd gesloopt.
In XIX werd de theaterzaal opnieuw ingericht, een gebouw aan de oostzijde
der voormalige kerk toegevoegd en hierin o.a. de foyer ondergebracht.
In 1852 keerden de Jezuïeten terug en vestigden zich aan de Tongersche
straat (vgl. blz. 241).
A. De voormalige KERK bestond uit een e e n b e u k i g s c h i p met een+ zeer weinig
+
uitspringend dwarspand; de geheele breedte van de oostzijde werd ingenomen
Beschrijving.
1) Opmerking verdient het, dat na den vrede van Nijmegen (10-VIII-1678) de Waalsche
gemeente zich in dit jaar wederom van de Jezuïetenkerk bediende (Maasg. 1925, blz.
38).
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door de plaatsing van het hoofdaltaar en twee zijaltaren in+ rechthoekige (?) koren;
+
Plattegrond.
zij is georiënteerd met 2o noordelijke afwijking (vgl. afb. 196 en 197).
+
Het gebouw is opgetrokken in Sichener mergel op een zwaren plint van Naamsche
+
steen.
Materiaal.
+
De lengte binnenwerks tot het voorm. koor bedraagt 32.35 M., de breedte in de
eerste twee traveeën 14.45 M., in de twee volgende 14.70 M. en in het dwarspand +Afmetingen.
17 M.
De v o o r g e v e l is door vier pilasters in drie traveeën verdeeld; deze pilasters
zijn+
+

Uitwendig.
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Afb. 197. Voormalige Jezuïetenkerk. Plattegrond en opstand van de koorzijde naar een teekening van
SOIRON

ten Rijksarchieve te Maastricht (kaarten en plannen, nr. 3661).

gedekt met Ionische kapiteelen, en dragen een zware kroonlijst met kussenvormigen
impost. De spitsboogvensters in de buitenste traveeën zijn dichtgemetseld en later
voorzien van een ronde lichtopening en een medaillon er onder; dat aan de noordzijde
met het jaartal 1612, dat aan de zuidzijde met 1869. Boven deze rij
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van vensters bevonden

Afb. 198. Voormalige Jezuïetenkerk. De voorgevel.

zich drie nissen1), die thans zijn dichtgemetseld.
De top wordt door twee pilasters met Corinthisch kapiteel verdeeld; zij dragen
een kroonlijst op gebeeldhouwde consoles, waarboven, blijkens een litho van A.
2)
SCHAEPKENS , een attiek met inen uitgezwenkte zijstukken aanwezig was; bij een
restauratie (1869?) werd het hooge zadeldak door het tegenwoordige vervangen.
Naast de pilastersbevond zich aan noorden zuidzijde een (thans gedicht) ovaal
venster (afb. 198).
In de z i j g e v e l s waren tusschen de pilasters hoogespitsboogvensters aangebracht;
deze zijn gedicht en later van ronde vensters voorzien. Aan de noordzijde sloot het
kloostergebouw aan; na de afbraak van een gedeelte ervan om een straat te verkrijgen,
werden in de baksteenen vulling

1) De Maasg. 1887, blz. 195 zegt: ‘Het O.L.V. beeld dat in de Kerke boven de arcade des autaers
stond heeft voortijds van 1612 tot 1638 gestaan in de middenste niche (H. Huijsjes) des
gevels der kerk en in de 2 andere niches hebben gestaen de beelden van den H. Ignatius en
H. Fr. Xaverius.......’.
2) Monuments de Maestricht, deel III.
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mede ronde vensters aangebracht. Aan de oostzijde is in 1879 een modern gebouw
toegevoegd, zoodat van den oorspronkelijken sluitwand niets meer te zien is1).+ Van
het oude kerkinterieur is slechts weinig over. Uit afbeelding 199 blijkt de indeeling +Inwendig.
van het schip: pilasters met schalken, een geprofileerde kroonlijst met triglyphen;
de zoldering in gipswerk, die in doorsnede den vorm van een ellips heeft, is versierd
met een schelpornament (Lodewijk XV); dit stucwerk verving de oorspronkelijke
zoldering, waarvan PH. DE HURGES eene beschrijving gaf (vgl. hiervoren blz. 235).
Van dit stuc zijn slechts fragmenten overgebleven boven

Afb. 199. Voormalige Jezuïetenkerk van binnen, naar een teekening van SOIRON ten Rijksarchieve
te Maastricht (kaarten en plannen nr. 3661).

de zoldering van de kleine Redoutezaal en in den zuidwesthoek van het gebouw. Het
gewelf is voor een gedeelte bewaard gebleven boven het tooneel, terwijl het later
boven de schouwburgzaal aangebracht stucgewelf het overige aan het oog onttrekt.
De noordgevel van het dwarspand had ter plaatse van het ronde venster op afb.
199

1) Tengevolge hiervan is het ‘geboortehuis van St. Lambertus’ verdwenen. De Maasg. van 1887
zegt hierover op blz. 195: ‘Het huys van St. Lambertus is geweest op den kloosterarea, is
breed 5 oude vensters, welke bouw getimmerd is in 1688 volgens er in ijzere letters op staat
in form van ankers.....’ Een teekening naar MATH. SOIRON (1786; Rijksarchief no. 365) geeft
den plattegrond der kerk met bovengenoemden bijbouw weer met de aanduiding: ‘De
geweesene Jesuiten kerck met den verderen aenstotenden ouden zoogenaamden St.
Lambertusbouw’.
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een spitsbogig, dat eindigde met de kroonlijst; hieronder, wegens de aansluiting bij
den noordelijk aangrenzenden kloostervleugel, was de voortzetting van het venster
op den muur geschilderd; overblijfsels dier schildering zijn boven de zoldering van
de kleine Redoutezaal nog zichtbaar en geven een doorkijk op een blauw-grijzen
hemel en beneden op een lichte galerij met balusters, in den geest, zooals de vensters
ook opgevat zullen geweest zijn boven de zijaltaren op afb. 197, waar de architect
SOIRON in zijn schets de

Afb. 200. Voormalige Jezuïetenkerk. De dubbele trap.

aanteekening maakte: ‘schilderye’. De besproken schildering werd vermoedelijk in
denzelfden tijd aangebracht, waarin het plafond werd vernieuwd.
In deze schildering bevindt zich mede een rond venster; het werd later er in
aangebracht, vermoedelijk bij de inrichting van de kleine restauratiezaal (XVIII d).
Aan de zuidzijde is in den zomer van 1926 bij een verbouwing het laatste gedeelte
van de kroonlijst met gebeeldhouwd fries verwijderd.
In het voormalig koor geeft een langs de vier wanden stijgende d u b b e l e e i k e n
t r a p (XVIIB, vermoedelijk uit twee trappen van het oude klooster samengesteld)
toegang tot de schouwburgzaal; de eene trap stijgt van den zuidwesthoek langs zuiden
oostgevel op en komt aan den westwand boven op een bordes uit; de andere neemt
een begin in den noordoosthoek, en komt langs noord- en westwand aan de oostzijde
op hetzelfde bordes uit; de borstwering werd hier in schuine richting geplaatst om
in den westwand meer ruimte te verkrijgen tot den toegang van de schouwburgzaal.
Deze breede trap heeft gebeeldhouwde trappalen en een leuning, die door zware
balusters wordt gedragen (afb. 200).
De ruimte is overkluisd met een n e t g e w e l f .
In het oorspronkelijk schip bevinden zich, zooals reeds werd gezegd, aan de
noordzijde de kleine en de groote Redoutezaal.
De kleine Redoutezaal bezit een houten w a n d b e k l e e d i n g (Lodewijk XVI)+
+
in groote vakken, gescheiden door dammen, waarin festoenen en slingers zijn
Kleine Redoutezaal.
aangebracht.
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De zolderingen werden bij de verbouwing van 1879 van luchtopeningen met
gegoten ijzeren rozetten voorzien.
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+

De groote Redoutezaal draagt geheel het karakter van de inrichting van het gebouw
+
in 1879.
Groote Redoutezaal.
Langs de zuidzijde der voormalige kerk zijn een viertal zaaltjes ingericht, waarvan
een met een w a n d b e k l e e d i n g

Afb. 201. Voormalig Jezuïetenklooster. Voorgevel van het huis, Achter de comedie 2.

(Lodewijk XVI), waarop attributen der tooneelkunst in gipswerk.

B. de kloostergebouwen.
Tot het voormalig KLOOSTER behooren twee gebouwen: Achter de comedie 2 en
4.
I. Achter de comedie 2 heeft een geheel in baksteen (formaat: 0.21-0.23 ×
0.10-0.115 × 0.05-0.06 M.) opgetrokken en gesausden gevel, met toepassing van
Naamsche steen voor deur- en vensteromlijstingen; hij heeft een verdieping van
zeven vensterbreedten en een rechte kroonlijst met een driehoekig fronton op vrij
vlakke gebeeldhouwde consoles in het midden. In dit fronton is een vulling
aangebracht, welke in verhoogd beeldwerk het stadsschild met een engel voorstelt
(afb. 201).
De oorspronkelijke kruiskozijnen in oude beglazing zijn op de afbeelding nog
geheel over; in 1917 werden de bovenlichten gedeeltelijk gewijzigd. De stoep
onderging een verandering en het is niet onmogelijk, dat een daarbij gevonden steen
met het jaartal 1729 den datum van den bouw aanduidt.
Het gebouw is slechts één vertrek diep.
II. Achter de comedie 4. Van den aan de noordzijde der kerk aansluitenden
westvleugel van het klooster is een gedeelte afgebroken bij het aanleggen van
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PLAAT VIII.
Plattegrond der voormalige Kruisheerenkerk.

Plattegrond der gebouwen van het voormalig Kruisheerenklooster.
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een straat langs de noordzijde der kerk. Een nieuwe gevel is hier toen aangebracht;
zie hierna bij de particuliere gebouwen.
De overige gedeelten van het huis hebben het karakter XVIIa en kunnen dus deel
hebben uitgemaakt van den op blz. 235 genoemden bouw.
In den hoek een vierkante traptoren met zonnewijzer en het jaartal 1609.

17. Tongersche straat.
Het t e g e n w o o r d i g

Afb. 202. Jezuïetenklooster. Ivoren corpus van een kruisbeeld.

JEZUIETENKLOOSTER werd in het jaar 1852 gevestigd in een huis, dat den
graaf de Vilain XIIII toebehoorde (zie verderop bij de particuliere gebouwen).
In het klooster worden nog bewaard: Een ivoren k r u i s b e e l d (XVII), hoog
0.254 M., breed 0.210 M. (afb. 202).
Voor Josaphatsdal, zie nr. 4 op blz. 154: de Beyaard.
Voor de Sint Josephskerk, zie nr. 3 op blz. 150: de voormalige Augustijnenkerk.
Voor de Kapucijnenkapel, zie nr. 6, op blz. 158: de Capucijnenkapel.
Voor Cathrinedaal, zie nr. 9, op blz. 188: Feilzustersklooster.

18. Kommel. De voormalige Kruisheerenkerk en -klooster van de reguliere
kanunniken der orde van het H. Kruis, het klooster thans in gebruik als
Rijkslandbouwproefstation.
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V. HEYLERHOFF, Annuaire 1830, blz. 135 e.v. - VON GEUSAU, Public. XXXI

(1894). -+ H.P.A. VAN HASSELT O.S.C., Geschiedenis van het klooster der
Kruisheeren te Maastricht, Public. XXXIX (1903) blz. 3-138. - JACOB
POR, Muurbeschildering in de Kruisheerenkerk te Maastricht, Bulletin van
den Nederl. Oudheidkundigen Bond, 1924, blz. 39-44.

+

Literatuur.

Voor de in deze beschrijving niet opgenomen grafzerken wordt verwezen
naar ‘Maastrichtsche grafsteenen’ in Public. LXV (1929) e.v.
In het archief van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg wordt een
verzameling gekleurde+ teekeningen bewaard, door den heer POR naar de
gewelfschilderingen gemaakt.
Den 6en September 1436 stond, blijkens een ten Rijksarchieve te Maastricht
berustende+ oorkonde, zekere Gielis van Elderen ten behoeve ‘der
broederen gemeynlic des ordens van den Cruysbroederen’ aan den prior
van het klooster dier orde te Hoei, Hendrik van

+

Afbeeldingen.

+

Geschiedenis.
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Nijmegen, eenige op den Kommel gelegen huizen met bijbehoorenden
tuin af. Een oorkonde van drie jaren tevoren omschrijft dit erf als ‘ook
uitkomend met een gang op de andere straat naar Tricht (de Brusselsche
straat)’. Nadat de deken en het kapittel van St. Servaas en de pastoor van
St. Jan, binnen wiens parochiegebied het bedoelde terrein lag, hun
toestemming, behoudens eenige voorwaarden, gegeven hadden, machtigde
bisschop Johan van Heinsberg den 4en Januari 1438 de Kruisheeren tot de
oprichting van een conventshuis met kloostergang, dormter, begraafplaats,
klok, klokketoren, woningen, tuinen en verder noodige dienstgebouwen.
Het in 1399 opgerichte klooster van Venloo trad als moederklooster der
nieuwe stichting op. Al spoedig verrees nu een houten noodkerk, welker
altaar toegewijd werd aan het H. Kruis, O.L. Vrouw, den H. Johannes den
Dooper en de H.H. Helena, Adrianus en Cecilia (V. HASSELT, blz. 14). En
reeds in 1440, tijdens de heiligdomsvaart kon, na aankoop van een vijftal
aangrenzende huizen, door den rector Michael van Testelt de eerste steen
van het k o o r gelegd worden. Dit was op het eind van 1459 voltooid,
maar werd eerst in 1470 met een drietal altaren door den wij-bisschop
Libertus van Broecken plechtig geconsacreerd. Het was versierd met een
dakruiter, waarin zich klokken en een uur- en slagwerk, geleverd door
Anton van Visé, bevonden. Een hevig onweer richtte den 22en Juli 1480
groote schade aan, vooral aan den toren, die tengevolge hiervan vernieuwd
moest worden. Wegens geldgebrek duurde het nog tot 1501 voor men,
tijdens het prioraat van Walter Beckers van Herenthals, met den bouw van
het s c h i p en de beuken een aanvang maakte; den 1en Augustus van dat
jaar legde vrouw Margaretha van Sittard den eersten steen hiervan. Dit
gebouw kwam acht jaar later onder de kap, waarna het met eenige kapellen,
o.a. toegewijd aan den H. aartsengel Michael, den beschermheilige der
orde, en de H. Anna, werd uitgebreid.
Sinds hun vestiging hadden de Kruisheeren hun intrek genomen in de door
Gielis van Elderen geschonken, aan de zijde der tegenwoordige
Calvariestraat gelegen, huizen, die zij vermoedelijk door verbouwing voor
hun doel geschikt gemaakt hadden. Op den duur kwamen zij hier echter
ruimte te kort, waarom zij in den loop der XVe eeuw verschillende
belendende panden aankochten en bij hun klooster voegden. Zoo werden
zij eigenaars: in 1446 van een huis tegenover de Abtstraat, dat zij tot stal
en schuur inrichtten; in 1453 van het ‘boeghmeeckershuys’ met een huis
ernaast, waarvan zij het eerste afbraken om een verbinding te krijgen met
de Brusselsche straat: de tegenwoordige Kruisheerengang; in 1455 en
volgende jaren van eenige perceelen naast het koor der kerk gelegen, waar
zij in 1480-1481 een sacristie met kapittelzaal en een (voorloopigen) refter
bouwden (o o s t v l e u g e l ). In Maart 1495 legde de reeds genoemde prior
Beckers van Herenthals in den tuin, die van de schenking van Gielis van
Elderen deel uitmaakte, den eersten steen voor een nieuwen refter met
studiezaal, keuken enz. en op de verdieping, de cellen der kloosterlingen.
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Deze nieuwe bouw was, wat het benedendeel aangaat, omstreeks 1500
voltooid; de verdieping werd ± 1520 betrokken. De juist genoemde
voorloopige eetzaal werd ingericht voor gasthuis. priorswoning en boekerij
(w e s t v l e u g e l ).
De aldus successievelijk verkregen en verbouwde panden vormden met
de huizen der oorspronkelijke vestiging een geheel, dat met drie zijden
van een onregelmatigen vierhoek aansloot bij een langs den zuidkant der
kerk loopende gang. Hiervan vormden de refter met annexen den
westelijken, de sacristie, de kapittelzaal en het gasthuis den oostelijken
vleugel. In den middenvleugel waren omstreeks het midden der XVe eeuw
de brouwerij en het bakhuis gevestigd. Een hevige brand legde in 1460
dit gedeelte in de asch; het werd onder prior Mathias Mijnckom van Wijk
(1517-1527) geheel nieuw opgetrokken (z u i d v l e u g e l ).
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In de volgende jaren werd het klooster door schenking van
gebrandschilderde ramen als anderszins zeer verfraaid, terwijl tevens nog
stukken grond verworven werden, die ruimte boden voor een kerkhof (ten
Noorden) en voor een derden (nog bestaanden) uitgang naar den Kommel.
Lieten de troebelen van 1566 het gebouwencomplex der Kruisheeren
onverlet, bij de inneming van Maastricht door de Spanjaarden in 1579,
werd een gedeelte ervan zeer+ beschadigd, een ander viel in puin, het
gewelf en de muren der kerk hadden het zwaar te verduren. De boeken
had men gelukkig in veiligheid gebracht naar Aken, van waar zij eerst in
1582 teruggebracht werden.

+

1579.

Afb. 203. Voormalig Kruisheerenklooster. Poortje aan den Kommel.

Het klooster was onbewoonbaar geworden en toen in Juni 1580 de
magister-generaal der orde, Willem van Heynsberch, den toestand kwam
bezichtigen, vond hij het klooster geheel verlaten en ten deele in puin
liggend. Het gewelf en de muur der kerk hadden zwaar geleden en een
aantal bijbehoorende huizen waren verbrand of ingestort. Verschillende
bezittingen moesten verkocht worden om de schade te herstellen. Met
geldelijke hulp van de stedelijke regeering en door het te gelde maken van
zilverwerk kon in 1581 de nieuwe prior, Hubertus van Stavelot, de eerste
hand aan het herstel der gebouwen, in het bijzonder van het kerkgewelf,
leggen. Al werd van lieverlede de schade hersteld, tot den ouden luister
is het klooster nooit weer geraakt; nog in 1615 bevonden er zich niet meer
dan negen kloosterlingen, een getal, dat in den loop van de XVIIe en XVIIIe
eeuw zelden boven de 13 of 14 steeg.
De belegeringen van 1632 en 1673 veroorzaakten+ wederom belangrijke
schade,+ welke in 1675 door de bijdrage van een aantal kloosters der orde
en door geld van Lodewijk XIV hersteld werd.

+

1632.

+

1673.
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Na de opheffing van het klooster in 1796 bepaalde een besluit van het
Directoire, dat+ klooster en kerk verkocht moesten worden. Zoover is het
echter niet gekomen. In den Franschen tijd zijn zij ingericht tot militair
munitiemagazijn en vervolgens tot kazerne. In later tijd werden er de
garnizoensbakkerij en het kleedingmagazijn in gevestigd.
Dat het gebouw door dit alles zwaar te lijden had, behoeft niet gezegd te
worden. In 1905+ is de Genie dan ook begonnen de kerk te herstellen, en
toen in het volgend jaar besloten werd het klooster de bestemming van
Landbouwproefstation te geven, is men tot een grondige restauratie onder
leiding van den Rijksbouwkundige voor onderwijsgebouwen overgegaan.
Ten gevolge van een grondverschuiving en de daardoor veroorzaakte
verzakking der fundeering stortte den 20en Januari 1906 een stuk van de
gevels aan den zuidoosthoek in, hetwelk daarna in de oude vormen weer
opgetrokken is.

+

1796.

+

Restauratie.
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+

A. De KERK ligt met haar westgevel aan de Kruisheerengang; met haar noord+
Beschrijving.
en oostzijde vrij in den kloostertuin, terwijl de zuidzijde tegen de
+
o
kloostergebouwen aanleunt; haar oriënteering wijkt met 7 naar het Noorden af.
+
+
Ligging.
De kerk is geheel opgetrokken van mergel, behalve de plint en de zuilen,
+
waarvoor Naamsche steen werd gebruikt; de bedaking geschiedde met leien.
Materialen.
+
De l e n g t e der kerk bedraagt 42.60 M. binnenmuurs, waarvan ruim 24.50 M.
door het middenschip worden ingenomen, dat een b r e e d t e heeft van 10 M.; de +Afmetingen.
noordbeuk is breed 4.50 M., bij een hoogte van 7.70 M. tot aan de sluitsteenen, de
kapellen aan den zuidkant hebben een diepte van 2.40 M., gemeten uit de binnenzijde

Afb. 204. Voormalige Kruisheerenkerk. De noordgevel, naar een opmeting van TETAR VAN ELVEN
(vóór de restauratie).

van den hoofdbeukmuur, bij een hoogte van 8 M. De h o o g t e van schip en koor,
genomen van de sluitsteenen uit, bedraagt 14.85 M.
+
De kerk bestaat uit een s c h i p van vijf traveeën, door vier pijlers en twee
+
muurzuilen van den n o o r d b e u k gescheiden. De zuidwand van het schip is
Plattegrond.
doorbroken en geeft toegang tot vijf, tusschen de steunbeeren gebouwde, k a p e l l e n .
Het k o o r is twee traveeën diep en gesloten met zeven zijden van een tienhoek.
+
De v o o r g e v e l is gelegen op het Westen, geheel opgetrokken van mergel op
een voet van Naamsche steen en gevat tusschen driemaal versneden steunbeeren, +Westgevel.
welke in de bovenste versnijding met een zadeldak gedekt zijn. Het groot, spitsbogig,
zesdeelig venster en de in Naamsche steen gevatte ingang werden bij de restauratie
weder aangebracht.
Een geprofileerde waterlijst loopt rond het gebouw; de vensters van den noordbeuk
rusten er op. De sluitwand van dezen beuk werd bij de restauratie van een topgevel
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van vijf treden voorzien en het spitsboogvenster weder geopend. Een overhoeks
geplaatste steunbeer sluit den gevel aan den noordwesthoek af.
Tegen den zuidwand der kerk is de noordvleugel van het klooster opgetrokken,+
+
boven welks dak de tweemaal versneden steunbeeren rijzen; tusschen deze zijn
Zuidgevel.
de spitsbogige en van nieuw glas voorziene vensters van den lichtbeuk geplaatst (vgl.
afb 214).
De hooge spitsboogvensters+
+

Koor.

Afb. 205. Voormalige Kruisheerenkerk. Inwendig naar het noordoosten.

van de koorsluiting werden bij de restauratie weder aangebracht; zij loopen echter
niet door tot op de meergenoemde waterlijst.
De harnassen zijn alle nieuw. De driemaal versneden steunbeeren zijn in de derde
versnijding door een zadeldak, in de andere door een lessenaarsdak afgedekt.
De noordbeuk van vijf Noordgevel. traveeën, gedekt met een lessenaarsdak, aan
oosten westzijde met een trapgevel van vijf treden afgesloten, heeft op ± 3.30 M.
een waterlijst, waarop de spitsboogvensters rusten tusschen uitgebouwde steunbeeren;
die aan oosten westzijde zijn overhoeks geplaatst.
In de vierde travee is het dichtgemetseld venster in verband met een eronder
aanwezigen doorgang hooger aangebracht.
De lichtbeuk heeft lage, breede spitsboogvensters. Laag aangezette luchtbogen
bevinden zich onder het dak van den noordbeuk.
Het schip der kerk telt vijf traveeën; het is langs de zuidzijde van kapiteellooze+
pijlers voorzien, welke door spitsbogen verbonden zijn. Aan de noordzijde wordt +Inwendig.
het door twee halve zuilen en vijf bundelpijlers (XIVA) in Naamsche steen van den
noordbeuk gescheiden.
Deze p i j l e r s bestaan uit een ronde kern en vier schalken; zij zijn bekroond door
kapiteelen (afb. 205) met bladornament, welke zeer veel verwantschap bezitten met
die
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der voormalige Franciscanenkerk (afb. 160 en 161) en minder met die in de
voormalige Dominicanenkerk (afb. 136 en 139). Basementen en kapiteelen zijn
gepointiljeerd, terwijl de schachten van den tweeden en derden pijler van een frijnslag
zijn voorzien. De lichtbeuk is aan noord- en zuidzijde van vijf spitsboogvensters
voorzien, welke aan de noordzijde over een grooter gedeelte blind zijn, dan aan den
overkant; de twee laatste aan de zuidzijde zijn

Afb. 206. Voormalige Kruisheerenkerk. De kapellen langs de zuidzijde.

blind. Een n e t g e w e l f met steekkappen1), welks geprofileerde ribben op de
gebeeldhouwde en gedeeltelijk nog van een roode en groene beschildering voorziene
kapiteeltjes der muurzuiltjes rusten, overdekt het schip. Deze wandzuiltjes gaan aan
de zuidzijde door tot op den grond, maar aan den noordkant rusten zij op de kapiteelen
der pijlers. Het verdient opmerking, dat de meest westelijke en de meest oostelijke
schalk der noordzijde niet op de kapiteelen rusten, maar ernaast zijn aangebracht.
Het gewelf vertoont eenige overblijfselen van een vroegere b e s c h i l d e r i n g van
plantmotieven en heeft eenvoudige sluitsteenen. De sluitgevel is bij de restauratie
van een groot glasvenster voorzien, dat zich even naast de as van dien gevel bevindt.
In den noordbeuk komen de geprofileerde ribben van het k r u i s g e w e l f (in
keperverband) neer op consoles, welke zijn aangebracht in de geprofileerde lijst, die
ter hoogte van den onderkant der vensters den beuk rondgaat. De consoles zijn aan
de onderzijde van gebeeldhouwde engeltjes voorzien, die de lijdenswerktuigen dragen.
De beschadigde engel met het kruis is de eenige oorspronkelijke. In den oostwand
werd de steunbeer van de eerste travee opgenomen; bijgevolg kwam het venster hier
noordelijk van het midden.
De vijf kapellen langs de zuidzijde der kerk zijn tusschen de pijlers van het schip,
de steunbeeren en den noordvleugel van het klooster gevat en zijn met spitsbogige

1) Aangebracht vermoedelijk omtrent 1581, toen o.a. zilverwerk te gelde werd gemaakt om het
gewelf te herstellen (vlg. hiervoren, blz. 243).
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tongewelven gedekt. Naar het schip toe openen zij zich in groote geprofileerde
spitsbogen (vgl. afb. 206 en 208). De meest oostelijke, de vijfde van het Westen,
heeft in den zuidoosthoek een gedichten smallen doorgang, die segmentvormig gedekt
is; de volgende kapel bevat op een onderbouw van mergel een a l t a a r in gipswerk
(± 1700), ten deele nog beschilderd en met een opschrift onder de tabernakelnis: S:
CORNELI . OR . PN: De met een schelp gedekte tabernakelnis is tusschen twee maal
twee uitspringende

Afb. 207. Kruisheerenkerk. Profielen.

pilasters gebouwd; deze zijn voorzien van ornament Lodewijk XIV (afb. 206).
Ter zijde van het altaar bevinden zich in den zuidmuur een ampullennis en een
smalle, rechtgedekte doorgang.
In de derde kapel is een soortgelijk a l t a a r aanwezig als in de juist beschrevene;
het is alleen iets eenvoudiger uitgevoerd. Boven het altaar bevindt zich eene
voorstelling van een schip op zee, welke deel uitmaakt van een serie tafereelen uit
het leven van de H. Gertrudis van Nijvel, waarvan de gehavende
m u u r s c h i l d e r i n g (XVIb) op den zuidwand er zeven+ weergeeft. Op den
+
westwand der kapel, als tegenhanger van eerstgenoemde voorstelling, is de St.
Muurschildering.
Geertendronk afgebeeld. De zeven tafereelen tegen den met een spitsboog gesloten
zuidwand zijn verdeeld in drie maal twee schilderingen van ± 1.50-2 M. breedte bij
een hoogte van 1.25 M. en een kleinere als vulling van den top.
1 (rechts beneden). Op een van rood en groene, en van rood en witte tegels
geschaakten vloer zijn twee figuren te onderscheiden, waarvan de staande, in een
lichtgroen gewaad, misschien Gertrudis' vader, Pepijn van Landen, voorstelt; de
zittende vrouwelijke figuur, met het kind op den schoot, is in een rooden mantel
gehuld. Op den achtergrond, links, een slecht te onderscheiden groep.
2 (links beneden). In een landschap is in het midden der schildering een rijk
uitgedost jongeling voorgesteld naast een kleinere, in het bruin gekleede, vrouwelijke
figuur; de jongeling is gekleed in de dracht XVIb, met om de halsopening een
geplisseerd hemd; hij draagt een tabberd met breeden, groenen kraag. Ter linkerzijde
een groep, waarin twee vrouwen te onderscheiden zijn, terwijl de derde figuur, met
heiligenkrans, meer naar het midden staat en misschien Itta, Gertrudis' moeder,
voorstelt.
3 (boven 2). Een groep vrouwen bevindt zich in een vertrek, dat door twee zuiltjes
in drie traveeën wordt verdeeld; de linker wordt verlicht door een kruisvenster, de
middelste door een spitsbogig, terwijl in de rechter een open deur uitzicht geeft naar
buiten. De vrouwen vormen een gesloten groep; de voorste, met aureool, is geknield
voor een bisschop (den H. Amandus), terwijl twee andere eenige schreden verder
staan toe te zien. Op zij, achter den bisschop staan twee geestelijken in koorhemd;
aan den anderen kant een slanke gestalte (Gertrudis?), die in een op een lezenaar
opengeslagen boek staat te lezen.
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4 (boven 1). In een tuin staat tegen den hoogen muur (met tinnen) een geel huis met
verdieping; het huis staat in brand en over een er tegen gestelde ladder tracht men
het vuur meester te worden; een nonnetje draagt water aan, een ander staat aan den
voet der ladder toe te kijken. Achter al deze menschen staat een grootere kloosterlinge,
met de handen haar sluier opheffend tot de hoogte van haar kin; aan haar nimbus is
zij als de H. Geertruid te herkennen.
5 (boven 4). In een kapel met een vloer van roode en witte tegels ziet men aan den
rechterkant een groep vol beweging; een bisschop, met staf in de linker- en een
sprengelkwast in de rechterhand, schrijdt voorwaarts; aan zijn linkerzijde een diaken
met kruis in de rechterhand, terwijl hij in de andere een wijwateremmer of een
wierookvat draagt; hij wendt het hoofd om naar den bisschop. Achter deze beide
figuren een groepje nonnen in het licht-grijs; op den voorgrond vermoedelijk nog
twee neergehurkte figuren. Van de linkerhelft der voorstelling - in den zijbeuk - is
niets meer te herkennen.
6 (boven 3). In een vertrek bevinden zich eenige slecht te onderscheiden personen;
op den achtergrond links staat een kastje met een sierlijke kan en een beker; aan de
rechterzijde is waarschijnlijk het bed, waarin het door een nimbus omstraalde hoofd
van Gertrudis is te herkennen. De vloer van het vertrek is groen; verder is de
schildering vergaan.
Deze tafereelen stellen waarschijnlijk de volgende episoden voor:
1. De geboorte van Gertrudis. 2. De jeugdige Gertrudis wijst het
huwelijksaanzoek af van den zoon van den hertog van Austrasië. 3. Bezoek
van een bisschop aan een klooster; dit tafereel wordt meestal gehouden
voor het aannemen van den sluier door de jeugdige Gertrudis. Daar echter
vóór den bisschop met aureool (de H. Amandus) een vrouwelijke figuur
(met nimbus) geknield is, terwijl een kleinere (eveneens met aureool)
terzijde staat te lezen, is het zeer waarschijnlijk, dat moeder en dochter in
de twee laatstgenoemde figuren zijn afgebeeld. In dat geval gaat het hier
om de wijding der eerste abdis van het klooster te Nijvel, Gertrudis' moeder,
Itta, welke tusschen 640 en 652 (Itta's sterfjaar) op aanraden van den H.
Amandus het klooster stichtte. 4. Het blusschen van een brand door
tusschenkomst van de H. Gertrudis, een voorval, dat eerst na haar dood
heeft plaats gehad. 5. Wederom een bisschoppelijk bezoek aan een klooster.
6. Het sterfbed van de H. Gertrudis. 7. De H. Gertrudis in den hemel.
Op den zijwand, boven het altaar, is een geel schip (kogge) afgebeeld; zeven personen
bevinden zich erin. Een zeemonster steekt bij den achtersteven zijn kop uit het water.
Van het landschap zijn een paar boomen en rotsen te zien.
Op den tegenovergestelden wand is een kleurige voorstelling van een maaltijd
geschilderd; in een donker vertrek zijn om een witgedekte tafel vijf menschen
gegroepeerd; een rijk gekleed man staat met een beker in de opgeheven linker hand
tusschen twee vrouwen (moeder en dochter?) en drinkt een man en vrouw toe, welke
tegenover hem gezeten zijn.
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Deze laatste twee voorstellingen geven waarschijnlijk o.s. weer den storm,
welke een zeemonster, veroorzaakte en waardoor het leven der reizigers
werd bedreigd en voorts den ‘Sint Geertendronk’.
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De beide overige kapellen zijn van blinde spitsboogvensters in den zuidwand voorzien;
de tweede (van het Westen af) heeft een ronde opening in het gewelf; in den
zuid-oosthoek een gedichte deuropening, met zadelvormige latei gedekt.
Het koor wordt gevormd door twee traveeën en een koorsluiting, bestaande uit
zeven zijden van een tienhoek; deze traveeën zijn van blinde vensters voorzien en
de profielen aan de zuidzijde zijn anders dan die aan de noordzijde; hier zijn zij
massiever, minder gedetailleerd dan daar. Deze profielen

Afb. 208. Voormalige Kruisheerenkerk. Koortraveeën (zuidzijde) vóór de restauratie.

komen neer op een, bij de restauratie weer herstelde, geprofileerde lijst, waarin aan
iedere zijde twee gebeeldhouwde consoles zijn aangebracht, welke de symbolen der
Evangelisten weergeven: de adelaar en de leeuw aan de zuidzijde, de jongeling en
het rund er tegenover. Op twee-derde hunner hoogte zijn deze blinde vensters
horizontaal verdeeld. In de oostelijke travee bevindt zich aan de zuidzijde in de
benedenhelft van het venster een e p i t a a f (?, XV B). Het stelt een gebeeldhouwd
schild voor, waarvan de bovenhelft door het aanbrengen van een vloer werd
beschadigd; in de onderhelft zijn de uiteinden van twee, vermoedelijk gekruiste,
sleutels geplaatst; zij zijn van goud op een veld van keel en door een kettinkje
verbonden. Het schild wordt gedekt door de tiaar, waarboven een schildje met het
kruis van de orde der Kruisbroeders. Een met Romeinsche cijfers, of misschien
teekens van den dierenriem, beschilderde schijf onder het schild, lijkt op een
wijzerplaat of een kalender.
Aan de overzijde werd hoog en uit het midden van het venster een s t e e n
aangebracht, waarop twee ineen gesloten handen onder een hart zijn uitgehouwen;
aan de bovenzijde het jaartal 1595 en eenige letters.
De geprofileerde lijst, waarop de ribben van het gewelf neerkomen, wordt gedragen
door colonnetjes, die gedeeltelijk bij de restauratie weder werden aangebracht. In de
zuidtravee der sluiting bevindt zich een halfrond gesloten deuropening in
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Naamsche steen, vroeger toegang gevend tot den ten Zuiden aangebouwden
kloostervleugel, waarin zich de sacristie bevond (vgl. hiervoren blz. 242; afb. 208).+
In het koor zijn gewelfschilderingen (XV en XVI) nog ten deele bewaard gebleven. +Gewelfschildering.
Het best behouden zijn zij in de vakken langs de gordelribben, zoodat er vier
beschilderde vakken en

Afb. 209. Voormalige Kruisheerenkerk. Gewelfschildering in het koor.

een grooter vak, dat tot de koorsluiting behoort, dienen besproken te worden. In dit
laatste vak is een kruis afgebeeld, welks armen zijn verlengd; oorspronkelijk waren
de nagels met spitse koppen weergegeven, later zijn er met ronde toegevoegd. Aan
het kruis hangt een groot schild met het kruis der orde, terwijl van de passiewerktuigen
de geesel, de roede en de dobbelsteenen zijn te herkennen. Naast het kruis staan op
een grasgrond een ridder met langen mantel over de wapenrusting en een in een geel
gewaad met hermelijnen zoom gekleede vrouw, met een puntig schild aan den
rechterarm. In de hoeken van dit vak waren in plantenslingers twee borstbeelden
geschilderd; zij zijn, evenals de opschriften op de banderollen, welke zij droegen,
niet meer te herkennen.
In de vier andere vakken komen eveneens plantenslingers voor, welke in het
westelijk vak der tweede travee verlevendigd worden door een bazuin blazenden
putto; in het oostelijk vak dezer travee zijn twee engeltjes met lange roode kruisen,
een schild met het kruis der orde en spreukbanden, van wier opschriften in gothische
minuskels nog gedeelten leesbaar zijn: [IN HO]C SIGO [VINCES] en [IN HOC S]IGNO
[VINCES].
In het westelijk vak der eerste travee zijn eenige opschriften te lezen; het eene, in
gothische minuskels over de plantenslingers aangebracht, luidt: ANNO · DNI · M ·
CCCC · LXI, het andere, op een banderol tusschen de slingers: REP AT' · ē ·
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e

CHORUS · H , gevolgd door vier cijferteekens van een XV -eeuwsch type (vgl.
REUSSENS, Elements de paléographie, blz. 152), welke 1571 aanduiden. Boven

den
band staat: A en hetzelfde jaartal. Langs een der ribben: A M V en een cijferteeken,
dat waarschijnlijk 2 beteekent.
In een der kappen der sluiting is een borstbeeld te zien met een spreukband, waarop
TIME DEUM (afb. 209).
(Vgl. de meer uitvoerige beschrijving in het genoemd artikel van J. POR, en de
bouwgeschiedenis hierna).
o

o

c

Bouwgeschiedenis. Zooals hiervoren op bladzijde 242 werd gezegd, is
het p r i e s t e r k o o r tusschen 1440 en 1459 opgetrokken; de bouwmeesters
ervan heetten Petrus Toom en Johannes van Haeren (V. HASSELT, blz. 15),
terwijl de gewelfschildering (vgl. het zoo even beschreven opschrift) in
1461 werd vervaardigd, door Meester Gerardus (V. HASSELT, blz. 14). Op
grond van verschil in het type der bladeren in sommige vakken, van
verschil in den vorm der wapenschilden van het verdwijnen der strenge
lijnen en het vervangen der strenge symmetrische bloemen door natuurlijke
bloemen, vliegende vogels en andere XVIe-eeuwsche details, heeft POR
in zijn meergenoemd artikel aangetoond, dat hier twee handen werkzaam
zijn geweest.1)
De dokumenten vermelden niets van een herstelling van het koor in 1571.
Van het s c h i p werd de eerste steen gelegd in 1501; het is gedekt met
netgewelven, welke waarschijnlijk na de in 1579 veroorzaakte
beschadigingen tot stand kwamen. De traveeën in het schip zijn breeder
dan die van het koor en uit de aanzetten der ribben boven de muurpijlers
aan het koor kan men een overkluizing van het schip reconstrueeren met
gewelfvakken van dezelfde breedte als op het koor. Deze overkluizing is
echter nooit uitgevoerd, anders zou men moeten aannemen, dat de
herstellingen van 1581 zoo ver gingen, dat zij aan het schip andere
afmetingen gaven. De pijlers, die schip en noordbeuk scheiden, zijn
opgetrokken uit van elders aangevoerd materiaal; in 1501, of bij de
herstellingen in 1581, heeft men zich van ouder materiaal (XIV A) bediend,
waarschijnlijk afkomstig van een naburig en in onbruik geraakt of
bouwvallig geworden kerkgebouw. Het voorhanden materiaal was niet
geheel toereikend, want de beide halve-zuilen zijn in mergel voltooid, het
kapiteel van de meest oostelijke zuil bestaat uit twee helften, die niet
volkomen aansluiten; de tweede zuil bevat merkteekens voor de
(her?)plaatsing; de afwijking van den oorspronkelijken opzet zal dus wel
1) De door den schrijver gemaakte gevolgtrekking, dat het plaatsen van het opschrift
REPARATUS enz. op een banderol meebrengt, dat hierop ‘dus bij de compositie is
gerekend’ lijkt mij minder zeker, daar toch een gedeelte van het opschrift (Ao 1571)
naast de banderol werd geschilderd, terwijl even verder langs een der ribben een ander
jaartal (1502) werd geplaatst, waarmede de compositie eer rekening schijnt te hebben
gehouden. Het herhalen van het jaartal van de banderol even er boven kan ook geschied
zijn, omdat de cijfers op de banderol te klein en daardoor onleesbaar waren.
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hebben plaats gehad bij het hervatten der werkzaamheden of tijdens den
bouw, en dit verklaart tevens, dat er ribben zijn en basementen van
colonnetten, die aanzetsteen noch console hebben.
Van de door VON GEUSAU (Public. XXXI, blz. 62 e.v.) opgegeven zestien
g r a f z e r k e n ,+ ontbreken er thans (1926) eenige. De overgeblevene zijn
+
hoofdzakelijk in de kapellen langs de zuidzijde der kerk ondergebracht, terwijl
Grafsteenen.
langs den noordbeuk, buiten de kerk, nog eenige fragmenten en een gave zerk liggen,
zooals:
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+

1. Groote gothische zerk van JONCKER GERART VAN DER MARCK; de steen is midden
doorgebroken, en de bovenhelft met helm en helmteeken bewaard gebleven. VON +Buiten, langs den
GEUSAU heeft blijkbaar het geheel (2.65 M. × 1.40 M.) gekend en geeft het volledig noordbeuk.
randschrift als volgt: (HIER LIGT BEGRAVE) JONCKER GERAERT Vā DER MARCK, DIE
STERFT INT JOIR MCCCCLXXXII-XXV DACH OCTOBRIS ENDE SYN HUYSVROU JOFFER
KATHRYN VA DER BORCH DIE STERF ANO MCCCCXCVIII(-XXX DACH JANUARY).
Boven het helmteeken, binnen het randschrift, werd het volgend grafschrift, mede
in gothische minuskels, aangebracht: HYR LIGT OECK BEGRAVE DIE EERSA/ME ARNT
PROENE, PEIMEESTER DESER / GODER STADT STERFF AO. XVCXVIII DEN / XXXVIII
NOVEMBRIS EN JOFFROU MARI / PARIS SY HUISFROU STERF AO. XVC / EN XXVI DE
1)
XXI DACH DECEMBRIS.
2. Tegen den steunbeer van den noordbeuk is een fragment van een zerk (XVIA)
geplaatst, waarop het Lam Gods werd afgebeeld in een cirkel, die omgeven is door:
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS; het is vermoedelijk de
door VON GEUSSAU op blz. 63 genoemde steen van Mary van Vucht.
+
3. In de 2e kapel langs de zuidzijde der kerk ligt een zerk (1510), lang 2 M.,
breed 1.10 M., met een voorstelling van het Lam Gods, eveneens met het zoo juist +2e kapel a/d zuidzijde.
genoemde, maar meer versleten omschrift. Het randschrift der zerk luidt: SEPULTURA
HONESTE MATRONE ELYSABET NUELLENS PROLI [UMQUE] SUARUM QUE OBīJ T AO
DNI XVC DECIMO MENSIS JANUARY DIE UNDECIMA Q AIE REQESCāT IN PACE A.
In de hoeken de symbolen der Evangelisten, terwijl aan het boveneinde der zerk
staat: HYR LECHT BEGRAVEN VAES / NUELLENS DIE STERFF INT JAER / ONS HEREN
M VC EN DE XLIIII2).
4. In dezelfde kapel bevindt zich een steen (XVI d; lang 1.85 M., breed 1.30 M.),
waarvan de bovenhelft geheel afgesleten is en de onderhelft het volgend opschrift
draagt: HIER LICHT BEGRAVEN EMEREN / TIANA · NOLLENS · DOCHTER VAN / BURGEMR
MATHIS NOLLENS / ENDE MARIA VAN BUEL [IN DEN] BURCH OP DE / HOLTMERCT
3)
ENDE IS GESTORVEN / INT IAER ONS HEEREN 1580 DEN 22 / DACH DECEMBER.
+
5. Een groote gebeeldhouwde zerk (1605; lang 2.55 M., breed 1.25 M.) werd in
+
den bodem der vijfde kapel bij de restauratie ingemetseld. Boven de cartouche
Vijfde kapel.
met het volgend opschrift: HIER LIGHT BEGRAVEN DER EERSAME/VROME DISCRETE
H. IOHAN / SDROGEN BORGEMR
SCHEPEN / DESER STADT, STERF Ao 1604 / DEN
28en DECEB . ENDE IOF VERONA / WEERTZ SYN HUYSVē. STERF Ao... / 16... DE...,
zijn onder architectonisch ornament twee, door een engel vastgehouden,
wapenschilden

1) Het Necrologium vermeldt het anniversarium domicelli Gerardi de Marcka en van zijn
echtgenoote Katherina v. Wilre, van hun zoon Gerard en haar zuster Maria op den 19 October
(V. HASSELT, blz. 114). Arn. Proenen werd den eersten van elke maand herdacht; zijn
familiebetrekkingen worden opgesomd op blz. 45, terwijl op blz. 78 wordt medegedeeld,
dat hij in 1459 de som van C griffoenen schonk, gedeeltelijk ten behoeve van dak en toren
van het nieuwe koor, ten deele ook tot aankoop van land.
2) Op blz. 95 van het Necrologium worden de echtelieden Servatius en Marie Noellens herdacht,
wier ongehuwde dochters Anna en Apollonia in de kerk begraven zijn.
3) Ongetwijfeld heeft men hier te doen met het echtpaar Mathijs Nullens, ‘weert op den
Holtmerkt, in den Borch’, en Maria van Buel, dr. van Jan en Emerentia Scholiers, wier
huwelijksvoorwaarden de Maasg. 1884 blz. 959 d.d. 22-1-1566 vermeldt.
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geplaatst. Het manlijk schild, met een moor tot helmteeken, is gedeeld: A, vier
molenijzers (2 en 2), het eerste gedekt door een vrij-kwartier met drie hanen (2 en
1); B, gevierendeeld: 1 en IV een leeuw, II en III, drie klaverblaren (2 en 1). Het
door een engel vastgehouden ruitschild is mede gevierendeeld: 1 en IV, een lelie en
in het schildhoofd drie geknotte palen; II en III, een leliekruis.
6. Een groote zerk (midden XVII; lang 2.05 M., breed 1.10 M.) bevat in een
gebeeldhouwde+ cartouche twee wapenschilden; het manlijk beladen met A. en M.
+
dooreen; het ruitschild met drie klimmende leeuwen (2 en 1). Het opschrift
Eerste kapel.
hieronder luidt: HIER LICHT BEGRAVEN DEN EERSAEMEN / ARDT MEESTERS STERF
o
o
DEN 15 MEIRT / A 1633 ENDE JAN SELEN A 1637 / DEN 7 OCTOBER ENDE MARCELLUS
o
SELEN / SOENE VAN JAN SELEN IAMERLIJCK VERMOORT JONCKMAN SYNDE A 1663
/ DEN 23 OCTOBER ENDE ELISABETH VAN / OFFENBEECK HUNNER BEYDER
o
HUYSVROUWE STERF A 16.. DEN / (op tusschengevoegden regel: ENDE JAN MEESTERS
STERF ANO 1664 / MEERT ENDE ANNA SELEN STERF DEN / 19 DECEMBER 1691 (?)
7. Staande tegen den steunbeer aan de oostzijde derzelfde kapel een steen (1639;
lang 1.70 M., breed 0.85 M.) met afgekapt wapenschild en met het volgend opschrift:
HIER LIGT BEGRAVEN / LYSBYET CONNEGRACHT / DIE WEDUWVE HERMAN /
o
IECKERMANS STERF A / 1639 DEN 19 MEERT. BIDT VOER DE ZIELEN.
8. Een zerk (XVII b; lang 2 M., breed 1.25 M.), waarop in een kring een schild is+
+
afgebeeld, welks wapenfiguur
Buiten langs den
noordbeuk.

Afb. 210. Voormalig Kruisheerenklooster. De westvleugel.

overeenkomst heeft met een Sint Andrieskruis, waarvan de armen zijn omgebogen;
in de bovenhelft tusschen twee armen een Sint Antoniuskruis. Het opschrift luidt:
HIER LIGT BEGRAVEN DEN EERSAE/MEN JAN NELISSEN STERFT Ao 1615/DEN 15
o
APRILIS ENDE ELYSABETH GERARTS/VAN HEES SYN HUYSVROUWE STERFT/A 1635
DEN 13 MEERT. BIDT VOOR DE SIELEN/ENDE CLAES VAN HEES IS GE[STORVEN]/DEN
6 MEERT 1654.
9. Een aan het boveneinde beschadigde+ zerk (midden-XVII) waarop een
+
wapenschild en een opschrift. Het schild is doorsneden: A, beladen met een
Eerste kapel.
bloemstengel; B, een boom. Helmteeken de bloem. Het opschrift luidt: .... JOF
CATHARINE VAN STOCKHEM WEDUW WILE SR JOHAN NYSMANS ZALIGER DIE STARF
DEN / 3 MAY 165.. ENDE
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HEER ANDRIES VAN STOCKHEM / IN SYNEN LEVEN BORCHEMEESTER DESER STADT

/

MAESTRICHT DIE STARF DEN 25 OCTOBER 166..
Op den rand BIDT GODT VOOR DIE SIELEN.

B. Het KLOOSTER.
+

In het voormalig klooster is sedert 1897 het Rijkslandbouwproefstation
ondergebracht; onder leiding van den rijksbouwkundige voor
onderwijsgebouwen volgden nu restauraties en verbouwingen; deze werden
eerst

+

Geschiedenis.

Afb. 211. Voormalig Kruisheerenklooster. De zuidvleugel.

voltooid in de jaren 1912-1914 onder rijksbouwmeester KUNTTEL.
+

De gebouwen beslaan drie vleugels, om een niet geheel rechthoekigen+ binnenhof
+
gelegen: een westvleugel, aan de Kruisheerengang; een z u i d v l e u g e l , haaks
Beschrijving.
op den vorige en een o o s t v l e u g e l , welke met eenige afwijking naar het Oosten, +Plattegrond.
den zuidvleugel met het koor der kerk verbindt (vgl. plaat VIII).
+
In hoofdzaak opgetrokken in mergel; baksteen vond alleen toepassing bij een
+
klein gedeelte van den westvleugel (zie aldaar), terwijl in den westgevel tot op
Materialen.
manshoogte in April 1928 de zachte mergel door de hardere Nivelsteiner zandsteen
vervangen werd.
+
De westvleugel (1495 e.v.;+ vgl. blz. 242) is aan de noordzijde tegen de kerk
+
aangebouwd, en aan de zuidzijde van een hoogen trapgevel voorzien; door een
Uitwendig.
+
Westvleugel.
waterlijst wordt de voorgevel in twee helften verdeeld, waarvan de bovenste elf
tweelichtvensters telt, terwijl beneden tien groote kruisvensters en een deur het
muurvlak onderbreken. In den hoogen sluitgevel werd boven de waterlijst een groot
driedeelig venster hersteld; de traceeringen en het glas zijn dus nieuw; men zegt, dat
het oorspronkelijke door Napoleon naar Parijs werd gezonden (afb. 210).
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Slechts aan een klein stuk muurwerk vond baksteen met banden van mergel
toepassing en wel aan het klein gedeelte van den oostmuur, dat voor den zuidgevel
uitspringt (vgl. afb. 211).
+
In den gevel van den zuidvleugel (XVIa; vgl. blz. 242) bevinden zich in het
gelijkstraats negen spitsboogvensters met kruiskozijnen. De zware geprofileerde +Zuidvleugel.
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waterlijst vindt men hier ook weer en daarboven, gelijk bij den voorgevel, met een
zadelvormige

Afb. 212. Voormalig Kruisheerenklooster. De oostvleugel vóór de restauratie.

latei gedekte tweelichtsvensters. Geheel aan het oostelijk uiteinde van den gevel
bevindt zich op de verdieping een kleine deur in een geprofileerde omlijsting, welke
in de halfronde afsluiting van neuzen is voorzien (vgl. afb. 212).
Een flauw hellende trap met breede treden gaf van uit den tuin toegang tot den
kelder; de trap is nog in wezen en begon ter plaatse van het wat smallere venster (op
afb. 211).

Afb. 213. Voormalig Kruisheerenklooster. De oostvleugel.
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+

De aangrenzende hoek van den O o s t v l e u g e l (XVd, blz. 242) is het, die na
instorting in 1906 (blz. 243) opnieuw werd opgetrokken in den ouden stijl. Ook
hier de spitsboogvensters met kruiskozijnen in het gelijkstraats, de geprofileerde
waterlijst en de lage tweelichtsvensters op de verdieping. De zware geprofileerde
kroonlijst is in het zuidelijk gedeelte over den hoogen topgevel doorgetrokken en
wordt er alleen onderbroken door een groot, bij de restauratie hersteld, vierdeelig
spitsboogvenster. De top wordt afgesloten door vijftien treden; in het vlak, boven

+

Oostvleugel.

Afb. 214. Voormalig Kruisheerenklooster. De Pandhof.

het hooge spitsboogvenster, is een zolderraam aangebracht; het veld van den
half-ronden boog er boven wordt gevuld door het uitgehouwen en in een verheven
rand aangebracht kruis van de orde (afb. 213).
+
Aan de noordzijde wordt de h o f slechts door een gang afgesloten, aan de andere
+
zijden door de kloostervleugels, welke op de verdieping van dezelfde
Pandhof.
tweelichtsvensters zijn voorzien als aan de buitengevels zijn gebezigd; de zuidvleugel
echter heeft op de verdieping lage spitsboogvensters (oud-laboratorium b), terwijl
op de verdieping in den over gelegen vleugel eenvoudige, kleine vensters zijn
aangebracht. De kleine uitbouw aan den zuidvleugel is de voormalige ‘lavabo’.
+
De restauraties en de eischen, door de moderne bestemming gevorderd, hebben
+
in het inwendige veranderingen ten gevolge gehad; dit neemt echter niet weg
Inwendig.
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dat de oude ruimte-indeeling zich duidelijk voordoet: de k l o o s t e r g a n g bestaat
nog aan drie zijden, terwijl aan de vierde, de westzijde, de gang bij het aangrenzend
laboratorium is getrokken. De overige indeeling is vrijwel gebleven. De
z o l d e r i n g e n zijn slechts gedeeltelijk oorspronkelijk; waar noodig werden
kinderbalkjes vervangen door gelijke, uit de kerk van Veere afkomstig.
De k e l d e r s zijn alle van tongewelven voorzien.
Het voormalig klooster herbergt nog eenige g r a f s t e e n e n :+
in de kloostergang, tegen den zuidkant der kerk die van Thomas Ulrich; hoog +Grafsteenen.
2.05 M., breed 1.20 M. De zerk in Naamsche steen vertoont in een zeer

Afb. 215. Voormalig Kruisheerenklooster. De kloostergang.

bewerkte cartouche het wapen: gedeeld: A, doorsneden: a, een loopende leeuw (?
naar de deelingslijn); b, twee gekruiste doodsbeenderen (?); B, een leeuw, en een
vrijkwartier, beladen met een St. Andries-kruis. Helmteeken: de leeuw uit a. Het
opschrift luidt: HIER LIGT BEGRAVEN DEN EERSAMEN/THOMAS VLRICH COENESTABEEL
o
DEESER/STADT MAESTRIEST IN SIENEN TIDT/GHEWEST STAERF A 1624 DEN 7
o
OCTOBRE/ENDE SIEN BEMINDE HVISVROWE ANNA/SCRONX OCK IN HEDT A 1624 DEN
8/OCTOBER. BIDT GODT VOER DIE SIELE. In het portaal, bij den ingang bevinden zich
zeven gedeeltelijk leesbare vierkante zerken van 0.50 M.; vgl. ‘Maastrichtsche
Grafsteenen’ in Public. LXV (1929) e.v.
In de kloostergang van den zuidvleugel en wel in den vloer der uitgebouwde
‘lavabo’ werd een gothische steen geplaatst, lang 2.30 M., breed 1.05 M. In een cirkel
in het midden is het Lam Gods uitgehouwen; daaromheen staat het volgende
omschrift:
O · GODERTIERē · JHESU · LAMP · GODTZ · ONTFERMT · DICH · ONSER · AMEN. Het
geschonden omschrift, eveneens in gothische minuskels luidt, aangevuld naar VON
GEUSAU: (HIER LIGT BEGRAVE JORIS) STARF ANO XVC XXI - III SEPTēB. ENDE MARY
SYN HUESF. STERF ANO / (XVC.... ENDE HERDWIG VON VUCHT) / STERF ANO XVC XXX
Dē · XXIX · DACH [APRILIS] / AMEN.
Blijkens het Necrologium (blz. 108) hebben wij hier te doen met Joris
Alardtz, zijn vrouw Maria en hun dochter Hedwig; de kloosterlingen
herdachten hun anniversarium op den 25 September.
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In het Provinciaal Museum (Lenkulenstraat) worden fragmenten bewaard van een
in 1561 door Wilhelm Jonckeu van Luik vervaardigd S a c r a m e n t s h u i s . Zie
hiervoor aan het eind van dit werk bij de beschrijving der verzamelingen.

19. Hondstraat. De Luthersche kerk achter de westelijke huizenrij der
Hondstraat gelegen en door de voormalige pastorie, Hondstraat 6-8,
toegankelijk.
+

A.J.A. FLAMENT, Summiere inventaris van het archief der
Evangelisch-Luthersche kerk te Maastricht, Public. LII (1919), blz. 69-75.
- Maastrichtsche Grafsteenen, Public. LXV (1929) e.v.+ De capitulatie van
1632 liet alleen de uitoefening van den Roomsch-Katholieken en van den
Hervormden godsdienst toe; de Lutherschen konden te Maastricht slechts
oogluikend geduld worden. Vandaar, dat de kerk achter de huizenrij moest
gebouwd worden. In de jaren 1683-'84 kwam de bouw tot stand en werd
grootendeels bekostigd door den toenmaligen gouverneur der stad, George
Frederik, Prins van Waldeck.

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

+

De kerk bestaat uit een eenbeukig bedehuis van ± 19.60 M. bij ± 12.07 M., op een
rechthoekig grondplan en is in baksteen opgetrokken met toepassing van Naamsche +Beschrijving.
steen aan venster- en deuromlijstingen.
In den h o o f d g e v e l , door een koetspoort van uit de Hondstraat toegankelijk, is
een deur in de as van den gevel aangebracht, te weerszijden waarvan een hoog
geplaatst en met segmentboog afgedekt venster. Boven de deur bevindt zich eene
uitmetseling, die waarschijnlijk bestemd was voor het aanbrengen van een opschrift.
Een waterlijst vormt de afscheiding van den top, welke in de as twee ronde vensters
boven elkaar heeft; aan weerszijden bevindt zich een cartouche, de zuidelijke met
ANNO, de noordelijke met 1684.
De schuine zijden van den top waren oorspronkelijk van een geprofileerde steenen
afdekking voorzien; bij een moderne vernieuwing van het dak werd deze verwijderd
en het dak overstekend gemaakt.
+
De eenbeukige ruimte van dit kerkgebouw is door een segmentboogvormig
+
tongewelf in gipswerk met moderne beschildering overdekt en wordt door vijf
Inwendig.
halfrond gesloten vensters in den zuid- en in den noordwand verlicht.
+
Het sobere, geel geverfde meubilair dagteekent uit den tijd van de stichting en
+
bestaat uit:
Meubelen.
Een houten Av o n d m a a l s t a f e l in den vorm van een altaar (sarcophaag) met
afgeschuinde hoeken; in de afschuiningen zijn voluten aangebracht en in het midden
een gebeeldhouwde voorstelling van het Lam Gods op het boek met de zeven zegels.
Een p r e e k s t o e l , waarvan de vlakken een geometrische versiering dragen.
Een houten k o o r a f s l u i t i n g met balusters.
Tegen den oostelijken sluitingswand is een wit geschilderd o r g e l geplaatst,
gedragen door vijf zuiltjes; festoenen en ander gebeeldhouwd ornament zijn met
goud gehoogd en aan weerszijden bevindt zich een dubbele g a l e r i j met borstwering
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van balusterstammen en twee zuilen, welke de tweede verdieping der galerij dragen;
deze is van eenzelfde borstwering voorzien.
Een b a n k met een gesneden bekroning (Lodewijk XV) tegen den zuidwand.
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PLAAT IX.
Plattegrond en details van de St. Matthiaskerk.

Dwarsdoorsnede van de St. Matthiaskerk.
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Boven het orgel is een rond schild aangebracht, in welks midden een cartouche met
monogram, waaromheen geschilderd staat: AEDIFICATUM NONIS APRILIS MDCLXXXIV;
aan de onderzijde werd later toegevoegd: REST(AURATUM) 1869.

Afb. 216. Luthersche kerk. Gegraveerde schaal.

De kerk bezit:+
Een groote ronde s c h a a l (XXII B, middellijn 0.43 M.), waarop het wapen +Zilverwerk.
1. van Waldeck gegraveerd is en twee maal een vlechting van cursieve hoofdletters,
welke schijnen te zijn H en K. Merken: gekroonde wijntros (of pijnappel?), en
II in een cirkel (afb. 216).
2.
Een verguld zilveren s c h e n k k a n (XVII d) met deksel en oor; hieraan
bevindt zich een ledig wapenschildje. De kan is voorzien van het wapen van
Waldeck en tweemaal van een lettervlechting, waarin waarschijnlijk de letters
van den naam Waldec zijn te vinden. Merken: gekroonde druiventros en P S in
een cirkel.
3.
Een verguld zilveren b e k e r in den vorm van een kelk (XVII d, geen merken),
hoog 0.271 M.; een bijbehoorende s c h a a l in den vorm van een pateen, zonder
merken, middellijn 0.162 M.
4.

Een soortgelijken beker, hoog 0.202 M., met gegraveerd wapen van Waldeck,
geschonken door Koningin Emma (1884) en vervaardigd door de firma van
Kempen als nabootsing van een gehavenden beker (XVII d).

5.

Een kleineren beker met lederen huls (XVIII d), hoog 0.109 M. Merk: G P
in een schildje.

20. Boschstraat (eertijds Houtmarkt) 99. De kerk van den H. Matthias,
of S. Matthijs, is met den toren eigendom der R.K. parochie van dien
naam.
HERBENUS,

Cap. III, blz. 21. - Annuaire 1829, blz. 129. - BACHIENE, V,
blz. 908. - Public. XXIX (1892), blz. 375 e.v. en blz. 404 e.v.: twee
+

+

Literatuur.
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historische beschrijvingen, een van pastoor Cyrus († 1819) en een van
pastoor Syben († 1891).
De oudste vermelding is, volgens de in het Rijksarchief bewaarde ‘Chronica
conventus+ ordinis Praedicatorum’ etc. (Cap. V, § 21), welke geschreven
zijn van 1674 tot 1682 door den subprior Thomas de Heer, te vinden in
een register van uitgaven van omstreeks 1298, waar sprake is van de
‘nieuwe kerk op de Houtmarkt’, welke toen evenwel nog niet aan den H.
Matthias was gewijd. In 1308 zal zij wel parochiekerk geweest zijn,
aangezien dan in een schepenbrief sprake is van het ‘Cymitherium Sti
Mathie’ (DOPPLER, St. Servaas nr. 63). In 1320 treedt een ‘Godefridus
Sancti Mathie Traiectensis investitus’

+

Geschiedenis.
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als getuige op bij een vergelijk tusschen Gerard van Horne en de abdis
van Torn (HABETS, De archieven van het kapittel der hoogadellijke
rijksabdij Thorn, nos. 144 en 145). Een schepenbrief van 1325 vermeldt
de kerk van den H. Matthias ‘supra forum lignorum’ (zie DOPPLER, St.
Servaas, nr. 189), en in acten van 1358 en 1362 wordt met goedkeuring
van den toenmaligen pastoor Jan van Riemst aan de in zijn k e r s p e l
opgerichte kapel van de broeders der Duitsche orde vrijdom van parochiale
rechten verleend.
De kerk heet voor het grootste deel uit de bijdragen der lakenwevers, die
hier hun ramen hadden, bekostigd te zijn.
In de tweede helft der XVde eeuw (volgens BACHIENE na 1459; volgens
VAN HEIJLERHOFF ± 1479) is de kerk aanmerkelijk herbouwd. HERBENUS
(‘De Trajecto instaurato’) deelt mede, dat in zijn tijd de bouw van het koor
begonnen, en dit tot een aanzienlijke hoogte opgetrokken is. Bevat het
bericht waarheid, dat bisschop Jan van Horne, wiens wapen op een
kraagsteen in den noordbeuk bij den toren (zie blz. 265) aangebracht is,
de kerk gewijd heeft, dan moet dit tusschen 1486 en 1506, den duur van
zijn episcopaat, geschied zijn. Uit het feit dezer nieuwe wijding blijkt
tevens, dat de herbouw van omvangrijken aard was.
In December 1521 is de kerk door een overstrooming, welke den vloer
vernielde en de graven deed instorten, geteisterd, en eenige jaren later de
toren door bliksemslag gehavend (zie Public. t.a.p., blz. 376).
Op St. Michielsdag van 1566 viel zij in handen der beeldenstormers, maar
het volgend jaar konden de Katholieken er hun eeredienst weder uitoefenen.
Het oproer van 1576 verjoeg hen er weer uit, totdat Parma in 1579 de stad
veroverde. Van 1579 tot 1632 bleef zij aan de Katholieken. De capitulatie
van 1632 stelde haar in handen der Hervormden en wees den Katholieken
de kapel der H. Catharina als parochiekerk aan. Gedurende de jaren 1673
tot 1678, toen de Franschen meester van de stad waren, hadden de
Katholieken echter wederom de beschikking over het gebouw, dat toen
inwendig een nieuwe beschildering en meubileering kreeg (zie Public.
t.a.p., blz. 387).
Na in 1794 tot garnizoensbakkerij ingericht geweest te zijn, kwam de kerk
in 1803 weer in het bezit der Katholieken, die haar herstelden uit den
jammerlijken toestand, waarin zij was geraakt. Blijkens een in 1812 bij
den gemeenteraad ingediend verzoekschrift waren de daken, de gewelven
en de vloer ten zeerste gehavend en had men een nieuw oxaal, twee
klokken, drie altaren, zes biechtstoelen, een orgel en een doopvont
aangebracht.
In 1823 werd de deur op het koor voor het publiek gesloten en de ingang
‘onder in de kerk bij de broederschapsbank aan den kant van het kerkhof’

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

weer in gebruik gesteld. ‘Links in de kerk’ bracht men in 1836 een uitgang
aan.
+

De kerk ligt met het westfront aan de Boschstraat, de voormalige Houtmarkt, en
was oudtijds omgeven door een kerkhof. Op oude kaarten ligt zij dan ook geheel +Beschrijving. Ligging.
vrij; het kerkhof strekt zich hier voornamelijk ten Noorden ervan uit. Achter het koor
liep in de XIVde eeuw de Portenersruwe (nu Pastoorstraatje), waar de pastorie lag.
Het omliggende terrein ten Noorden en ten Oosten was tot in de XVIIde eeuw voor
de ramen der lakenwevers in gebruik.
Schip en koor zijn georiënteerd met een afwijking van 12o naar het Zuiden. Voor
den toren is de afwijking belangrijk minder.
Behalve aan den zuidwestkant, waar een particulier huis tegen den zijbeuk staat,
en aan den zuidoostkant, waar de pastorie zich bevindt, staat de kerk vrij.
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De oorzaak der schuine ligging van den toren ten opzichte der kerk zou
te zoeken kunnen zijn in de gesteldheid van den bodem. Dat deze hier
drassig was, blijkt o.a. uit het feit, dat een weinig verder een tamelijk
groote waterpoel lag, vermeld in 1323 en 1349 (zie DOPPLER, St. Servaas,
nrs. 178 en 454) en eerst in 1703 gedempt; een kleinere bevond zich bij
de Grootegrachtstraat (zie Jaarb. Limburg 1852, blz. 266).
Waarschijnlijker is echter, dat bij de plaatsing van den toren rekening is
gehouden met de aangrenzende bebouwing en dat hij oorspronkelijk een
andere bestemming heeft gehad (vgl. blz. 260 over de bijdragen der
lakenwevers en blz. 268).
Het gebouw is, op den onderbouw van den toren na, die van Naamsche steen+ is,
+
geheel uit mergelsteen opgetrokken. Het bestaat uit:
Materiaal. Plattegrond.
een ingebouwden vierkanten, op de hoeken door haaksgeplaatste beeren
geschraagden t o r e n met een traptoren op den zuidwesthoek, en door bogen ter
wijdte van o.s. 4.34 M. en 4.70 M. in gemeenschap met het middenschip en de
voortzettingen der zijbeuken;
een door zuilen in drie beuken gedeeld s c h i p , ter diepte van zes traveeën;
een k o o r ter diepte van twee traveeën en met vijf zijden van een achthoek
gesloten;
een s a c r i s t i e in het verlengde van den noordbeuk langs de twee traveeën van
het koor geplaatst;
een moderne doopkapel (1859) van twee traveeën ten Zuiden van het koor.
I n g a n g e n : in den westmuur van den toren en in dien van den noordbeuk.
De t o r e n meet buitenwerks: ongeveer 9 M. in de breedte bij 9.70 M. in de lengte;+
+
binnenwerks: 5.20 M. bij 5.50 M.
Afmetingen.
De k e r k is binnenwerks ongeveer 40 M. lang en 20.60 M. breed. De b r e e d t e
van het middenschip bedraagt gemiddeld - want de noordelijke en de zuidelijke
zuilenreeks loopen niet evenwijdig - 9.20 M., gemeten van hart op hart der zuilen.
De breedte van het koor 8.40 M. Ook de diepte der traveeën is zeer verschillend: de
wijdte der intercolumniën wisselt tusschen 2.95 M. (5de travee zuidzijde) en 4.15 M.
(laatste travee noordzijde). De middellijn der zuilen is 0.75 M.
De h o o g t e der kerk bedraagt in het schip 15.70 M. gemeten tot aan den sluitsteen
van het gewelf en 23.50 M., tot aan den nok. Het gewelf van het koor ligt slechts
weinig hooger, de dakgoot op 24.50 M.
De zijbeuken zijn 8.70 M. hoog. De noordelijke is gemiddeld 6 M., de zuidelijke
5.60 M. breed.
De toren (afb. 217) wordt geschraagd door viermaal versneden beeren (de
zuidelijke+ tegen den oostmuur is grootendeels weggehakt), en door gemetselde
+
waterlijsten ingedeeld in drie geledingen. Hij is gedekt met een van vier- tot
Uitwendig. Toren.
achtkante ingesnoerde s p i t s met open koepeltje, door een balustrade omgeven.
De westwand heeft, in de onderste geleding, een p o r t a a l , gedekt door een
rondboog, waarvan de profileering tot beneden doorgetrokken is en hier op kleine
basementen rust. In de tweede geleding is een slank driedeelig spitsboogvenster,
waarvan het benedendeel dichtgemaakt en met een Calvarie versierd is.1)
1) Over een vroeger daar aanwezig opschrift, zie Maasg. 1922, blz. 75.
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In de derde geleding bevinden zich in den westwand twee, door een smallen dam
gescheiden en hoog opgaande, rondboognissen, elk door stijlen in drieën gedeeld.
Deze stijlen worden te halver

Afb. 217. St. Matthiaskerk met toren uit het Zuidwesten.

hoogte door een horizontale lijst gesneden, waardoor in elke nis twee velden ontstaan,
en in elk veld drie smalle, met een driepas gedekte, casementen. De buitenste
casementen der bovenste velden zijn geopend en doen dienst als galmgaten. De
andere torenwanden vertoonen een overeenkomstige versiering.
Tegen den zuidwesthoek staat een door vijf veelhoekszijden omsloten t r a p t o r e n ,
die tot de volle hoogte van den toren opgaat.
+
Tegen den zuidwand staan tweemaal, tegen den noordkant eenmaal versneden
+
beeren. Boven de beuken komen geen contreforten uit, die de schipgewelven
Schip en beuken.
zouden schragen. De waterlijst is nog slechts langs het westelijk deel van den
noordmuur aanwezig. De gootlijsten zijn overal vernieuwd.
De v e n s t e r s zijn, zoowel in de zijbeuken als in het middenschip, driedeelig en
hebben geprofileerde dagkanten met (vernieuwde) traceeringen. De meest oostelijke
travee vertoont aan de noordzijde een zeer onregelmatige plaatsing der vensters: het
venster in den noordbeuk is ten opzichte van den scheiboog naar het Westen en dat
boven dezen boog (dus in het middenschip) naar het Oosten verschoven; aan de
zuidzijde zijn beide naar het Oosten verschoven. Verder verdient het opmerking, dat
de vensterneggen in de twee oostelijke gewelfvakken van den
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zuidbeuk een afwijkende profileering vertoonen. Bij den steunbeer onmiddellijk ten
Westen van deze vensters ziet men een doorloopende stootvoeg in het metselwerk.
De ingang, met de omlijsting van Naamsche steen, in den westwand van den
noordbeuk is niet oorspronkelijk en vermoedelijk in 1823 aangebracht. Boven dezen
ingang bevindt zich een driedeelig, en in den overeenkomstigen wand van den
zuidbeuk, een smaller tweedeelig

Afb. 218. St. Matthiaskerk uit het Zuidoosten.

spitsboogvenster.
Het koor is versterkt+ door tweemaal versneden beeren, wier onderste versnijding
+
hooger is dan die der beeren tegen het schip.
Koor.
De oude waterlijst is hier door een nieuwe vervangen.
In den zuidwand bevinden zich twee d i c h t g e m e t s e l d e vensters, en in de
sluiting slanke driedeelige spitsboogvensters (vgl. afb. 218). Het schip en het+ koor
+
zijn gedekt met zadeldaken, de beuken met lessenaarsdaken. Deze bekapping is
Bekapping.
de
in de XIX eeuw vernieuwd.
De toren, die langs een uit den zuidbeuk toegankelijke wenteltrap in den traptoren+
bestegen wordt, is over zijn tweede geleding overkluisd met een achtdeelig gewelf, +Inwendig.
welks geprofileerde ribben, gedragen door kraagsteenen met figuurlijk
beeldhouwwerk, in een sluiting van 1.46 M. middellijn samen komen. Aan de twee
geledingen beantwoordt inwendig ééne verdieping, die echter door een orgeltribune
is onderverdeeld.
De toren staat door een hoogen spitsboog in gemeenschap met het middenschip
en door iets lagere spitsbogen met de zijbeuken.
Schip en beuken; deze zijn van elkaar gescheiden door z u i l e n , welker alignement,
gelijk reeds opgemerkt, zeer onnauwkeurig is, vooral in het oostelijk gedeelte; zij
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Afb. 219. St. Matthiaskerk inwendig naar het Westen.

staan op voetstukken, die in de oostelijke traveeën vermoedelijk (wegens den houten
vloer is dit niet met zekerheid te zeggen) anders zijn dan in de westelijke; in elk geval
staan de laatste iets dieper. Ook de kapiteelen zijn niet gelijk van vorm en versiering,
en ten deele weinig nauwkeurig geplaatst (overhoeks gedraaide
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deksteenen), waardoor de basementen der muurschalken en de gewelfribben hier en
daar erover heen steken.1)
Terwijl de westelijke kapiteelen (n.l. van de twee muurzuilen tegen den toren en
van twee, o.s. drie hierop volgende vrijstaande zuilen o.s. aan de noord- en aan de
zuidzijde) het gewone vroeg-gothische Limburgsche ornament van irisbladeren
hebben, vertoonen de overige een meer schematische bewerking, welke eenigszins
aan de latere knorren (‘godrons’) doet denken.
Verschillende der oostelijke kapiteelhalzen zijn te smal naar verhouding van de
zuilen en deze bovenaan vernauwd om een betere aansluiting te verkrijgen.
Tusschen de scheibogen rijzen muurschalken op, die de gewelfribben van het
middenschip dragen, en ter hoogte van welker kapiteelen een eenvoudig geprofileerde
dorpellijst loopt. De driedeelige vensternissen hierboven zijn in haar benedendeel
blind en van driepasboogjes tusschen de stijlen, in haar open bovendeel van
traceeringen, voorzien.
De wanden van de lichtverdieping springen vrij sterk terug achter de lager liggende
muurvlakken (afb. 218).
In de aansluiting der schipmuren bij den toren is opmerkelijk, dat de
kapiteelen, althans de dekplaten, van de halve-zuilen het lijf van de
oostelijke torenbeeren, waartegen zij staan, doordringen en er is, in het
bijzonder aan de noordzijde, reden te vermoeden, dat een geheel ronde
zuil hier ten deele in het metselwerk is opgenomen. Een weinig hooger
ziet men in den naar het Oosten gerichten torenbeer eenige steenen,
vormende een boogkromming, welke beantwoordt aan die van de
scheibogen. Geheel bovenaan eindelijk, boven de horizontale dorpellijst
een nis, waarvan de oostelijke dagkant een onregelmatige, gebogen lijn
vertoont.
De oostwand van den noordbeuk is geheel ingenomen door een ondiepe nis,
geflankeerd door kolonnetten (XVI) zonder kapiteelen. In den zuidoosthoek bevindt
zich een smalle doorgang naar de sacristie. De oostmuur van den zuidbeuk is van
een blind venster voorzien, dat sporen vertoont van een driepasversiering langs de
binnenzijde van den spitsboog; in de noordelijke helft van dezen wand ziet men een
band van Naamsche steen.
Wat de welving betreft, is de kerk overdekt met kruisribgewelven, die in den+
+
middenbeuk tamelijk bol, in den zuidbeuk eenigszins klimmend aangelegd zijn.
Gewelven.
Het oostelijke vak van den noordbeuk heeft een ster-, en dat van den zuidbeuk een
netgewelf. Een smal kruisribgewelf overkluist ook de ruimte tusschen den traptoren
en den zuidoostelijken torenbeer.
In de zijbeuken rusten de gewelfribben aan de muurzijden op achtkante kapiteeltjes,
boven korte stukken colonnet met druipers, in den zuidbeuk versierd met bladwerk,
in den noordbeuk met borstbeelden van engelen. Op het derde (gerekend van het
Westen) in den noordbeuk, dicht bij den toren, houdt de engelfiguur het wapen van
Bisschop Jan van Horne, op den vijfden dat der stad Maastricht met een niet
omgekeerde vijfpuntige ster. Op het tweede kapiteeltje in dezen beuk,
1) De zuidelijke muurzuil tegen den toren heeft twee lage kapiteelen boven elkaar.
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Afb. 220. St. Matthiaskerk inwendig naar het Oosten (vóór de verwijdering der polychromie).

dus in het gedeelte naast den toren, en op een kraagsteen in den noordwand van den
toren komen de geschilderde wapens van de twee eerste bisschoppen van Roermond
(na het herstel der hierarchie), o.s. mgr. Paredis en mgr. Boermans, voor en in het
gedeelte ten Zuiden van den toren eveneens twee moderne wapens. De profileering
der dagkanten van de twee oostelijke vensters in den zuidbeuk

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

267
wijkt af van die der overige vensters, doordien zij één geleding meer (een peerkraal
tusschen het hol en den rondstaaf) vertoonen.
De drie oostelijke traveeën van den noordbeuk onderscheiden zich van de andere,
doordien onder de vensters nissen zijn uitgespaard.
In 1925 is bij de verwijdering van de in 1886 aangebrachte polychromie in den+
+
noordbeuk een muurschildering voor den dag gekomen. De zeer gehavende
Muurschildering.
voorstelling van de Verrijzenis droeg het jaartal 1568. Op de gewelven van den
zuidbeuk kwamen overblijfselen van laat-gothische geschilderde ranken te voorschijn.
In het koor worden het kruisribgewelf over de twee ondiepe traveeën alsmede het
straalgewelf over de sluiting, gedragen door van den grond opgaande muurschalken,
welker met bladwerk of figuren (engelen) versierde kapiteelen een weinig hooger
liggen dan die der colonnetten in het middenschip, in overeenstemming met de 30
cM. hoogere ligging van den koorvloer.
De vensternissen in de twee koortraveeën zijn blind; aan de zuidzijde is dit het
gevolg van een dichtmetseling met baksteen in modernen tijd. In de tweede koortravee
zijn doorgangen naar de sacristie, o.s. de doopkapel.
De wanden der koorsluiting zijn van dorpelhoogte af geheel geopend in tot de
gewelfkappen opgaande, driedeelige vensters met stijlen en traceeringen.
In het muurwerk boven de scheibogen van het middenschip ziet men,
staande in de kapruimten+ boven de zijbeuken:
a. boven den zuidbeuk: een doorloopende stootvoeg ongeveer op de
grens van de vierde en de vijfde travee, en een dergelijke stootvoeg
ongeveer op de grens van de zesde travee en het koor.
b. boven den noordbeuk: een dergelijke stootvoeg op de grens van de
derde en de vierde travee en, beantwoordend hieraan, een voorsprong
van ruim 0.07 M.; verder op 1.50 M. boven de kruin der gewelven,
d.i. (aan de keerzijde gemeten) op de hoogte der muurschalkkapiteelen
een horizontalen naad, waarboven het muurwerk een ruwer karakter
vertoont dan eronder1).
c. aan de noordzijde duidelijker dan aan de zuidzijde een ontbreken van
verband tusschen het bovendeel der schipmuren en den toren.
Bouwgeschiedenis. Wil men den eigenaardigen stand van den toren ten
opzichte van de+ kerk als oorspronkelijk aanvaarden, dan ware er geen
aanleiding verschil in dateering te maken tusschen den toren en het
aansluitend gedeelte van het schip, indien niet de vroeg-gothische
kapiteelen leken bij andere, minder zware, zuilen dan de tegenwoordige
te hebben behoord. Er zullen wellicht vroegere zuilen (uit den tijd van den
torenonderbouw) geweest zijn, welke dan bij een nieuwen opbouw (XIV?)
door andere zijn vervangen met behoud van de oude kapiteelen. De
opmerkingen, welke wij maakten over de halve-zuilen tegen den toren
(zie blz. 265) en een stuk spitsboog erboven, brengen ons op de
veronderstelling, dat men het plan heeft gehad den toren af te breken en

+

Boven de gewelven.

+

Bouwgeschiedenis.

1) Ook aan de zuidzijde vindt men iets van deze achtelooze behandeling: twee sluitsteenen
onderste boven in den muur verwerkt.
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de kerk een of twee traveeën naar het Westen door te trekken. Is deze
tweede phase eenigszins twijfelachtig, geen onzekerheid bestaat er, dat de
oostelijke traveeën van het schip uit een anderen tijd zijn dan de westelijke.
Wij behoeven hiervoor slechts te verwijzen naar de verschillende
kapiteelvormen (zie blz. 265), de negprofielen,

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

268
de doorloopende stootvoegen in den muur van den zuidbeuk en in de hooge
muren van het middenschip (zie blz. 263 en 267).
Uitgaande van HERBENUS' bericht, dat in zijn tijd aan den bouw van het
koor is begonnen, met de toevoeging, dat dit een aanzienlijke hoogte kreeg,
en lettende op den horizontalen naad (zie hierboven onder b), komen we
ertoe de verhooging van het middenschip, althans in het westelijke gedeelte,
met dezen koorbouw in betrekking te brengen. Het wapen van Jan van
Horne (1486-1506) onder een der kapiteeltjes in het westelijk deel van
den noordbeuk (zie blz. 265), bij den toren, geeft grond voor het
vermoeden, dat ook de zijbeuken op de oostelijke traveeën na, tot den
aanleg XV B behooren. De traveeën naast den toren zullen ook uit dezen
tijd zijn (afgezien van de welving). Uit XV B zullen ook dagteekenen het
bovendeel van den toren (boven den ouden onderbouw van Naamsche
steen), het westelijk ingangsportaal en de hooge boog, waarmede de toren
naar het middenschip werd geopend. Daarentegen zouden de bogen in den
noord- en in den zuidwand van den toren (naar de zijbeuken dus)
oorspronkelijk kunnen zijn, dus uit den tijd, toen hij nog niet ingebouwd
was en gelijkvloers een doorgang Noord-Zuid(?) had.
Vervolgens zijn aan de zuidzijde twee, aan de noordzijde drie, traveeën
tusschen het koor en het westelijk gedeelte opgetrokken1).
De sterke afwijking t. opz. van het alignement, welke wij bij de meest
oostelijke zuil aan de zuidzijde opmerken, had vermoedelijk de bedoeling
het verschil in breedte van het koor en het schip op geleidelijke wijze voor
het oog te vereffenen.
De verhooging der sacristie had XVII of XVIII plaats, de aanbouw ten
Zuiden van het koor in 1860. Ook de welving ten Noorden en ten Zuiden
van den toren, althans in haar tegenwoordigen vorm, is omtrent het midden
der XIXe eeuw aangebracht.
Wat den toren aangaat de kroniek van pastoor Cyrus vermeldt (Public.
1892, blz. 377), dat deze in 1679 dertig voet verlaagd zou zijn, doordien
het bovendeel ‘met alle de uytwendige daeromme en onderstaende groote
steenen gallerijen’ afgebroken werd; de tegenwoordige gedrongen vorm
van den toren maakt deze mededeeling wel aannemelijk. Op een teekening
(door V. Clotz?; in de verzameling van het Provinciaal Genootschap en
weergegeven in Public. XLIII (1907) tegenover blz. 76), voorstellend de
Boschstraat in 1669, heeft de toren echter dezelfde hoogte als
tegenwoordig, afgezien van de spits, wier naald hier ontbreekt, gelijk reeds
op de kaart (XVIc) van Bellomonte. Misschien echter moet voor 1679 in
bovengenoemde kroniek 1769 gelezen worden en heeft de mededeeling
slechts betrekking op het afbreken van de spits en het afnemen van de
colonnetten en baldakijnen, waarmede op een teekening (afb. 221) van DE
1) Vgl. de kapiteelen in het westelijk gedeelte van de St. Martinuskerk te Weert.
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van 1740, de steunbeeren versierd zijn. In 1769 toch heeft, op
kosten der Staten Generaal, een belangrijke vernieuwing van den toren
plaats gehad. Toen is er een nieuwe koepel opgezet en heeft men hem het
aanzien gegeven, dat hij heden nog vertoont. De spits, die op de afbeelding
van 1740 nog geheel vierkant is, heeft toen een achtkante insnoering
gekregen. Voor den toreningang is in 1769 in verband met de verhooging
van den portaalvloer een trap van drie treden gelegd. Op de gravure van
1740 is de onderste geleding naar verhouding veel hooger dan thans:
blijkbaar is sindsdien de straat opgehoogd. Naar deze zelfde afbeelding te
oordeelen zou in dezen tijd ook het portaal gemaakt zijn, ofschoon het den
stijl van ± 1500 vertoont. De dichtmetseling van de benedenhelft van het
spitsboogvenster boven den ingang zal eveneens in dezen tijd geschied
zijn. Opmerkelijk is het, dat op de kaarten van Bellomonte, Guicciardini
en Blaeu de toren als vrijstaand, en met een zuidelijken ingang, afgebeeld
wordt.
BEYER
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De herstelling van 1803 is reeds vermeld (zie blz. 260).+
+

Restauraties.

In 1859 en volgende jaren heeft het gebouw aanmerkelijke vernieuwingen
ondergaan. De daken, zoowel van de kerk als van den toren, zijn toen
vervangen. Evenzoo de vloer, waarbij de oude grafsteenen verkocht zijn.
Het koor werd van nieuwe gebrande glazen voorzien. Inwendig is de kerk
toen beschilderd en vermoedelijk het gewelf naast den toren gemetseld,
waarvan het boven vermelde wapen van den eersten bisschop van
Roermond getuigt. Volgens de kroniek-LOVENS zou toen in het koor een
middeleeuwsche muurschildering

Afb. 221. De St. Matthiaskerk naar een teekening (1740) van DE BEYER.

ontdekt zijn, voorstellend de vlucht naar Egypte, die men dan later
overschilderd heeft. De aanbouw ten Zuiden van het koor dagteekent ook
uit dezen tijd.
Aan den t o r e n hadden reeds in 1716 en omstreeks 1769 belangrijke
herstellingen plaats gehad (zie hierboven). Vooral het bovendeel en de
spits waren toen gewijzigd. In verband met de verhooging van den
kerkvloer zijn ook aan het portaal veranderingen aangebracht.
De kerk bezit:+
Een hardsteenen d o o p v o n t (XIXa) met marmer ingelegd en voorzien van
een gedreven koperen deksel.

+

Meubelen.

Brokstukken van een vroeg-gothische d o o p v o n t , zijn in 1928 bij
graafwerk in de Breulingstraat gevonden. Vermoedelijk is dit de oude
doopvont der St. Matthiaskerk, die in 1707,
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toen de St. Catharinakapel als kerk voor deze parochie dienst deed (zie
blz. 260), door een nieuwe is vervangen en daarop stuk gehakt (zie
Maasgouw 1929, blz. 12).

Afb. 222. St. Matthias. Koperen lavabo.

Twee steenen w i j w a t e r v a t e n (± 1700), breed 0.36 M., en 0.315 M. voor den
muur uitstekend. Een gedreven koperen l a v a b o (XVIIB; afb. 222) met gedreven
bladwerk en mascaron.
Een eiken p r e e k s t o e l (XVIIIa), waarvan de drie gebogen, tusschen
voluutvormige pilasters gevatte, kuippaneelen gesneden medaillons dragen:
voorstellingen van den Zaligmaker, Maria en den H. Jozef. De voet is versierd met
een eierlijst, groeven en afhangende festoenen. Het ruggestuk onder het klankbord
is eveneens besneden. De eenvoudige trapleuning eindigt in een houten paal. Het
klankbord heeft een rand van lamberkijnen (vgl. afb. 219 en 220).
Deze preekstoel heet afkomstig te zijn uit de Augustijnenkerk (zie
hiervoren, blz. 154).
Een eiken t o c h t p o r t a a l voor den hoofdingang, in Barok-stijl, op welks dubbele
deur van paneelwerk twee ovale medaillons met borstbeelden van ‘S. Nicolavs
Tollentinas’

Afb. 223. St. Matthias. Tochtportaal.

en ‘S. Joannes Sahagvntinvs’. Aan weerszijden van de deur een allegorische figuur
op voetstuk: het Geloof en de Hoop. De bekroning boven het hoofdgestel is ten deele
afgebroken (afb. 223).
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Dit portaal is afkomstig uit de Augustijnenkerk (zie hiervoren, blz. 154
en de afbeeldingen in ‘de banden SOIRON’ ten Rijksarchieve te Maastricht).
+

Een houten P i e t à (XV d). Christus, naar verhouding klein van gestalte, ligt op
+
den schoot van zijn moeder, het bovenlijf eenigszins naar voren gewend, de
Beelden.
rechterarm naar beneden hangend, de linkerhand rustend op den lendendoek, de
voeten steunend op den grond. Maria houdt de rechterhand onder Jezus' hoofd, de
linker opgeheven in een zorgvol gebaar. Haar bovengewaad is als een kap om het
hoofd geslagen, terwijl het ondergewaad in geknikte plooien over de voeten valt.
Hoog 0.69 M., breed 0.49 M. (afb. 224).
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Een gepolychromeerd h o u t e n b e e l d (XVIII) van den H. Antonius met het Kind
op den arm. Hoogte 1.545 M.
Een gepolychromeerd houten b e e l d (XVIa) van

Afb. 224. St. Matthias. Pietà.

een heilige (Cecilia?), hoog 1.32 M. Zij heeft den linkervoet vooruitgesteld, over
den linkerarm is de met hermelijn omzoomde mantel geslagen. Gespleten pofmouwen.
Gevlochte haarbedekking op de ooren. Het orgeltje op den linkerarm is een later
toevoegsel.
Een verguld houten v o e t s t u k (XVII), dat in het midden der voorzijde een ovaal
schildje draagt, waarop een lelie en het omschrift: OBEDIA, PAUPAS, CASTAS, FIDS,
GRATIT: Lengte 0.815 M., breedte 0.605 M., hoogte 0.23 M.
Twee gedreven koperen k a n d e l a a r s , Lodewijk+ XVI. Hoogte 0.88 M. (zonder
+
den punt).
Verlichtingstoestellen.
Twee koperen, twaalfarmige, b o l k r o n e n (met opschrift: 1865).
Twee hangende eiken o f f e r b l o k k e n in den+ stijl van Lodewijk XVI. Grootste
+
breedte 0.505 M., hoogte 0.615 M.
Offerblokken.
Een staand eiken o f f e r b l o k (geverfd) in denzelfden stijl. Breed 0.42 M., hoog
1 M.

Afb. 225. St. Matthias. Epitaaf-Simoneta.

Een marmeren e p i t a a f ter herinnering+ aan den in 1579 bij de inneming van
+
Maastricht gesneuvelden Spaanschen officier Marcus Antonius Simoneta.
Epitaaf.
Het monument bevindt zich thans in den westwand van den noordbeuk. Het bestaat
uit een (beschadigd) witmarmeren relief (hoog 0.54 M., breed 0.43 M.) in een
zwartmarmeren omlijsting van twee pilasters, die een hoofdgestel dragen. Tegen
elken pilaster een vleugelstuk. Het relief bevat de, gedeeltelijk door een versiering
van gewonden lauwerblaren en van omgekeerde toortsen1) omgeven, voorstelling der
1) Deze zijn thans (1929) verdwenen, maar op de afbeelding nog te zien.
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Verrijzenis van Christus. Tegen elk der pilasters is, onder de het hoofdgestel dragende
consoles, een witmarmeren cartouche met wapen aangebracht: links een slangenkruis
met hartschild, waarop drie vogels(?) en rechts: een kruis (afb. 225).
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Onder het epitaaf bevindt zich, op een plaat van blauwe steen, het wapen van den
overledene: een met een antieke kroon van vijf punten gekroonde klimmende leeuw,
een lans (?) vasthoudend. Helmteeken een ezelskop(?) en hieronder het volgende
opschrift:
S.T.I.
MARCO ANTO SIMONETAE TVRICELLAE PARMēSIS D
AC / ALEXāDRI
FARNESY PARMēSIV PLACēTINO(RUM) Q(UE) . PRīCIPIS [OPTIMO] /
GRATISSIMO CVBICVLARIO ōNI(UM)Q(UE) VIRTVTV GENERE PREDITO

/ QVI POST PLVRIMOS SVB EODē FARNESIO PRīCIPE BELGA (RUM) GVBERNA
/ TORE PARTOS SIBI MARTIALES H RS SPECTATAE EIVS VIRTUTI īVIDēTE
/ FORTVNA IN AGGRESSV TRAIECTI MOSAE STRēVE DIMICāDO GLāDE
TRAIECT/MACV LAVDE AC TOTIVS EXERCITVS MOERORE OCCVBVIT
HORATIVS FRATR / IM ATVRO ACERBOQ(UE) FRATRIS SATO PRAESēS
OCTAVIANI ET AN AE BēTIVO/[GLIO] PARēTV ASSESV (POSUIT) ... A.
(O). S. 1579 VI ID. APRILIS AETAT. SVAE AO 2(7?)
Grootste hoogte 1.788 M. De bekroning is verdwenen.
Dit monument bevond zich vroeger tegen den zuidmuur van het koor
(BACHIENE V, 908) en is, vermoedelijk toen hier in het begin der XIXde
eeuw een houten betimmering gemaakt werd, naar de meest oostelijke
travee van den noordbeuk, en vandaar bij de laatste restauraties naar zijn
tegenwoordige plaats overgebracht.
In den overeenkomstigen (dus west-) wand van den zuidbeuk bevindt zich een blauwe
steen ter herinnering aan generaal Desmarêts, graaf de Maillebois.
Op dezen steen is in wit marmer aangebracht zijn wapen (gevierendeeld: I en IV,
drie natuurlijke lelies in een rechterhand samengehouden; II en III een toren, ter zijde
paalsgewijze vergezeld van drie heraldische lelies) met schildhouders (eenhoorns)
en oorlogsemblemen. Om het schild hangt een ordeketen uit lelies, helmen en twee
keer een H bestaande, welke een medaillon draagt met een St. Michiel met den draak;
hieraan hangt een kruis, waarop een duif en welks armen ingekapt zijn en van acht
bollen (parels) op de punten voorzien zijn. Grootste hoogte 2.04 M. Opschrift:
CIJ GIT / TRÈS HAUT ET TRÈS PUISSANT SEIGNEUR, / MONSEIGNEUR
JVES MARIE DESMARÊTS, / COMTE DE MAILLEBOIS, CHEVALIER DES /
ORDRES DE S.M. TRÈS CHRÉTIENNE, / LIEUTENANT GÉNERAL DE SES
ARMÉES / GÉNÉRAL D'INFANTERIE ET CHEF D'UN / RÉGIMENT AU SERVICE
DE LL. HH. PP. / LES ETATS GÉNÉRAUX DES PROVINCES UNIES / DES
PAIJS BAS, ANCIEN GOUVERNEUR DE / LA VILLE DE BRIEDA &&
DÉCÉDE EN CETTE VILLE DE MAESTRICHT / LE 13 DÉCEMBRE 1792 DANS
LA 77 ANNÉE / DE SON AGE. / PRIÉS DIEU POUR LE REPOS DE SON AME.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

+

Twee r e l i e k h o u d e r s van zilver en koper (een XVIIIa, de ander later), hoog
0.41 M., op verschillenden voet. De oudste heeft een grondvlak, bestaande uit een +Zilverwerk.
kwadraat en een vierpas; aan den bovenkant zijn kleine medaillons aangebracht.
Merken: IBH en pijnappel in ovaal = Augsburg.
Een r e l i e k h o u d e r , (XVII B), in den vorm van een cylinder-monstrans, met
kegelvormige bekroning. De schuine kant van den voet is versierd met een bladmotief
in relief, terwijl op de bovenzijde het borstbeeld van St. Matthias, met bijl tegen
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den linkerschouder, is gegraveerd tusschen het volgende opschrift: RELIQUIAE: P : E
en S. MATTHIAE. Onder den voet staan de volgende merken: .....?, in een ovaal,
vijfpuntige ster = Maastricht. Hoogte 0.36 M., grootste breedte 0.146 M. Een
r e l i e k h o u d e r (XVIIIA?). Op den staanden rand van den voet het opschrift: W.
HAMEL. GEBOREN-SCHAM-BERGER. Hoogte 0.225 M., grootste breedte 0.115 M. Een
r e l i e k h o u d e r , waarvan de bovenhelft van zilver, de voet van koper is; de hoogte
van het zilveren gedeelte bedraagt 0.17 M. Dit is vlak gehouden, behalve eenig
ornament (Lodewijk XIV) aan den rand en den onderkant.
Een r e l i e k h o u d e r (midden-XVIII), bestaande uit een aan de voorzijde verguld
kruis met engelenkopjes op de uiteinden en een voet, op welks achterzijde staat:
MVNERA CECILIAE GADET. Merken: I B in een vierpas.
Een vergulde k e l k (XVII a) op zeslobbigen voet; de cuppa versierd met zes
engelenfiguren, de nodus met gevleugelde engelenkopjes en vruchten; op den voet
zijn de beeltenissen gegraveerd van de H.H. Henricus, Johanna, Franciscus, Barbara
en Maria. Geen merken.
Een k e l k (XVIII a) met opengewerkt ornament om de vergulde cuppa. Merken:
I/W, hoogte 0.245 M.
Een k e l k (XVIII b) met vergulde cuppa. Merken op den voet: Maastricht, E. en
I.N. Een zilveren cylindervormige p y x i s , op den bodem waarvan een opschrift
betreffende de vernieuwing (3 Juli 1669), en de initialen N E. Het gewelfde deksel
is met een scharnier bevestigd, op de

Afb. 226. St. Matthias. Ampullen.

wijze der middeleeuwsche pyxides. De initialen zijn vermoedelijk die van den
XVIIde-eeuwschen goudsmid Nicolaas Ernoud (zie Maasgouw, 1918, blz. 80). Hoogte
0.04 M.; doorsnede 0.09 M. Twee a m p u l l e n , stijl Lodewijk XV. Merken:
Maastricht en A (= 1772?), S.B. onder kroontje (Servatius Beckers was keurmeester
omstreeks 1770); grootste hoogte 0.115 M. (afb. 226). Hierbij een gegoten b l a d in
denzelfden stijl. Merken als voren. Lengte 0.281. M.
Twee vergulde a m p u l l e n (XIXb). Merken: P C, en gekruiste lauwertakken,
waartusschen een 2. Grootste hoogte 0.171 M.
Hierbij een verguld b l a d , met parelrand en met graveering: St. Matthias met bijl,
omgeven van een eiken tak. Op de achterzijde: DONUM DD TIELENS 1829, Merken:
P C en gesloten hand. Lengte 0.347 M.
Een gedreven zilveren s c h e n k b l a d , (XVIIc; merken: Augsburg en H.I.). Op
den rand vier cherubijnen tusschen spiraalvormig gewonden ranken op den spiegel,
twee medaillons met I.H.S. en Maria-monogram. De grootste maten zijn 0.253 ×
0.298 M. (afb. 227).
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Twee k o o r - k a p g e s p e n , de eene (XVII B) onregelmatig rond, met een middellijn
van 0.157 M., is in het middelpunt van een borstbeeld van den H. Matthias voorzien;
de bijl steunt tegen den rechterschouder en op de bijl staat een merk: HB; de andere
(± 1700), met een afbeelding van den H. Antonius op een achtergrond van stralen
(koper); de heilige is afgebeeld met het Jezuskind op den rechterarm en houdt in de
linkerhand

Afb. 227. St. Matthias. Schenkblad.

een lelie. Een spreukband met: S. ANTONIUS. PAD. en een merk: FG in een zespuntige
ster; boven deze letters een kroon met drie punten. De grootste maten zijn 0.155 bij
0.18 M.
Twee b r o e d e r s c h a p s - p l a q u e t t e s met een door engelenkopjes omgeven
Madonna op een achtergrond van koper; de een (XVIIIa) heeft een spreukband met:
DEI MATER ALMA, en geen merken, de andere (± 1700), op een spreukband: AVE
MARIS STELLA en de merken: Maastricht en DN. De grootste maten zijn 0.335 bij
0.20 M. Zes b r o e d e r s c h a p s - p l a q u e t t e s (XVIIIa) van de broederschap der
geloovige zielen; zij zijn ovaal, van 0.18 bij 0.165 M., voorzien van een gebloemden
rand en in het midden van een doodskop met twee gekruiste doodsbeenderen;
hieronder staat: MEMENTO MORI. Merk: I/W in een schild.
Zes b r o e d e r s c h a p s - p l a q u e t t e s (XVIII a) van de broederschap van het H.
Sacrament. Binnen een rand van laurierbladeren zijn twee engelen voor een monstrans
op voetstuk geknield; twee engelenkopjes zweven in de lucht. De maten zijn 0.165
bij 0.155 M. Op het voetstuk is een opschrift (1716) aangebracht: SACRATISSIMAE
/ SYNAXIS / CONFRATERNITAS / DABAT. Eenig merk: .
Zes b r o e d e r s c h a p s - p l a q u e t t e s van de broederschap van O.L. Vrouw. Zij
vertoonen de Madonna met stralenkrans op den maansikkel. Ook deze zijn ovaal en
de grootste maten bedragen 0.165 bij 0.13 M. Aan de bovenzijde is een bloem
aangebracht. De merken zijn: een ster en .
Zes b r o e d e r s c h a p s - p l a q u e t t e s van de broederschap van den H. Antonius.
Ook deze zijn ovaal; de grootste maten: 0.18 bij 0.155 M. De H. Antonius is in relief
op koperen stralengrond voorgesteld. De merken zijn verschillend: één der plaquettes
heeft in een liggende ruit de letters T G, drie hebben, eveneens in een liggende ruit,
de letters I M en een sleutel eronder; bij twee andere zijn de teekens onleesbaar.
Ten slotte zes b r o e d e r s c h a p s - p l a q u e t t e s van de broederschap van den
Heiligen Naam. Zij zijn zeer eenvoudig en vermelden het jaartal 1844.
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Een houten kruis met c o r p u s en b e s l a g (XVIIId) op een, eveneens van zilveren
montuur voorzien, voetstuk. Het geheel hoog 0.89 M. Merken: P.L.N.(?), een rechter
vuist met stok, en (onleesbaar).
Vier gedreven zilveren k a n d e l a a r s (XVIIIc),

Afb. 228. St. Matthias. Zilveren borstbeeld van H. Barbara.

met de initialen I.I.C. (vermoedelijk van pastoor Joh. Jac. Cyrus). Twee hebben de
volgende merken: Maastricht, F en CI (of CH) onder een kroon met drie parels(?);
de andere: Maastricht, en I.E. onder een kroon met drie parels.
Vier gedreven zilveren b o r s t b e e l d j e s (XVIa), voorstellend: de H. Barbara
(afb. 228), de H. Catharina, heilige vrouw met boek (afb. 229), heilige vrouw met
palmtak in de linkerhand. Hoogte ± 0.09 M.
Voorts twee r e q u i e m - m i s s a l e n (Plantijn, 1823) met zilveren b o e k b e s l a g
(XVIIIa); in het midden een plaquette van 0.185 M. hoogte, waarop in een cartouche
de H. Drievuldigheid is voorgesteld met een engel eronder, die een arm uitstrekt ter
verlossing van de zielen uit het Vagevuur, op het benedendeel der cartouche in de
vlammen voorgesteld. De merken zijn: een ster, waaronder een K, en in een ovaal
de letters I B.

Afb. 229. St. Matthias. Zilveren borstbeeld van een heilige.

Van dit zilverwerk heet een gedeelte afkomstig te zijn van de kerk der
Predikheeren.
Een d r i e s t e l (1547, gerestaureerd 1862), de dalmatieken+ versierd met twee
+
geborduurde banen en een rand aan de mouwen, waarop onder een gothisch
Paramenten.
baldakijn telkens een heilige staat afgebeeld. De kazuifel is voorzien van een breed
geborduurd kruis; over de heele breedte der dwarsarmen is het huwelijk van Jozef
en Maria (afb. 230) voorgesteld, terwijl de andere voorstellingen wederom onder
een gothische architectuur zijn geplaatst; vgl. het bezoek van Maria aan haar nicht
Elizabeth op afb. 231.
De kazuifel is voorzien van het jaartal: 1547 en RES. 1862.
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Een d r i e s t e l (XVIII b) van rood fluweel met opgewerkte versiering van gouden zilverdraad, bestaande uit schelp- en rankmotieven; het kruis van de kazuifel met
een medaillon, waarop een kruisbeeld op een voetstuk. De bijbehoorende koorkap
met een schild, waarop het Lam Gods op het boek met de zeven zegels.
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Afb. 230. St. Matthias. Detail van een kazuifel (XVI).

Verder nog eenige k o o r k a p p e n (XVIII), waarvan een van licht paarse
bloemenstof, een van groen met bloemen.
Een e x p o s i t i e v a a n t j e (± 1700?) van zilverdraad, met een Madonna en een
spreukband met: AVE MARIS STELLA; gezicht en handen zijn geschilderd. Het is
vermoedelijk afkomstig van de broederschap van O.L. Vrouw.+ Ten slotte bevinden
+
zich nog in het
Verdere voorwerpen.

Afb. 231. St. Matthias. Detail van een kazuifel.

bezit der kerk: vier achtkante l o o d e n p l a q u e t t e s (XVIIIA), de Evangelisten
met hun attributen voorstellend. Hoogte 0.123 M., breedte 0.12 M. (afb. 232 en 233).
Verder worden in de pastorie vier b e e l d e n van zacht hout bewaard:
Een vrouwelijke, staande heilige (XIX?) met boek, Hoog 0.53 M.
Een H. ‘Donatus’ (XVII d), in bisschopsgewaad. Met voetstuk hoog 0.55 M. (afb.
234).
Een O.L. Vrouw op den wereldbol (XVIId): de naar rechts kijkende Madonna
houdt het kindje op de linkerhand. Hoog 0.435 M. (Afb. 235).
Een H. Franciscus Xaverius (± 1700), in priesterkleeding (rochette) en in loopende
houding, een kruis in de linkerhand. Hoog 0.50 M. (afb. 236).
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Een H. Hubertus (XVIIIa) in bisschopsgewaad; de armen afgebroken. Hoog 0.285
M. (afb. 237).
Twee gesneden houten r e l i e k h o u d e r s (XVII).
+
In de pastorie hangt een portret van Joh. Jac. Cyrus († 10 Febr. 1819), op
+
65-jarigen leeftijd, in 1804 geschilderd door Guil. Franquinet(volgens een aan
Schilderijen.
den
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achterkant geplakt étiquet). Levensgroot, ten halven lijve, van voren, half naar rechts
gewend, den beschouwer aanziende. Hij houdt een gebedenboekje in de linker hand
voor de borst. Op doek,

Afb. 232. Looden plaquette.

0.83 × 0.62 M.

Afb. 233. Looden plaquette.

De kerk bezit drie+ klokken:
1. Diameter 1.26 M. Bovenaan een randschrift, in Romeinsche majuskels: PER +Klokken.
BIS TERQUE DECEM SIMUL ET SEX LUSTRA CREATAM NOMINE SUB PRORIO CATTARINA
CERNE RENATAM. - ANNO 1671.
Deze klok is versierd met twee ovale medaillons.
2. Diameter 0.69 M. Bovenaan een

Afb. 234. Beeld van den H. Donatus.

randschrift in Romeinsche majuskels:
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Afb. 235. Beeld van ‘Immaculata’.

S. CATTARINA. I.I. CYRUS PASTOR I G W VAN AREN BERNARD I C S DE LIMPENS.
Onderaan staat: HENRICUS PETIT ME FECIT. Ao. 1785.
3. Diameter 0.87 M. Bovenaan een randschrift: MATTHIAS APOSTEL - I.I. CYRUS
PASTOR enz. als voren.
Volgens de kroniek van pastoor Cyrus hingen er vóór de vernieuwing van
den toren vier klokken, waarvan de grootste, 10.500 pond wegend, de
‘zilveren’ klok en ‘la grande mère’ genoemd werd.
Melchior de Haze te Antwerpen goot in 1675 een klok voor de St.
Matthiaskerk (Maasgouw 1887, blz. 208).
In 1773 werden op het kerkhof van St. Matthias twee gebarsten klokken
tot eene som van 2000 pond vergoten (Chroniek van Maastricht, ed.
FLAMENT, blz. 136).
Eindelijk vermeldt de kroniek-VAN GULPEN, dat de halfuursklok van de
O.L. Vrouwekerk in 1800 naar St. Matthias is overgebracht.
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Afb. 236. St. Matthias. Beeld van den H. Franciscus Xaverius.
+

In de eerste travee is buiten
+

Grafzerk.

Afb. 237. St. Matthias. Beeld van den H. Hubertus.

in den noordgevel een g r a f z e r k ingemetseld, die, voor zoover zichtbaar, 1.62 M.
hoog is en breed ± 0.85 M. In een cartouche is een gedeeld wapen aangebracht: A,
een korenschoof, vergezeld van drie sterren (6), twee in het schildhoofd, een in den
voet; B, een springende eenhoorn. In de hoeken van den steen waren de kwartieren
aangebracht; de wapenfiguren ervan zijn echter geheel uitgesleten. Het gedeeltelijk
leesbare opschrift luidt: HIC IACE[NT] CONSV L... / HENRICVS VAN PELT... / VRBIS
o
Q DAM SCABINVS.... E.... / ISABELLA VAN BRIENEN CON(IU)G(ES) / .... OBIJT ILLE A
1691 17 9 BRIS / ILLA 1687 3 8 BRIS / REQVIESCANT IN PACE.
E.J.H. en v.N.
Voor St. Matthijs, zie nr. 20 op blz. 259: de Kerk van den H. Matthias.
Voor de Minderbroeders, zie nrs. 10, 11 en 12 op blz. 190 e.v.

21. Zwingelput 4. Het R.K. Armenhuis, gesticht De Nieuwenhof, voormalig
begijnhof van dien naam.
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+

VON GEUSAU, Public. XXXI, blz. 46 e.v. - HEYLERHOFF, Annuaire 1831,

blz. 105 e.v. - Maasgouw, 1927, blz. 1-4 en 14. - Maastrichtsche
Grafsteenen, Public. LXV (1929) e.v.
+

‘Monuments historiques et profanes’, blz. 34-38
(Rijksarchief te Maastricht). In het midden van de XIIIe eeuw lag ten
Oosten van de tegenwoordige St. Pieterstraat op het gebied van St. Pieter
een begijnhof, dat echter wegens ongunstige plaatselijke gesteldheid
westwaarts werd verplaatst. Hierdoor ontstonden de namen Aldenhof en
Nieuwenhof. Bij akte van 9-III-1263 (1264) stonden Godefridus, pastoor
van St. Pieter en Gerard van Nassau, proost van O.L. Vrouw, den begijnen
deze overplaatsing toe (DARIS, XIIIe et XIVe Siècle, blz. 213). In het
testament (3-II-1265) van zekeren Levallus (Maasg. 1895, blz. 79) is dan
ook sprake van: het nieuwe klooster der begijnen buiten de muren van
Tricht dat opnieuw is gebouwd ter eere van de gelukzalige Katharina (‘in
honore beate Katharine de novo constructo’), terwijl, blijkens een
cartularium van Sint Servaas, Deken en kapittel den begijnen der ‘Nova
curia’ den 2-IX-1269 toestemming gaven tot het geheel of gedeeltelijk
aankoopen

+

Literatuur.

VAN GULPEN's

+

Afbeeldingen.
Geschiedenis.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

279
van een eiland in den Jeker: ‘inter duos rivos Jecore’. Bovendien wordt
haar, na vereischte machtiging, toegestaan een bedehuis te bouwen (DE
e
BORMAN, Commission royale d'histoire, 3 serie, IX (1897), blz. 46).
Dit klooster nu lag buiten den, eerst XIV d ter plaatse opgetrokken,
stadsmuur en wel zoo nabij dien muur, dat zoowel het klooster als de stad
in tijd van oorlog de nadeelen dezer ligging ondervonden; het
gebouwencomplex immers kon een steunpunt bieden voor vijandelijke
ondernemingen. Van daar, dat tijdens de woelingen van 1465 de
Maastrichtenaren de nederzetting in brand staken. Er verliep daarop een
twintigtal jaren eer de communiteit geheel werd schadeloos gesteld. In
Februari 1483 verklaarde Angelus, pauselijk afgezant van

Afb. 238. Plattegrond en details van de kapel van den Nieuwenhof.

heel Duitschland, dat de zusters van den begijnhof in haar nieuw klooster
van dezelfde privilegiën konden genieten, als zij te St. Pieter genoten
hadden (Kroniek VAN GULPEN). Op den 11den Februari werd besloten tot:
slooping van de kapel van zekere begijnen buiten de muren van de gezegde
stad (vgl. Maasg. 1927, blz. 3). De buiten den stadsmuur gelegen kapel
en de kloostergebouwen werden gesloopt en binnen de veste in ‘1489 het
klooster en de kerk van den Nieuwenhof door den timmerman der stad
Clabers met pastoor Jan gebouwd’ (Kroniek VAN GULPEN). Blijkens de
raadsnotulen van 16-IX-1493, werd met Heynen Clabers overeengekomen
‘te maken ende te tymmeren aan den nuwenkoer, aldair gemaect, eyn huys
in de manieren van eynre kircken... en sulcx van acht gebonden ....’ (Maasg.
1927, blz. 14).
In dezen tijd (XVB) valt dan ook naar alle waarschijnlijkheid het door
HERBENUS medegedeelde (vgl. hiervoren, blz. 77) over het opheffen van
een houten brug, die over de
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stadsgracht naar het begijnhof voerde, en over het dichtmetselen van het
daar gelegen poortje; dit toch kan geschied zijn bij het dreigende
oorlogsgevaar, terwijl, na de vestiging binnen de muren, het poortje
bestendig dicht kon blijven.
De Fransche overheersching bracht een wijziging in de bestemming der
gebouwen; het convent werd in 1797 opgeheven. Het Centraal bestuur
van het Departement der Nedermaas gaf de kloostergebouwen aan de
burgerlijke gasthuizen der stad in ruil tegen het militair hospitaal in de
Looijerstraat; het hierin gevestigd R.K. Armenhuis werd daarop
overgebracht naar den Nieuwenhof.
+

A. De KAPEL, toegewijd aan de H. Catharina en Gertrudis1), georiënteerd met
respectievelijk 2 en 3½o noordelijke afwijking voor schip en koor, gerestaureerd

+

Beschrijving. De kapel.

Afb. 239. Kapel van den Nieuwenhof van uit het Noorden.

1) Buiten de kapel van den Nieuwenhof waren te Maastricht aan deze heilige gewijd de, nabij
de St. Matthias gelegen, St. Catherien, de kapel der Feilzusters, en die ten jare 1265, hierboven
genoemd. Deze nu lag met een, aan den H. Andreas gewijde, kapel op Sint Pieter; de begijnen
van de Andreaskapel bleven bestaan naast die van den Nieuwenhof. FRANQUINET (Inv. I,
blz. 123 noot) veronderstelt, dat zij eerst na de verwoesting van St. Pieter, zich met die van
den Nieuwenhof hebben vereenigd. Een andere veronderstelling is, of niet deze begijnen
zijn opgenomen in het convent aan den Maagdendriesch, welks in 1471 aan St. Andreas
gewijde kapel (vgl. hiervoren blz. 147) de oude vereering zou hebben voortgezet. Hiervoor
toch pleit de mededeeling van SCHAEPKENS (blz. 59, s.v. Aldenhof), dat een raadsverdrag
van 1326 aan ‘die swesteren bij Sinte Andries tsente Peter woenechtich’ het
Cortespoeldersambacht toekende, terwijl uit den Index op de raadsnotulen blijkt, dat op
23-IV-1413 en 30-IX-1426 in een ‘Dispuijt tusschen de Cortespoelders en Susteren van St.
Andries op den dries woonachtigh’, verdragen is, dat de zusters genoemd ambacht zullen
hebben. In een schepenbrief van het hof van Lenculen, d.d. 14-VIII-1352 (DOPPLER, St.
Servaas, nr. 53 noot) is er bovendien sprake van het ruilen van een hoeve, gelegen bij de
Linderkruispoort en bij het convent van Sint Andries, tegen een andere hoeve, te Sint Pieter
gelegen bij ‘Sint Andrieskirke’ en behoorende aan dat klooster.
Is er in 1423 sprake van ‘Sinte Katherine Kirken opten selven Nuwenhoeve’ (DOPPLER, O.L.
Vrouw, nr. 298 en FRANQUINET Inv. nr. 172, blz. 192), in 1496 komen de H. Katharina en
Gertrudis als patronessen der nieuw gebouwde kapel voor (Maasg. 1921, blz. 29), waaruit
tevens volgt, dat FRANQUINET (blz. 192, noot) zich vergiste door te beweren, dat na de
overplaatsing binnen de stadsmuren, de patronesse ‘vervangen’ werd door St. Gertruide.
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XIX en XX, bestaat uit een in baksteen (gesausd; tengevolge van latere herstellingen
is het formaat niet aan te geven) opgetrokken eenbeukig s c h i p (XVIIB) en een
k o o r (XVd) van mergel.
+
De lengte tot het koor bedraagt binnenwerks 19.90 M., met inbegrip van het koor
+
29.75 M.; de breedte van het schip: 8.55 M., die van het koor: 6.85 M.
Afmetingen.
Het aan de zuidzijde tegen de kloostergebouwen aanleunend s c h i p is aan de
noordzijde versterkt door ongelede steunbeeren met bekroning (vgl. afb. 119 en afb.
239).
Hierdoor wordt het schip in zes traveeën verdeeld, welke ieder op de verdieping
van een halfrond gesloten venster voorzien zijn. Een zware geprofileerde lijst en een
leien dak sluiten dit gedeelte der kapel af (afb. 239).
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Het hoogere k o o r bestaat uit één koortravee zonder venster en een sluiting van vijf
zijden van een achthoek; het is versterkt door driemaal versneden steunbeeren. Het
hooge leien dak is bekroond met een gesmeed ijzeren kruis (afb. 240).
Het e e n b e u k i g schip, met vlakke, modern beschilderde wanden, is gedekt met+
een halfrond tongewelf in gipswerk. De noordwand wordt, zooals gezegd, op de +Inwendig.
verdieping onderbroken door zes vensters, gelijkvloers door twee en een derde, dat
gedicht is, terwijl aan de westzijde een wand tusschen de eerste en tweede travee de
kerk gelijkvloers minder lang

Afb. 240. Koor van de kapel van den Nieuwenhof.

maakt dan op de verdieping. Tusschen de tweede en derde travee staan twee zuilen
van Naamsche steen, op vierkant basement en met Ionisch kapiteel met vier voluten;
zij dragen een tribune, welke op de verdieping een travee dieper is en tot
n o n n e n k o o r bestemd was. Daar, tegen den westwand, hangt een groot kruisbeeld
(± 1600). Gelijkvloers is de zoldering van deze tribune voorzien van g i p s w e r k ,
dat in geometrische vakken is verdeeld, waarin bloemen en andere figuren zijn
aangebracht.
Het iets smallere koor is van het schip gescheiden door een wand van mergel,
waarin een spitsbogige triomfboog. Het bestaat uit één k o o r t r a v e e aan noord en
zuidzijde, waarin een blind vierdeelig spitsbogig venster; deze travee is door een
kruisribgewelf gedekt. De s l u i t i n g bestaat uit vijf zijden van een achthoek; de
driedeelige vensters in de wanden der sluiting zijn
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van onderling verschillende traceeringen voorzien. Een geprofileerde lijst onder de
vensters gaat het heele koor rond en onder deze lijst zijn de wanden gebroken door
ondiepe nissen, welker geprofileerde omlijsting van boven een segmentboog vormt.
In den sluitingswand op het Noorden is een deuropening aangebracht, welke
geflankeerd is door twee op basementen rustende rondstaven, welke door een andere,
die het verloop van

Afb. 241. Kapel van den Nieuwenhof inwendig.

den segmentboog volgt, gesneden worden.
Op de scheiding van koortravee en sluiting bevinden zich driedeelige schalken,
elders enkelvoudige, alle met basementen en gebeeldhouwde kapiteeltjes; zij
doorsnijden de geprofileerde lijst (afb. 241).
Op den sluitsteen in de sluiting is een gebeeldhouwde voorstelling van de symbolen
der Evangelisten, korenaren en een wijntros aangebracht.
+

Bouwgeschiedenis. De kapel van den Nieuwenhof bestaat uit een schip
(XVII B) en een hooger koor (XV d). Wij zagen hiervoren (blz. 279), dat
ten jare 1489 een begin werd gemaakt met den bouw der kerk. Uit het
raadsverdrag van 16 September 1493 blijkt, dat ‘aen den nuwen koer,
aldair gemaect’ een schip werd toegevoegd, dat omschreven wordt als
‘eyn huys in manieren van eynre kircken... van acht gebonden ...’ Dit schip
nu werd misschien opgetrokken in hout, of, wat waarschijnlijker is, in
vakwerk. De verklaring (d.d. 14-VII-1661) van de ‘Geswoorene
Stadtswerckmeesters’, die bevonden, dat de kerk toen was ‘heelcaducq
ende ruineus, verheyschende nootsaeckilicke herbouwinge’ (Maasg. 1929,
blz. 55), maakt het zeer waarschijnlijk, dat in 1661 of 1662 is overgegaan
tot de vervanging door het tegenwoordig baksteenen schip, waarvan de
ongelede en bekroonde steunbeeren veel gelijkenis vertoonen met die der
om dezen tijd voltooide Augustijnenkerk (vgl. afb. 119 en 239).

+

Bouwgeschiedenis.
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De kapel bezit:
Twee schelpvormige w i j w a t e r b a k k e n van rood en zwart marmer (XVII).
Een gebeeldhouwden eiken p r e e k s t o e l (midden-XVII), met klankbord en
moderne trap; de kuip is zeskantig, de consolevormige voet eindigt in een vrucht. In
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engelenkopjes uitloopende voluten dragen den rand van de kuip. Het rugstuk is met
een draperie in 't grijs beschilderd.
In de kapel zijn eenige groote g r a f z e r k e n geplaatst, welke voor ± 15 jaren+
van uit de gang heeten te zijn overgebracht1). Hiertoe behooren twee (XIII), welke +Grafsteenen.
nog van de tweede nederzetting moeten afkomstig zijn.

Afb. 242. Kapel van den Nieuwenhof. Grafzerk.

1. In de koortravee aan de noordzijde: grafzerk (XIIId) van een geestelijke, later
herbezigd. In een gothische nis met wimberg en pinakels staat de afgestorvene
in priesterkleeding, de handen gebogen gevouwen. Het bovenste gedeelte is
bijgemaakt en het opschrift in Romaansche majuskels luidde: + ANNO DOMI/NI
. M . C . C . L. XXX . VI . SEPTIMO KL. MAJI OBIIT DOMINUS ROBN REC/TOR
BEGHINARVM NOVE/CVRIE. IUXTA . TRAIECTVM. ANIMA . EIVS . P . MIAM . DEI
REQUI[ESCAT] (er staat: ESAS) . IN PACE / ORATE . P.E.O. Later werd deze zerk
andermaal gebruikt en op de schachten der kolommen werd in gothische
minuskels vermeld: HIR LICT BEGRAUE BRODER SIMON ANCKERS / ... PATER
DIS KOUENS STERF AO XVE / EN XXX.
2. Een aan den vorige verwante steen bevindt zich in de koortravee aan de
zuidzijde2). Ook hier een geestelijke met gevouwen handen, ten voeten uit onder
een gothische architektuur. Hoog 2.32 M.; breed ± 1.06 M. Het opschrift luidt:
ANNO . DOMINI / M . C . C . NONAGESIMO . IIII . VNDESIMO . KL . SEPTEMBRIS .
OBIIT . DNS. WOLTERUS . DE . / CORTENBERG . RECTOR . BEGHINARV . NO/VE
. CURIE . IUXTA . TRIECTū . ANIMA . EIUS . P . MIAM . DEI . REQUIESCAT . IN .
PACE . A/ME . ORATE . P. EO (afb. 242).
Tegen den westwand der kapel zijn eenige zerken van omtrent 1.80 M. × 1 M.
geplaatst; de belangrijkste zijn:
3. De zerk van Claas van Limborgh, schout van St. Pieter († 1574).
1) In VAN GULPEN's ‘Monuments historiques et profanes’, komt op blz. 34 het interieur dezer
kapel voor; verschillende der hierna beschreven zerken ziet men er op het koor liggen.
2) VAN GULPEN teekent in het in de vorige noot genoemde werk bij dezen steen aan ‘dienende
tot autaersteen’.
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4. De zerk van Herman van Griffonroye (afb. 243), die is afgebeeld staande onder
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een boogstelling en op een grasgrond, met boek en buidel in de handen, een
schoudermantel om en een kovel op het hoofd. Boven den boog in een
doornenkrans is een wapenschild met een naar links gaanden griffioen.
Het opschrift luidt:
SVB HOC SARCOPHAGO SECUNDUM / CHRISTI REDEMPTORIS ADVENTVM / DESIDERAT

HERMANNUS VAN / GRIFFONROYE LOVANIENSIS

Afb. 243. Kapel van den Nieuwenhof. Grafzerk.

DOCTOR / COMES ET EQVES QVISQVIS ILLE / FVERIT HIC REQVIESCIT OBDORMI / VIT
IN DOMINO AN O A SALVTIFERO PART V/ VIRGINEOAO 1616 OCTIS 23 ORATE PRO
IPSIVS / ANIMA ET REQVIESCAT IN SANCTA PACE.
Op den rand van den steen staat het volgende:
HIER RVST IN CHRISTO IVFFRAV MARIA BLOMMART / HVISVROVWE VAN MYN HEER
DOCTOER HERMAN GRIFFONROYE GHESWOREN MEDECYN / GHEGAGIERT DESER STADT
DY IS ONSLAEPEN / IN DEN HEERE DEN .... IVLY INT IAER 1612 BIDT OM GODTS WILLE
VOER HAER SIELE EN SALI(GHEID).
5. De grafzerk van Margaretha Vaes, de vrouw van Hubertus Cruesen, † 12
Novemvember 1627.
+
In den wand, welke schip en koor scheiden, bevinden zich twee gedenksteenen.
1. Aan de zuidzijde een (XVIa) met de beeltenis van den gestorvene, kanunnik +Epitaaf.
Johannes Frenkens, geknield ter rechterzijde eener op den maansikkel gezeten
Madonna met stralenkrans. Twee zwevende engelen dragen de kroon boven haar
hoofd. De voorstelling is gevat tusschen balusterzuiltjes, welke een kroonlijst dragen,
waarop in een halfronden boog te weerszijden van het midden, een schelp is
aangebracht. Hierboven een gevleugeld engelenkopje en, in 't midden boven alles
uit, een wapenschild, beladen met een kruis. Dit schild vindt men beneden andermaal
weer, uitkomend onder een cartouche, vermoedelijk met het volgend opschrift in
gothische minuskels:
HIC . ē . SEPULTUS . D(OMIN)US / JO(ANN)ES FRēKēS . CAN(ONIC)US . H(UI)US .
ECC(LESIE) / DEFūCTUS . A(NN)O . 15 ET M[ATER]EIUS (afb. 244).
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Dit epitaaf moet van elders zijn overgebracht, daar ‘canonicus huius
ecclesie’ niet kan slaan op de kapel van den Nieuwenhof.
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2. Aan de evangeliezijde een tweede gedenksteen ter nagedachtenis van
Dr. Herman van Griffonroye nevensgenoemd. De ovale spiegel is
afgeschuind en van een twintigregelig opschrift voorzien.

B. De Kloostergebouwen.
Verschillende verbouwingen (vooral XVII en XVIII) hebben het oorspronkelijk
karakter van dit kloostertje onherkenbaar gemaakt. Tot den aanleg (XVII) zijn te
rekenen de o o s t -, d e z u i d - e n d e w e s t v l e u g e l . De kapel sluit de noordzijde
af.
De h o o f d g e v e l (afb. 245) is op het Oosten gelegen en bestaat thans uit een
met een topgevel afgesloten gedeelte, waarin gelijkstraats twee vensters; en het
hiernaast naar de kerk toe gelegen gedeelte, met rechte gootlijst en in het gelijkstraats
een koetspoort, drie vensters, een deur in gebeeldhouwde omlijsting en met bovenlicht
(Lodewijk XV), ten slotte twee vensters. Op de verdieping is in den topgevel en uit
het midden, in de vorige eeuw een groot venster aangebracht, en in het andere gedeelte
zes halfrond gesloten vensters, waarboven drie dakkapellen het leien dak onderbreken.
Het XVIIde-eeuwsch karakter spreekt uit overblijfselen van dichtgemetselde
tweeledige- en kruisvensters en uit de nog zichtbare overblijfselen eener met
triglyphen en diamanten versierde kroonlijst. Aan de achterzijde is het karakter
(midden-XVII) beter bewaard gebleven. Het ten Westen aan de kapel grenzend
gedeelte van den w e s t v l e u g e l heeft aan de

Afb. 244. Kapel van den Nieuwenhof. Epitaaf.

noordzijde een, thans ingebouwden, toegang in omlijsting van Naamsche steen en
halfrond gesloten; hier boven bevindt zich een smal venster, gevat in afwisselend
groote en kleine blokken Naamsche steen. In den westgevel zijn drie groote
kruisvensters behouden; weliswaar zijn de kruisen uitgebroken en een nieuwe
beglazing aangebracht; op de verdieping zijn twee tweeledige vensters gedicht, terwijl
de omlijsting van drie later aangebrachte vensters uit herbruikt materiaal bestaat.
Van jaarankers zijn alleen over A O I ... Een kroonlijst met consoles sluit den gevel
af. Het zuidelijk aangrenzend gedeelte van den westvleugel is geheel van hetzelfde
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type; het is echter hooger opgetrokken en telt negen groote kruisvensters, waarvan
de kruisen eveneens zijn uitgebroken. Hierboven ziet men de sporen van zeven
tweeledige vensters, waarvan slechts de onderhelft
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is overgebleven, sinds hier hooger op, grootere vensters werden aangebracht. Ten
Zuiden vormt een gebouwtje de verbinding tusschen den z u i d v l e u g e l en den
walmuur en laat alleen de kroonlijst met consoles van dezen vleugel zichtbaar. Het
gebouwtje zelf heeft een halfrond gesloten deuropening met een klein venster erboven
en een tweedeelig venster er naast.
+
Slechts weinig is er bewaard, wat aan de XVIIde eeuw herinnert; in het
+
Inwendig.
noordelijk gedeelte van den westvleugel bevindt zich een oude s c h o u w (de
stookplaats is dichtgemetseld met paarse tegels) met gesneden boezemkast (Lodewijk
XIV); het schoorsteenstuk stelt Christus aan het kruis voor met Maria en Joannes.
Trappalen van balustervorm vindt men in den west- en in den oostvleugel.
+
In de regentenkamer wordt bewaard het p o r t r e t van een regent, in bruine jas
en gebloemd vest, een veeren pen in de rechterhand, de linker in de heup rustend. +Schilderijen.
Op doek; hoog 0.80 M., breed 0.62 M. Rechts onder geteekend Hauck, 1765.
+
Twee gesneden l i j s t e n (Lodewijk XV), de een met een lijst van Regenten van
+
1755 af; de ander met eene van superintendanten van 1850 af.
Overige voorwerpen.

Afb. 245. Gesticht de Nieuwenhof. Voorgevel.

Een rijk gebeeldhouwde bekroning van een lijst van ‘besondere weldoeners’ sinds
1755: een ovaal schild, beladen met een druiventros met twee bladeren en een kroon
er boven, komt uit een cartouche; helm- en dekkleeden gaan over in een schelp- en
krulornament.
In een der gangen hangt nog een s c h i l d e r i j (XVII B), de H. Familie met
Johannes voorstellend. Op doek; hoog 1.10 M., breed 0.875 M. Vermoedelijk
afkomstig van het vroegere hoofdaltaar (vgl. de afb. bij VAN GULPEN).
+

Tot de kloostergebouwen behoort nog een met zijn langen gevel aan den Zwingelput
+
gelegen gebouwtje (XVII B); het is opgetrokken in baksteen met banden van
Overige gebouwen.
mergel, gesausd en op het Noorden en Zuiden voorzien van een trapgevel. De vensters
aan de straatzijde zijn later ingebroken.
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Voor de voormalige Preekheerenkerk en -klooster, zie nr. 8 op blz. 164: de
voormalige Dominicanenkerk en -klooster.
Voor de voormalige Recollectenkerk en -klooster, zie nr. 10 op blz. 190: de
voormalige Franciscanenkerk en -klooster.

22. Stokstraat 52 en Brusselschestraat 76. De voormalige Refugie Van St.
Gerlach.
FRANQUINET,

Beredeneerde inventaris van Sint-Gerlach. - Maasg. 1883,
blz. 813 en Maasg. 1903, blz. 9. - SCHAEPKENS, Public. XVIII (1907), blz.
105.
Het adellijk Premonstratensenklooster van Sint-Gerlach te Houtem bezat
binnen Maastricht+ een refugie in het zuidelijk gedeelte van de Stokstraat,
dat de Graanmarkt genoemd werd. De inventaris van het archief van
genoemd klooster vermeldt ten jare 1279 de schenking van een steenen
huis, gelegen op de Graanmarkt.+

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

In 1343 wordt een huis genoemd, gelegen ‘in foro bladi’, op de
Graanmarkt, tusschen dat van Billa van Scalcoven en dat van den proost
van Meerssen (FRANQUINET, Inv. No. 76 en DOPPLER, O.L. Vrouw, No.
64). Deze huizen grensden aan de noordzijde der refugie, want het
cijnsboek van 1377 leert ons, dat Godefridus de Mersen, clericus, slechts
de helft van een huis bewoonde, waarvan de andere helft, bezeten door
Theodoricus, den zoon van Petrus Pyraer, onmiddellijk aan den toren der
dames van Sint-Gerlach grensde (FRANQUINET, Inv. II, blz. 208. Aan de
zijde naar den hoek van de Graanmarkt (aan de zuidzijde dus) lagen nog
twee huizen: dat van Henricus van Clermont en dat van Oda Bodinx op
den hoek van de Graanmarkt; de ligging van Clermont's huis wordt
omschreven als gelegen tusschen den voornoemden toren en het huis van
evengenoemde Oda. Het cijnsboek (1380) der altaren van O.L. Vrouwekerk
spreekt van een cijns ‘supra domum Prepositure de Mersen..... prout se
extendit retro cum magna domo supra murum opidi’ (FRANQUINET, Inv.
II, blz. 32).
De refugie had dus blijkbaar een weerbaar karakter, het uiterlijk van een
toren. Een gekleurde teekening (XVII) in de verzameling van het
Genootschap (Rijksarchief te Maastricht) en weergegeven door
SCHAEPKENS (tegenover blz. 188) geeft een vierkanten toren te zien met
een hoog tentdak.
Een verbouwing (XVIIB) gaf haar het tegenwoordig aanzien. Nadien
schijnt de refugie in verval te zijn geraakt; immers, als de stad den
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kloosterlingen beveelt de refugie ‘wegens desselfs caduciteyt op te
bouwen’, zijn zij genoodzaakt het huis te verkoopen voor een som van
1200 gulden, zooals zij meedeelen in een verzoekschrift aan de
Staten-Generaal; hierin vragen zij, om, gelijk de kloosters van Hocht,
Herckenrode e.a., die ook een refugie bezitten, tot den aankoop te mogen
overgaan van een huis op de Brusselschestraat voor 1632 rijksdaalders.
Zij krijgen 27-1-1731 hiervoor octrooi ‘mits hetselve hvys alleen
gebruyckende tot een Refuge en intrek ende anders niet, ....’ (HABETS,
Houthem-St.-Gerlach, Public. VI (1868), blz. 240). In 1740 wordt het
nieuw verworven huis voor den tijd van 12 jaren verhuurd. In 1754 wordt,
om in het gemis aan contanten te voorzien, o.a. ‘het huis voor omtrent 25
jaren aangekocht’ te gelde gemaakt (FRANQUINET, Inv. St. Gerlach, No.
251 en 260); dit is echter de refugie aan de Brusselsche straat niet, want
blijkens Maasg. 1903, blz. 9, wordt zij eerst in 1771 voor 8500 gld. Brab.
verkocht aan Hendrik Martinus Nypels. Het pand werd toen omschreven
als: ‘Huys ende aangehoorende hoff,
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remise, stallingen en verdere ap- en dependentien van dien, gestaan ende
gelegen binnen Maestricht op de Brusselse straat, genaamt het Refugie
van St. Gerlac, reyngenooten, nae den westen, het huis genaamt de Belle,
d'ander zijde d'heer Keyser...’.
zegt (blz. 105), dat een latere eigenaar omstreeks 1800 het
uit vier huizen bestaande pand tot het groote huis verbouwde, dat nu onder
den naam ‘Huis de Stuers’ bekend is.
SCHAEPKENS

Het tegenwoordig karakter dezer voormalige refugie is dat van eene particuliere
woning; voor de beschrijving, zie hierna onder: particuliere gebouwen.

23. Kommelstraat. De voormalige refugie van Herckenrode, toebehoorend
aan de ‘Zusters onder de Bogen’, thans dienend tot kosthuis voor bejaarde
dames.
+

H.P.H.E., Maasg. 1883, blz. 872. - T.z.p. 1890, blz. 16. - VICTOR DE
STUERS, Maasg, 1907, blz. 5 en 75.

+

Literatuur.

+

Wanneer de in 1182 gestichte abdij van Herckenrode te Curingen bij
Hasselt (België), binnen het versterkte Maastricht, even westelijk van de
eerste ommuring, haar refugie

+

Geschiedenis.

Afb. 246. Refugie van Herckenrode. Torentje aan de westzijde.

oprichtte, is onbekend. Het torentje aan den gevel op het Westen bevat
een steen met het jaartal 1574. Opmerking verdient het, dat HAAKMAN en
ALLARD, die in hun opstel ‘Het beleg en de zgn. verwoesting van Maastricht
in 1579’ (Public. XIII (1876), blz. 415, 416) genoemd jaartal als
stichtingsjaar beschouwen, er aan toevoegen, dat ‘het merkwaardige jaartal
pas onlangs verdwenen’ is; in een noot wordt medegedeeld, dat die
jaarsteen nog wordt bewaard. Volgens EVERSEN zou de refugie in 1774
vervreemd zijn; zij kwam in handen van verschillende eigenaars, totdat
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de zusters van Liefde, wier klooster er aan grenst, de refugie kochten en
ter bewoning voor oude dames inrichtten (XIX d).
+

De voormalige refugie bestaat uit een in mergel opgetrokken gebouw van één
+
verdieping; de gevel op het Oosten bevat acht vensters, waarvan er zich vijf aan
Beschrijving.
de zuid-, en drie aan de noordzijde van een uitgebouwd vierkant torentje bevinden.
De gevel op het Westen was oorspronkelijk op gelijke wijze - eenige moderne
bijgebouwen wijzigden de indeeling - verdeeld en een bijna gelijke toren is ook hier
uitgebouwd; die torentjes liggen dus juist tegenover elkaar. Hun bekroning is
verschillend; aan den oostgevel treffen wij een zadeldak en een topgeveltje met
voluten aan, aan de westzijde een tentdak en een kroonlijst op consoles, waarvan die
aan de voorzijde een sterk sprekend profiel hebben: een dekplaat, aan de voorzijde
voorzien van een diamant, daaronder sterk ingesnoerd en dan gebuikt eindigend; de
andere consoles, in later tijd vernieuwd, hebben een regelmatig verloop van het
contour met de grootste dikte vlak onder de dekplaat (afb. 246).
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In dezen, den westelijken, toren bevinden zich twee vensters in omlijsting van
Naamsche steen met geprofileerden onderdorpel; boven het hoogste is een steen met
het jaartal 1574 (vgl. hierboven) aangebracht. Even noordelijk uit de as van vensters
en toren is de kelderdeur gelegen, welke gevat is in eene omlijsting van Naamsche
steen met afgeronde hoeken; boven deze omlijsting bevindt zich een streksche boog
(met stootvoeg in de as).
De kelders onder het gebouw zijn met tongewelven in mergel gedekt. De
vertrekken+ hebben van hun oorspronkelijk karakter niets bewaard. In den westelijken
toren is op de eerste verdieping de oorspronkelijke houten spiltrap bewaard, welke +Inwendig.
naar den zolder leidt. Deze wordt afgesloten door een opgeklampte, geploegde deur,
aan de binnenzijde voorzien van twee later aangebrachte gesmeed ijzeren gehengen.
In den topgevel naar het Zuiden is het houtwerk met opklapbaar luik bewaard
gebleven van een, door een aanbouw (XIXd) gedicht, venster.
In den tuin bevindt zich in een van het Oosten naar het Westen loopenden muur
een gevelsteen met het jaartal 1645; een wapen met kromstaf en de letters B.H., de
initialen der in 1653 overleden abdis Barbara van Hinnesdael.

24. Boschstraat 69 en 71. De voormalige refugie van Hocht, thans klooster
en school van de Zusters van het Arme Kind Jezus.
H.P.H. EVERSEN,

Maasg. 1883, blz. 834 en 835. - Dr. P. DOPPLER, Maasg.
1895,+ blz. 73, 93. - A.J.A. FLAMENT, Maasg. 1907, blz. 17 en 18. - L. baron
DE CRASSIER, Public. LXII (1926).
De adellijke vrouwenabdij van Hocht werd gesticht tusschen 1218 en 1220
(DE CRASSIER,+ blz. 5); het is echter niet bekend, wanneer de kloosterlingen
een Refugie binnen de stad oprichtten. EVERSEN kwam het bestaan van
zoo'n huis het eerst tegen in 1531, ‘toen de gemeenteraad aan “de Vrouw
van Hocht” vergunde den gevel van haar huis op den Holtmarkt, zooals
men toen de Boschstraat noemde, vier à vijf vingers uittezetten’. Een
vroegere vermelding is misschien te halen uit een schepenbrief van 1325,
waarin van een jaarrente sprake is op een huis ‘....domum unam illorum
de Hocht’, toebehoorend aan die van Hocht (DOPPLER, St. Servaas no.
196). Het cijnsboek (1380) der altaren van O.L. Vrouwekerk (FRANQUINET,
Inv. II blz. 29) duidt de ligging van zeker huis aan met de woorden ‘juxta
domum monialium de Hocht supra forum lignorum’; een latere hand
voegde er bij, dat het ‘domus monialium’ den cijns betaalt.

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

Het schijnt, dat XVId de refugie een geheele herstelling noodig had, want
Paus Sixtus V (1585-1590) staat de abdis Francisca van Mombeeck
(1579-1609) toe gelden op te nemen tot herstelling der kerk, abdij,
boerderijen en der refugie te Maastricht, welke in 1579 verwoest waren
(DE CRASSIER, blz. 45). Een volgende had plaats onder abdis Maria van
Hulsberg, gezegd Schaloen (1651-1556). Een halve eeuw later, in 1704
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werd de refugie in tweeën verdeeld en verhuurd; de abdis reserveerde er
zich een pied-à-terre.
Onder het Fransch bewind verbeurd verklaard, werd het huis in 1851 door
den toenmaligen eigenaar in drie perceelen gesplitst, en later nog weer
onderverdeeld. Ten slotte werd in 1877 de voormalige refugie aangekocht
door de tengevolge van den ‘Kulturkampf’ verdreven kloosterzusters van
het Arme Kind Jezus, die het sedert bewonen.
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+

Bij de herhaalde verbouwingen, welke de refugie van Hocht in den loop der tijden
+
onderging, is van het oorspronkelijk karakter niet veel overgebleven. De gevel
Beschrijving.
aan de tuinzijde heeft nog gedeeltelijk het karakter van de XVIIde eeuw; gedeeltelijk
ook is oud materiaal herbruikt. Twee gevelsteenen in dezen gevel herinneren aan de
bovengenoemde verbouwingen. De oudste vermeldt tusschen twee wapenschilden
het volgend tijdvers (1590):
HOCHTANAE SACRAE MO NBECA ANTISTITA
STRVCTIS VTERE POSTERITAS

CAVLAE STRVXI. TV

Het ruitschild, bezaaid met leliën, waarboven de kromstaf met sluier, is dat van
Francisca van Mombeeck bovengenoemd. Ter rechterzijde bevindt zich in een
cartouche een ovaal schild, dat van het geslacht de Corswarem, voerende: twee
dwarsbalken van keel op hermelijn, waaruit de moeder der abdis was (vgl. de Crassier,
blz. 43).
Iets hooger zijn nog twee steenen bewaard. 1. De eene steen draagt een ruitschild:
beladen met drie koeken in de richting van een schuinbalk, eveneens met abtsstaf en
sluier. 2. De andere steen vermeldt in een vers den naam der abdis en in den eersten
regel het jaartal (1652); het noordelijke eind van het opschrift moet aangevuld worden;
het luidt volledig:
COELESTI P(A)T(ER) OMNIPOTENS OPE PROTEGA[T] A[EDES]
R(EVEREND)A D(OMIN)A MARIA DE HULSBE[RGH] DICTA SCHALOVN
AB(BATIS)SA IN HO[CHT]

25. Papenstraat 13-15.
De voormalige REFUGIE VAN ST. JACOB te Luik is thans particuliere woning1).
Aan de oude bestemming herinnert nog een gebeeldhouwde steen met het wapen
van den abt Aegidius Lambrecht (1611-1646) en het jaartal 1627. Van dien steen,
welke zich thans binnen op de gang der eerste verdieping (Papenstraat nr. 13) bevindt,
zegt de Maasgouw 1920 op blz. 93: ‘Hij draagt in eene cartouche het volgend wapen:
een dwarsbalk vergezeld van boven van drie bijlen, naast elkaar geplaatst, en beneden
van een liggenden gebladerden tak. Het ovale schild is gedekt door een mijter en
leunt tegen een kromstaf, aan welks uiteinde een lang wapperend doek bevestigd is.
Daarboven bevindt zich het jaartal 1627. Rechts (heraldisch) van het schild staan op
de cartouche de letters A E (verbonden) en links een L, terwijl wat lager een
Andreaskruis en eene schelp uitgebeiteld zijn. Onderaan staat de spreuk: VIRESCIT
ICTA VIRTVS’.

1) Op den rug van een schepenbrief van 1359 (DOPPLER, O.L. Vrouw nr. 109) staat aangeteekend,
dat de in dien brief genoemde jaarrente uit twee huizen, gebeurd wordt: i n d i e
p a p e n s t r a e t o p t h u y s v a n s i n t J a c o b . Deze aanteekening is vermoedelijk
XVI B.
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Voor de voormalige Sepulchrijnenkerk en klooster, zie nr. 5 op blz. 156: kerk en
klooster der Bonnefanten.
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PLAAT X.
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PLAAT X.
St. Servaaskerk. Plattegrond van de kerk en van de overgebleven kloostergebouwen.
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[De Sint Servaas]
De SINT SERVAAS, R.K. parochiekerk van den H. Servatius; hiertoe behoort wat
er overgebleven is van de gebouwen van het voormalig, vrije Rijkskapittel van Sint
Servaas.

Afb. 247. Maastricht uit het Westen gezien; middengedeelte van een teekening van J. De Grave
(verzameling van Dr. J Q. van Regteren Altena te Amsterdam)
8. de Brusselse Poort; 9. het oude Stadthuys; 10. de Cruys Broeders; 11. S. Servaes; 12. S. Jan; 13.
de Jesuiten; 14. S. Nicolaas; 15. Lieve Vrouwekerk; 16. de Minnebroers; 17. het dorp Air (Heer).

Annuaire 1828. BOCK & WILLEMSEN, Antiquités sacrées, Maestricht 1873.
- BORMAN,+ Chevalier C. de, Notice sur un cartulaire du chapitre de saint
Servais à M. (Bulletin de la Commission royale d'histoire, T. IX). BRANDTS, A.L.J., Deel VII zijner Variorum decem volumina geeft
historische bescheiden uit de archieven van het kapittel getrokken; dit h.s.
ten stadsarchieve is door mij niet verwerkt. CRASSIER, L. BARON DE,
Dictionnaire historique du Limbourg, § Maestricht. (Public. 1930 e.v.)
DIEPEN, DR. H. Die romanische Bauornamentik in Klosterrath ... (1931),
in II, 2 en III, 3. DOPPLER, DR. P. Beschrijving der Sint-Servaaskerk te M.
(1909). - Dezelfde, Bulletin de la Gilde de Saint Thomas et de Saint Luc,
XI (1898); hierin een uit Architectura (1893) vertaald artikel van J.
CUYPERS, een van DOPPLER en een van SCHMEITS. - Dezelfde, Verzameling
van charters en bescheiden betrekkelijk het Vrije Rijkskapittel van Sint
Servaas (Public. 1930 e.v.). - Dezelfde Regesta over de St. Servaaskerk
te M. Maasg. 1895). - Dezelfde, Necrologie de la Confrerie des Chapelains
de ... St. Servais ... Maestricht 1897. - FALKE, O.V. Kunstgeschichte der
Seidenweberei (1913). FLAMENT, A.J.A. De westertorens van St.
Servaaskerk te M. (Public. 1891). - GENS, E. Histoire et discription de
l'église de St. Servais à M. (1843). - GOOSSENS, DR.W. Een grafschrift uit
den Merovingischen tijd in de St. Servatiuskerk te M. (Public. LXIX,
1933). - HEYLERHOFF, M. VAN. In het Annuaire van 1828. HUSTINX-Roberti, J. Iets over den narthex der hoofd-parochiale kerk van
den H. Servatius te M. (Public. XLV, 1909). - KALF, DR. J. Opgravingen
in de St. Servaaskerk te M. (Bulletin van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, 1916). - KEULLER, IR. L.A.J. Een archeologische
Hypothese

+

Literatuur.
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(Public. 1912). - LIGTENBERG, DR. R. Die romanische Steinplastik I (1918).
- NISPEN TOT SEVENAER, JHR. E. VAN. Uit de bouwgeschiedenis der Sint
Servaaskerk te M. (Maastricht 1933). - Dezelfde, Maastrichtsche
Grafsteenen (Public. 1933 e.v.). - PERREAU, A. Recherches historiques sur
le chapitre impérial de St. Servais. (1850). - SCHAEPKENS, ALEX. en
ARNAUD. Verschillende artikelen in Annales de l'académie d'archeologie
de Belgique, Antwerpen (1845-1859), in de Messager des sciences
historiques, (Gent 1849-1859). SCHMEITS. La basilique de St. Servais à
M. (1901). WEISCHER, DR. L. in Studien zur Holländisch-Limburgischen
Romanik (1934).
+

Als de oudste afbeelding der kerk - voor den westbouw vgl. blz. 301 - is
te beschouwen die van Belmonte op den gedeeltelijken plattegrond van
Maastricht (1587). De kerk is er gezien van het Oosten uit en in vogelvlucht
(afgebeeld in Public. 1922 bij Albers' artikel over de oude Jesuietenkerk
te Maastricht).

+

Afbeeldingen.

Latere afbeeldingen komen voor in kopergravures, min of meer gelijkend
op de prent van Harrewijn, hoog 0.144, breed 0.195 M., alle min of meer
betrouwbaar (o.a. opgenomen in

Afb. 248. Het Vrijthof, detail naar een aquarel (1791) van Michel Lenarts, in 1917 in het bezit van
den Heer Aug. Jelinger. Vgl. afb. 447.

de Histoire ecclesiastique d'Allemagne, Foppens, Brussel 1722). De XVIIIe
eeuwsche afbeeldingen worden het best vertegenwoordigd door de in afb.
248 weergegeven reproductie. Voor de XIXe eeuw zijn de litho's van
Schaepkens te vermelden.
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De geschiedenis van het kapittel van Sint Servaas is nog niet geschreven;
ik moet daarom+ volstaan met het noemen van eenige feiten in
chronologische volgorde. Voor meer gegevens wordt verwezen naar
Perreau's Recherches historiques en naar mijn ‘Uit de bouwgeschiedenis’,
waarin een gedeelte van Jocundus' verhaal (vlgs. Kalf) is opgenomen.
+

+

Geschiedenis.

De H. Servatius wordt te Maastricht begraven.
+

384

+

Volgens Perreau werden door bisschop Monulphus de grondslagen van
een groote kerk gelegd. Gregorius van Tours (538-594) deelt in zijn
Historia Francorum, L. II, c. 5 en in zijn De gloria Confessorum, c. 71,
mede, dat S. Servaas vlak bij de brug van den heirweg is begraven, dat de
geloovigen ter plaatse een bedehuis van planken oprichtten en dat bisschop
Monulphus dit vervangen heeft door een groote kerk - ‘magnum templum’;
Monumenta Germaniae historica, Scriptores, I, p. 67 en p. 190.

+

587

+

In de negende eeuw maken stukken melding van het monasterium, van
de abbatia sancti servatii Trajecti ad Mosam en in de volgende eeuw van
de ecclesia Trajectensis.

+

IXe eeuw

+

Van het bouwen eener kerk of van het verbouwen van het magnum
templum - b.v. na een mogelijke verwoesting door de Noormannen (881)
- maken de geschreven bronnen vóór het jaar 1000 geen melding1).

+

Xe eeuw

+

De Gesta pontificum cameracencium (Mon. Germ. S.S. VII, p. 487)
vermelden een kerkwijding in het jaar 1039 .... ‘et consecreta est ibi ecclesia
in honore sancti servatii’; in de Gesta pontificum leodiensium bij
Chapeaville wordt bovendien van twaalf altaren gesproken. terwijl
Jocundus er nog bijvoegt, dat het proost Geldulfus was, die de ‘basilicam
... novam condiderat’. In 1039 is bijgevolg een nieuwe of een aanzienlijk
verbouwde kerk gewijd (vergelijk Uit de bouwgeschiedenis der St.
Servaaskerk, blz. 7 en 8 en Bijlage A, blz. 70).

+

1039

+

Het kapittel wordt als vrij erkend, en rechtstreeks staand onder den Paus
en de Roomsche Koningen.

+

1087

+

Arnoldus de Suestris geeft geld tot aankoop van wijnbergen ... en tot
terugkoop van vaatwerk uit de schatkamer (Doppler, Verzameling Nr. 61).

+

1186

+

December 20. Paus Honorius III verschuift het feest der kerkwijding op
het feest van den H. Gorgonius (9 September; Doppler, Verzameling Nr.
88).

+

1220

+

Scheidsrechterlijke uitspraak van den graaf van Loon in zake
gewelddadigheden door Maastrichtenaren in de kerk gepleegd (de Borman,
Cartulaire, p. 44).

+

1272

1) De Annales Fuldenses spreken van het castrum.
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+

De oudste vermelding van het altaar in het ‘Nieuwerck’ komt voor in
een schepenbrie van 6-x-1285 als ‘altare supra novam fabricam’ (Doppler,
Maasg. 1899, blz. 80-81).

+

1285

+

Proost Gerard vond de kerk, reliekhouders en het lithurgisch gerei in
verwaarloosden staat; om hierin te voorzien bepaalt hij, dat gedurende tien
jaren van vrijkomende prebenden de opbrengst van het tweede jaar aan
de kerkfabriek en aan de sacristie zal komen (Perreau, p. 31).

+

1290

+

3-XII. ‘- a pauperibus scolaribus sub campanis panem recipientibus’ (de
Borman, Cartulaire).

+

1320

+

Er zijn groote kosten gemaakt ... occasione fenestrae ... versus sanctum
Johannem de novo instructae (Doppler, Regesta - cartularium III, fo 144
vo).

+

1324

+

De ‘Commemoratio Gerardi, patris Theodorici de duobus montibus,
custodis’, zal plaats hebben ‘in cemitorio exulum retro thesaurariam
(tegenwoordig sacristie) eccle ie...’ (Doppler, Regesta - Apotheca IV, fo
49).

+

1340

+

In XV b is, volgens Herbenus, de houten overdekking door een gewelf
in steen vervangen; als ‘auctor operis’ noemt Herbenus den kanunnik
Dierick Volquyn, die blijkens zijn grafsteen den 16-111-1441 is gestorven.
Omtrent denzelfden tijd is het orgel, staande ‘in sinistro latere ecclesiae’
overgebracht naar den westbouw.

+

XV b
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+

Door koning Lodewijk van Frankrijk werd in 1463 de ‘Koningskapel’,
noordelijk van de absis, gesticht (Herbenus).

+

1463

+

is het portaal aan de ‘Lange gang’ voltooid en is een overwelfde kruisgang
om den pandhof opgetrokken in witte steen. Voordien werd zij, naar men
zegt, door houten zuilen gedragen (Herbenus).

+

c. 1475

Vervolgens is het hoofdaltaar met koperen zuilen versierd, waar ik Herbenus - voordien houten heb gezien.
+

heeft proost Joannes van Eynatten het St. Servaas-altaar vóór de
koortrappen doen oprichten en is hij er vóór begraven (Herbenus).

+

c. 1505

+

In den tuin der proosdij is in 1515 door de gebroeders Willem en Gaspar
Moer de groote klok gegoten, welke den 2en Maart is ingezegend
(Herbenus); in 1916 werd de gietmantel van een klok in den pandhof
blootgelegd.

+

1515

+

namen de kanunniken het besluit: reparari porticum ecclesie versus
meridiem (Doppler, Regesta - acta III, fo 28 vo).

+

1596

+

Een kroon en rozenkrans van zilver zijn ontstolen aan het beeld der H.
Maagd op het aan haar toegewijd altaar ‘in novo opere’ (Doppler, Regesta
- alsvoren).

+

1597

+

26-IV werd de krocht gewit en besloten een ijzeren traliewerk te laten
maken bij het graf van Sint Servaas; tevens werd bepaald de beelden van
het oksaal te laten herstellen (Doppler, Regesta, - acta III, fo 178 vo).

+

1600

+

10-X verkreeg de cantor van het kapittel verlof om een ‘nova fenestra’
te laten plaatsen in de kapel der H. Maagd en Karel ‘salvo quod columnie
antiquae fenestrae maneant integrae et antiqua vitra maneant ad opus
fabricae ecclesiae (alsvoren, acta III fo 288 vo).

+

1601

+

De Laudes en het Te Deum te zingen ‘in ambitu superiori in quo
septimanalis sanctarum reliquiarum fit ostensio (alsvoren, acta IV, fo 288
vo).

+

1631

+

24-X besloot het kapittel de ruimte bij den ingang der ‘antiqua scola’ in
te richten tot carcer (alsvoren, acta VI, fo 227).

+

1707

+

werd besloten tot moderniseering van het koor, en het marmerwerk
opgedragen aan Georges Bayer en Frans de Bouge en

+

1730

+

6-IX tot het plaatsen van een Religio aan den eenen, van David
psalmodieerend aan den anderen kant (alsvoren).

+

1731
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+

Werd den 2-IX besloten tot het laten vervaardigen van een marmeren
lezenaar in het midden van het koor (alsvoren, acta VII).

+

1732

In hetzelfde jaar vermeldt van Heylerhoff de slooping van het oksaal
(Annuaire, 1828).
+

verzochten deken en kapittel den fabriekmeester ‘ut curet colorari ex
oleo turres huius ecclesie (alsvoren, acta VIII).

+

1779

+

De kerk werd tijdens het bombardement ernstig beschadigd (Annuaire
1828).
+

+

1793/4

werd het kapittel opgeheven; het kerkmeubilair geveild (Annuaire 1828).
+

1797

+

Een voorloopige restauratie had plaats in 1804 en in het volgend jaar
werd de eeredienst in de kerk hersteld (van Heylerhoff - Annuaire 1828).

+

1804

+

De KERK is gelegen op een naar het Westen oploopend terrein; haar
+
Beschrijving. Ligging.
w e s t g e v e l s - zoowel de westbouw als de noordelijk hiervan gelegen
kloostervleugel - liggen verzonken aan de straat, welke ‘het Sint Servaasklooster’
heet; de o o s t g e v e l s aan een plein, ‘het Vrijthof’ genaamd; de z u i d g e v e l s aan
een smalle straat langs de St. Janskerk (hiervoren, blz. 215 e.v.) en aan het plein vóór
deze kerk. Aan haar noordzijde strekt zich een p a n d h o f uit, op scheef-vierkant
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grondplan en omgeven door drie armen van de kloostergang. Van de belendende
k l o o s t e r g e b o u w e n is een gedeelte bewaard; voor een ander deel zijn ze
vervangen door de moderne bebouwing der aan het Vrijthof, het Juliana- en het
Keizer Karelplein gelegen perceelen.
De westelijke arm van de kruisgang, de ‘Lange gang’, heeft een ingangsportaal
aan het Keizer Karelplein en geeft toegang tot den kloostervleugel langs het Sint
Servaasklooster; in dezen vleugel bevindt zich de Schatkamer. Aan den oostelijken
arm en tegen het transept der kerk ligt een tot het Vrijthof doorloopend gebouw, de
voormalige schatkamer, thans sacristie.
De kerk bestaat uit:+
+
een w e s t b o u w op rechthoekig grondplan, met de smalle zijden aan noordPlattegrond.
en zuidkant; hij is op het ten Oosten aansluitend, driebeukig, schip geopend, zet de
indeeling ervan voort, maar is wegens een aantal tot schoring van de kern opgetrokken
afdeelingen breeder dan het schip;
een driebeukig, basilikaal aangelegd, s c h i p van acht traveeën - de laatste langer
dan de andere -; de rechthoekige pijlers zijn later van kolonetten voorzien in verband
met de overwelving der kerk met ribgewelven;
z i j b e u k e n , waarvan de buitenwand aan de noordzijde in iedere travee
doorbroken is en wel: door het portaal-aan-de-Lange-gang in de eerste travee,
vervolgens door drie, in het tijdperk der gothiek uitgebouwde, kapellen, en in de
achtste travee wederom door een ingang aan den oostarm der kruisgang, benevens
door een poortje ernaast, dat toegang geeft tot een trap, welke leidt naar de zaal boven
de huidige sacristie. Aan de zuidzijde geeft de wand in de eerste travee toegang tot
het aangebouwde ‘Bergportaal’ en van de derde travee af is hij evenals aan de
noordzijde geopend op drie gothische kapellen;
een d w a r s p a n d met k r u i s i n g . Iedere transeptarm is eenbeukig en telt drie,
slechts door de gewelven afgebakende, traveeën. De kruising, wier westelijke pijlers
vrij zijn en een kruisvormige doorsnede hebben, heeft een verhoogden vloer in
verband met de, eronder gelegen en van het schip uit toegankelijke,
k r u i s i n g s k r y p t ; westelijk van deze ligt de ‘kleine krypt’ met de grafkamer;
een (oost) k o o r , aan de kruising verbonden door een vierkante koortravee,
waaronder de o o s t e l i j k e k r y p t , en eindigend in een a b s i s , welke geflankeerd
wordt door vierkante k o o r t o r e n s .
Op den noorder- en zuider-transeptarm sluit oostwaarts en nabij het koor een, op
het transept geopende, vierkante, kapel aan, vroeger portaal (thans kapel van het H.
Sacrament en kapel van de Noodkist, o.s. aan noord- en zuidzijde van het koor).
Naast deze kapellen ligt in elken transeptarm wederom een, op het transept geopende,
vierkante, kapel met in de muurdikte uitgespaarde koorronding. Daar de diepte der
voormalige portalen en der kapellen gelijk is, vormen hun oostwanden één
doorgaanden muur.
Tusschen de zijwanden der koortravee en de voormalige portalen ligt een smalle,
gangachtige, ruimte, welke oostwaarts iets verbreed uitloopt in een, onmiddellijk
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vóór den aanzet der absis gelegen vierkant vertrek, ieder den voet uitmakend van
een der koortorens. In den zuider-transeptarm is bij de restauratie onder deze
gangachtige ruimte over trappen een verbinding met de oostelijke krypt gemaakt.
+
Het B e r g p o r t a a l en het drietal uitgebouwde kapellen van den zijbeuk werden
+
hiervoren reeds vermeld. Tegen den oostwand van het Bergportaal en langs den
Aanbouwsels Zuidzijde.
zuidwand der eerste zijbeukkapel, ligt de, met deze kapel in open verbinding staande,
d o o p k a p e l . Zij is in twee traveeën verdeeld en stond vroeger in verbinding met
het Bergportaal.
Ten Zuiden van den zuider-transeptarm bevond zich de, in 1810 gesloopte kapel
van O.L. Vrouw (zie blz. 326).
+
Oostwaarts van de buitenste kapel van den noorder-transeptarm bevond zich de
+
in Naamsche steen opgetrokken ‘Koningskapel’, waarvan de noordwand
Oostzijde.
gedeeltelijk is bewaard.
+
De kapellen, welke ten Noorden van den noorderzijbeuk werden uitgebouwd
+
zijn hiervoren reeds vermeld.
Noordzijde.
+
o
De kerk is georiënteerd met een afwijking van 14 naar het Zuiden.
+

Oriënteering.

+

De hoogtematen van den westbouw zijn van den kerkvloer uit gemeten: tot den
dakrand 21.20 M.; het metselwerk der torens 39 M.; hun spitsen reiken tot 55.80 +Afmetingen.
M.; de middenspits tot 72.80 M.
De breedte van den westgevel boven de plint bedraagt 34.25 M.
De zuidgevel is breed 13.995 M. Inwendig meet de zuiderzijhal 5.545 M., de
middenhal 10.66 M.; de noordelijke zijhal, die een totale binnenmuursche diepte
heeft van 11.59 M., is 5.30 M. breed.
Het schip heeft tot het transept een gemiddelde lengte van ruim 42.50 M.; de
breedte, gemeten bij het westelijk en het oostelijk pijlerpaar, bedraagt o.s. 10.842 en
10.740 M. (Keuller); de hoogte van onderkant sluitsteen tot vloer bedraagt gemiddeld
21.35 M.
Met de zijkapellen is de binnenmuursche breedte ruim 34 M., in het dwarspand
uitgezet tot 42.50 M.; hier is de hoogte van onderkant sluitsteen tot vloer 19.70 M.
Met inbegrip van westbouw en absis bedraagt de inwendige diepte thans 86.70 M.
(Kalf, De Katholieke kerken in Nederland, blz. 554).
Over maten van onderdeelen is te vergelijken ‘Uit de bouwgeschiedenis der Sint
Servaaskerk’.
+
Het gebouw is opgetrokken in kolenzandsteen, harde en zachte mergel, benevens
+
Naamsche steen, en kalksinter, neerslag uit de Romeinsche waterleidingen.
Materialen.
+

De kerk is thans toegankelijk door een poort (XIII b) in de eerste travee van den
zuiderzijbeuk - zie voor de beschrijving van de Bergpoort, blz. 339 e.v. - door
een modernen ingang in den zuidgevel van het dwarspand;
door de poort (XII d) aan de ‘Lange gang’, in de eerste travee van den
noorderzijbeuk - zie voor de beschrijving blz. 347 -

+

Toegangen.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

*25
PLAAT XI.
St. Servaaskerk. Doorsnede van den westbouw over de lijn C-D (Plaat X). (Vergelijk
ook Plaat XIV).
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PLAAT XI.
St. Servaaskerk. Doorsnede van den westbouw over de lijn C-D (Plaat X).
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door de poort met de ‘Majestas Domini (XII c/d) aan de oostelijke kloostergang zie voor de beschrijving blz. 347 e.v. Tenslotte bevatten de beide kapellen naast het koor vroeger portalen, welke het
Vrijthof met het dwarspand verbonden; zij zijn tot kapellen ingericht; die aan de
zuidzijde van het koor is den 6-1-1930 in gebruik genomen.
De WESTBOUW. Hij is opgetrokken op een rechthoekig grondplan, heeft een+
benedenverdieping (het voormalig w e s t k o o r ) en een bovenverdieping (met de +Planverdeeling. Algemeen.
Benedenverdieping.
‘K e i z e r z a a l ’), waaruit drie torens oprijzen.
De benedenverdieping is, door op pijlers gedragen bogen, verdeeld in een
middenhal en twee zijhallen; deze hallen zetten de indeeling der kerk in een middenen
twee zijbeuken voort en zijn hierop geopend; de vloer der zijhallen ligt ongeveer
anderhalven meter hooger dan die der kerk - die der middenhal lager dan die der
zijhallen. Deze hallen vormden eens het w e s t k o o r .
Boven het westkoor ligt over de geheele breedte van den westbouw een zaal, de+
+
‘K e i z e r z a a l ’, met een overkoepeld middengedeelte en twee zijafdeelingen.
Bovenverdieping.
Boven de zijafdeelingen rijzen de beide, vierkante, steenen t o r e n s op en boven het
middengedeelte verheft zich de moderne middenspits.
Zoowel het westkoor als de Keizerzaal zijn omgeven door een reeks van elf
rechthoekige afdeelingen, zijnde òf door muren gevormde ruimten òf door bogen
afgedeelde traveeën. Vijf daarvan liggen langs den westkant, besloten tusschen twee
op de hoeken, welke de ronde, doch vierkant ommuurde, wenteltrappen bevatten, en
aansluiten op de twee, welke langs elk der zijden van het westkoor zijn gelegen.
Door zijn rangschikking langs de drie vrije zijden van het westkoor schraagt het
zwaar muurwerk dezer afdeelingen de hooge gewelven der groote middenruimten,
en schoort het tevens de pijlers en bogen, waarop de drie hooge torens rusten.
Met uitzondering van de doorloopende wenteltrappen zijn de, aan drie zijden om+
+
het westkoor liggende, ruimten ter halve hoogte overwelfd en overvloerd; zij
Galerijen en
tusschenverdieping.
vormen een galerij. Aan de westzijde is zij driedeelig: een middenpartij met twee
zuilen, en twee zijgedeelten zonder zuilen; langs noord- en zuidzijde van het westkoor
heeft de galerij telkens een middenzuil in front.
Tusschen de galerijgewelven en den vloer der bovenverdieping bevinden zich zeer
lage ruimten, samen een ‘corridor’ uitmakende, welke via de bordessen der
wenteltrappen, om het koor heen een verbinding binnendoor vormde tusschen de
daken van het noorder- en die van het zuider-zijschip der kerk.
Voor de schorende ‘bogen’ tegen den westgevel, zie hierna blz. 304.+
+

De ‘bogen’.

+

De westbouw bestaat uit een zwaren, rechthoekigen romp van kolenzandsteen en
+
harde mergel; boven zijn dak rijzen drie torens op.
Uitwendig. Typeering.
Door waterlijsten wordt hij in drie geledingen verdeeld van omtrent zeven, zes en
een kwart en drie en een halven meter; verticaal wordt hij door lisenen onderverdeeld;
de onderste lisenen rusten op een plint.
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Afb. 249. St. Servaaskerk. Westgevel van den westbouw naar een opmeting van den Rijksarchitect
Ad. Mulder.
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De breede westgevel1) is verticaal door lisenen in drie partijen verdeeld: een
m i d d e n p a r t i j met geringen voorsprong, door lisenen onderverdeeld in drie
traveeën; twee z i j p a r t i j e n , elk van twee traveeën. Iedere travee der eerste geleding
wordt gedekt door een rondboog; deze bogen rusten aan de middenpilasters op een
impost en worden bij de zwaardere hoeklisenen in het metselwerk opgenomen. Daar
de traveeën der middenpartij smaller zijn dan die der zijpartijen ligt het middelpunt
der bogen in de middenpartij boven de lijn der imposten en zijn deze bogen op korte
rechtstanden geplaatst.
In de middengeleding treft men in plaats van één boog per travee telkens twee
kleinere aan, welke samenkomen op een geprofileerden kraagsteen.
In de derde geleding zijn de lisenen der middenpartij door telkens drie, in de
breedere velden der zijpartijen door telkens vier boogjes verbonden; deze boogjes
rusten, tusschen de lisenen, op kraagsteentjes en verkrijgen, vereend, het karakter
van een boogfries.
De gevel wordt afgesloten door een (thans een goot dragende) geprofileerde
kroonlijst; in de as der middenpartij is boven deze kroonlijst een steenen dakkapel
met vierpasvenster en rechtkantigen top aangebracht.
De vensters in den westgevel zijn zoo geplaatst, dat zij licht brengen in de+
+
westelijke nevenruimten van het westkoor; men treft in de benedengeleding vijf
Lichtopeningen.
rondboogvensters in rondbogige nissen aan - drie ervan tegenover de middenhal; in
elke travee der middenpartij bevindt zich zoo'n venster. Van de beide andere is er
telkens een in de aangrenzende binnentravee der zijpartijen, tegenover de zijhal,
aangebracht.
In de middengeleding bevinden zich, op de waterlijst, wederom vijf vensters in
rondboognissen, te weten: een rond venster in de as der middenpartij en telkens een
rondboogvenster in haar beide neventraveeën; een dergelijk, en op dezelfde wijze
geplaatst venster, treft men aan in de binnentravee der zijpartijen. Boven deze vijf
vensters (der galerij) en onder de kraagsteentjes, waarop immers telkens twee bogen
per travee samenkomen, bevinden zich een gelijk aantal lichtspleten, welke uitkomen
boven den vloer van den ‘corridor’.
Op de derde geleding zijn op overeenkomstige wijze vijf ronde vensters
aangebracht, uitkomend op de nevenruimten van de Keizerzaal.
In de buitentraveeën der zijpartij komen slechts lichtspleten voor ter verlichting
van de achtergelegen trap; de deuropening aan de zuidelijke torentrap dagteekent uit
den tijd der restauratie.
De noord- en zuidgevels zijn in denzelfden trant als de westgevel; de eerste is
echter ten deele bedekt door aanbouwsels, terwijl de zuidgevel geheel vrij ligt. De
horizontale indeeling door lijsten is hier ook aanwezig; de verticale geeft een
onderverdeeling in drie traveeën; de onderste geleding heeft drie rondbogen, de
middelste heeft er weer twee per travee en de derde een fries van vier boogjes per
travee.

1) De bovenkant van zijn plint ligt ongeveer gelijk met het niveau van de aangrenzende straat.
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Beneden heeft de zuidgevel in zijn as een rondboogvenster, in de westelijke travee
twee lichtspleten ter verlichting van de erachter gelegen trap en in de oostelijke travee
twee kleine, rechthoekige vensters van ongelijke grootte.
De middengeleding bevat in de westelijke travee twee lichtspleten in de as dier

Afb. 250. St. Servaaskerk. De westbouw, gezien uit het Zuid-Westen.
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travee, in de middelste een rondboogvenster op de waterlijst en een lichtspleet (van
den ‘corridor’) erboven, terwijl in de oostelijke travee de indeeling wel dezelfde is,
maar met een westwaartsche verschuiving van venster en lichtspleet uit de as dier
travee.
De derde geleding heeft - in afwijking van de dispositie in den westgevel - in het
midden van elke travee binnen een rondboognis een gekoppeld venster met
tusschenkolonnet.
De oostgevel steekt ter hoogte van de middengeleding boven het dak van den
zijbeuk uit en wordt door het aansluitend middenschip in een noordelijke en zuidelijke
helft verdeeld; van de middengeleding af kan men den romp der torens reeds volgen.
De waterlijsten der zijgevels zijn alleen in de zuidhelft van den oostgevel omgeleid;
de bovengeleding van den romp is, zoowel in de zuid- als in de noordhelft door
lisenen en een boogfries omlijst en vertoont in het spaarveld een dubbelvenster,
zooals in de zijgevels, uitkomend op de hoek-nevenruimte der Keizerzaal. Deze
nevenruimten zijn afgedekt door een tegen de torens liggend lessenaarsdak, waarvan
de driehoekige sluitgevel slechts een lichtspleet heeft. In de zuidhelft bevindt zich
ter hoogte van de lichtspleten van den ‘corridor’ een ruw gemetselde opening, toegang
gevend tot de daken van den zuiderzijbeuk, maar aan de noordhelft is een dergelijke
toegang lager aangebracht; noordelijk ervan treft men de, in mergel en op een (thans
onder het portaaldak verborgen) geprofileerde uitkraging opgetrokken a b s i d i o o l
der noordgalerij. Zij is op een boogjeslijst half- kegelvormig afgedekt; een
rondboogvenstertje breekt haar gebogen muurvlak. Boven de absidiool is een
lichtopening in kruisvorm uitgespaard, ter verlichting van een, in de muurdikte
aangebrachte, trap naar de ruimte boven de gewelven van den noorderzijbeuk (zie
plaat XV tegenover blz. 366).

Afb 251. St. Servaaskerk. Uitkraging van de absidiool van den westbouw.

De torens zijn drie in getal, een n o o r d e l i j k e , en een z u i d e l i j k e met een
nieuwe k l o k k e n s p i t s , tusschen beide in; de klokkenspits dagteekent uit den tijd
der restauratie door Dr. Cuypers; hij is van ijzer en hout, met leien bekleed en rust
op een onderbouw van breuksteen, welke ± 4 M. boven het dak van den westbouw
reikt.
De tegenwoordige middelste toren, aan welks ontwerp een in 1556
opgetrokken klokkentoren ten grondslag ligt, heeft de plaats ingenomen
van den in 1767 door den Luikschen architect Faën ontworpen, doch bij
de uitvoering gewijzigde, barokke bekroning (vgl. Flament, de
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Westertorens, 1891, blz. 58 en 66; en afb. 248). Van 1515-1556 waren de
zijtorens door hooge tentdaken gedekt, terwijl tusschen deze beide, met
het doel de groote klok een geschikte plaats te geven, een bouwwerk in
lichte steen werd opgetrokken, voorzien van topgevels
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op het Oosten en Westen en gedekt met een lessenaarsdak (volgens
Herbenus, bij Flament blz. 38 e.v.).

Afb. 252. St. Servaaskerk. De torens van den westbouw en de toren van de St. Janskerk uit het Westen.

Als de oudste afbeelding van den westbouw zou men kunnen rekenen de
voorstelling, welke Hertog Hendrik I (1190-1235; met Maastricht beleend
in 1204) van Brabant op een te Maastricht geslagen zilveren denier liet
weergeven: twee rechthoekige torentjes en daartusschen een hoogere ronde
toren. Dat hier aan S. Servaas gedacht mag worden, daarvoor spreekt het
bijschrift: S'VA voor SERVATIUS (v.d. Chijs, de Munten der
hertogdommen Brabant en Limburg, Pl. III, nr. 4).
Bij den noordelijken- en den zuidelijken toren overweegt een verticale verdeeling
der muurvlakken. De 14 M. hooge wanden worden slechts door één waterlijst in
twee gelijke geledingen verdeeld, waarvan de onderste in den west- en in den
oostgevel twee ondiepe spaarvelden bevat; deze zijn gevat tusschen de breede
hoeklisenen, een smallere middenliseen en de halfronde bogen, die beide verbinden.
De zijgevels, hebben drie zulke velden. In de bovenhelft bevindt zich een - behoudens
een enkele lichtspleet - blinde galerij, bestaande in elke travee uit twee halfronde
bogen, welke op een zuiltje met teerlingkapiteel neerkomen.
In de bovenste geleding spreekt de verticale indeeling het sterkst: 1e. doordien de
zuiltjes in de gekoppelde vensters zich als het ware voortzetten in de pilastertjes,
waarop zij rusten; 2e. omdat diezelfde pilasters de onderdorpels binnen elke travee
in tweeën verdeelen, waardoor de horizontale werking wordt verbroken, en ten slotte
omdat deze gekoppelde vensters - gelijk trouwens ook al het geval is in de geleding
eronder - zijn aangebracht binnen vlakke rondboognissen, wier dagkanten de verticale
werking der hoofdindeeling door lisenen beklemtoonen. Deze lisenen zijn door een
boogfries van vier boogjes per travee onderling verbonden.
Een eigenaardigheid dient hier te worden vermeld; in den oostgevel zijn de
gekoppelde vensters geheel open; boven het kapiteel van het zuiltje is de ruimte
tusschen de boogjes (en ter hoogte van hun bovenkant) gevuld; de open ruimte onder
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den ontlastingsboog hierboven is door een staand blok in tweeën verdeeld.1) Bij de
vensters in de andere gevels vertoont de bovenhelft een vulling, terwijl in
hetbenedengedeelte de achterwand achter het zuiltje slechts een hooge, smalle opening
in iedere helft heeft.
Voor de met leien bekleede2), moderne, bekroning der torens zie afb. 252.
In de benedengeleding zijn Bijzonderheden. eenige blokken van de lisenen op
opvallende wijze in de lagen der spaarvelden vertand; sommige blokken maken deel
uit èn van de liseen èn van het vlak van het spaarveld. De voorsprong van de liseen
werd verkregen door afkapping van een gedeelte der blokken; bovendien werd bij
sommige door verwijdering van een rechthoekig stuk een nauwere aansluiting
verkregen met ongelijk-gelaagde blokken van het spaarveld (vgl. afb. 250). Ter
hoogte ongeveer van den onderkant van de lichtspleten der tweede geleding overeenkomende met de vloerhoogte van den ‘corridor’ - valt in het metselwerk een
scheiding waar te nemen; tot

Afb. 253. St. Servaaskerk. De noorderlijke toren van den westbouw vóór de restauratie; uit het Oosten
gezien.

die hoogte bestaat het muurwerk uit groote steenblokken, verwerkt met dunne voegen,
welke aan het metselwerk een regelmatiger karakter verleenen, dan het kleiner
materiaal met breedere voegen, dat boven de scheiding is toegepast.
Aan den noordgevel is de scheiding het duidelijkst waarneembaar, omdat hier het
klein materiaal toepassing vond boven eenige lagen van blokken harde mergel,
1) Dat deze vorm voor den oostgevel oorspronkelijk is, blijkt uit afb. 253, waarop de toestand
vóór de restauratie te zien is; Gall, Niederrh u. normännische Architektur (1915), blz. 70,
noot 1, wijst op Normandische invloeden op grond van de aanwezigheid van dergelijke
vensters in den kruisingstoren van St. Georges de Boscherville en in een galerij der kerk te
Romsey.
2) De bedekking met leien is in de laatste jaren vervangen door eene met koper.
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welke alle nagenoeg gelijke afmetingen hebben; in den westgevel is de scheidingslijn
iets minder duidelijk en in den zuidgevel het onregelmatigst.
In den oostgevel van den westbouw bevindt zich, thans onder het dak van
den middenbeuk verborgen, een rondboogvenster, dat, te weerszijden
trechtervormig, als geheel ronde opening in den koepel van de Keizerzaal
uitmondt. Eronder bevindt zich, met waterpasse sprongen, een naar
weerszijden flauw hellende uitmetseling van een voormalig, lager, dak
(Plaat XV).
+

Tegen den westgevel van den westbouw zijn twee dwarsmuren, onderscheidenlijk
1.75 en 1.47 M. dik, aangebracht, waarin telkens een groote doorgang, en, westelijk +De ‘bogen’.

Afb. 254. St. Servaaskerk. De ‘Bogen’ op het ‘St. Servaasklooster’; zuidzijde van het noordelijk stel.
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ervan, een kleine, beide overspannen door rondbogen. Deze zware contreforten vermoedelijk omstreeks 1200 gebouwd om de afscheuring van den westgevel tegen
te gaan - werden tevens benut als verbinding tusschen den westbouw en de
daartegenover gelegen woningen der kapittelheeren (het vroegere ‘klooster van Sint
Servaas’): eenige kraagsteenen en een nis, in den zuidwand van het noordelijk
bogenstel, en een dichtgemetseld poortje, ter hoogte van die nis, in den westgevel,
zijn aanwijzingen1) voor de vroegere aanwezigheid van een verbinding - waarschijnlijk
over een uitgebouwde brug-tusschen kerken kloostergebouw.
In den zuidwand van dit noordelijk bogenstel is bij de restauratie in een
nis een nieuw madonnabeeld geplaatst, in den stijl van ± 1200.
Zooals op blz. 297 reeds is+ gezegd, bestaat de westbouw uit drie op de kerk geopende
+
h a l l e n : het westkoor, waaromheen elf nevenafdeelingen.
Inwendig. Plaat XI, XIV en
XV.

Afb. 255. St. Servaaskerk. De ‘Bogen’, van het Noorden uit gezien.

De middenhal is van het schip der kerk uit toegankelijk over zes treden, aan
weerszijden van een breed ‘altaar’ met steenen retabel (zie hierna de blzn. 378 e.v.),
dat, vóór de middenhal is opgesteld. Van de iets hooger gelegen zijhallen is de
zuidelijke, van den zuiderzijbeuk uit bereikbaar over een smalle trap van elf treden.
Met het westkoor staat de kerk in verbinding door drie, niet minder dan 2.35 M.
zware bogen, die aan de zijden worden gedragen door pilasters en in het midden door
pijlers, aansluitend tegen het meest westelijk pijlerpaar van de kerk. Deze bogen
overspannen een breedte, welke van Zuid naar Noord o.s. bedraagt 4.465, 9.365 en
4.88 M.2).
1) Volgens zeggen van een metselaar, die aan de restauratie heeft deelgenomen, bevond zich
aan de noordzijde van dit bogenstel in den gevel aan den overkant der straat nog een poortje,
dat echter verwijderd is.
2) Deze maten zijn ontleend aan de opmetingen van den Heer DE HOOG; de dikte van de
bepleistering is niet in rekening gebracht; zie voor verdere maten Uit de bouwgeschiedenis
der St. Servaaskerk, blz. 40 e.v.
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De twee buitenste gordelbogen zijn ongeprofileerd en staan op eenvoudige imposten;
de middenarkade is echter aan haar binnenzijde versterkt met een dubbelen

Afb. 255. St. Servaaskerk. Plattegrond van den westbouw; begane grond.

binnenboog, staande op twee, tegen den hoofdpijler boven elkaar geplaatste, zuilen.
Hiervan is de benedenzuil glad en staat met een van hoekblaadjes voorzien basement
op een hoog, vierkant, effen postament; zij heeft een rijk gebeeldhouwd kapiteel (zie
blz. 315); de onmiddellijk hierop staande tweede zuil heeft een dergelijke basis, een
schroefdraadvormig geprofileerde schacht en eveneens een rijk gebeeldhouwd kapiteel
(zie blz. 315). De ongeprofileerde onderste binnenboog staat op den, als abacus over
het kapiteel omgekornisten impost van den pijler; de eenvoudige, tegen den
gordelboog aansluitende tusschenboog daarboven, begint, zoo aan de schipzijde als
aan de zijde van het westkoor, consolevormig boven den impost. De hallen zijn
overkluisd met riblooze kruisgewelven; dat van de middenhal staat in de hoeken op
forsche, beneden den impost der pijlers aangebrachte, consoles. De kruisgewelven
der zijhallen staan op den impost der pijlers en hoekpilasters. Het gewelf in de
noorder-zijhal heeft een klokkegat.
+

Van de vijf ten Westen tegen het koor aansluitende afdeelingen zijn de middelste
+
drie, welke tegen de middenhal liggen, door een muur hiervan gescheiden, de
Nevenruimten.
uiterste twee daarentegen elk op een der zijhallen van het westkoor geopend, en
vormen een achterruimte dier hallen. De westelijke nevenruimte der middenhal
bestond, vóór de oprichting van een scheiwand, uit drie aansluitende traveeën, door
gordelbogen van elkaar gescheiden en met riblooze kruisgewelven op schildbogen
overdekt. In haar oostwand heeft de middelste travee een kleine rondbogige opening
op het koor; de doorgangen naar de achterruimten der zijhallen hebben niet
evenwijdige en naar de zijhallen toeloopende zijkanten.
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De achterruimten der zijhallen zijn overkluisd door riblooze kruisgewelven, waarvan
de graten neerkomen op afzonderlijke muurpijlertjes; deze steunsels zijn geheel

Afb. 257. St. Servaaskerk. Het voormalig westkoor met de galerij in den westbouw, naar het
noord-westen gezien.

vrij in de achterruimte aan de zuidzijde, maar in die aan de noordzijde zijn er twee
opgenomen in den noordwand, d.i. in den zuidwand van den noordelijken
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traptoren. Van de, terzijde van het westkoor liggende, ruimten is telkens die in het
midden der zijde op de zijhal geopend, de oostelijke, van juistgenoemde uit,
toegankelijk. Deze op de zijhal geopende afdeeling is, zoowel aan de noord- als aan
de zuidzijde van den westbouw, overdekt met een tongewelf, rechthoekig op den
buitenmuur. In de noordelijke loopt een smal steektrapje noordwaarts op naar de
ruimte boven de gang langs den westbouw. Die trap werd aan haar boveneinde
verlicht door een smal en diep venster (op 1.68 M. diepte dichtgemetseld) en is gedekt
door

Afb. 258. St. Servaaskerk. Plattegrond van de galerij in den westbouw.

een stijgend tongewelf, dat ingesloten ligt tusschen den oostwand van den traptoren
en een blok metselwerk, dat aansluit tegen het oostwaarts aangrenzende zijvertrek.
Dit vertrek is gedekt door een ribloos kruisgewelf - zooals in de drie traveeën ten
Westen van de middenhal -; de overeenkomstige ruimte aan de zuider-zijhal heeft
een tongewelf. (Vgl. verder Uit de bouwgeschiedenis der St. Servaaskerk, Hoofdstuk
IV).
+

Zooals reeds gezegd is blz. (297) dragen de (elf) nevenafdeelingen van den westbouw
+
- met uitzondering van de twee, waarin zich de trappen bevinden - een galerij.
Galerijen.
Het front van de galerij aan de middenhal is opgeluisterd met een drie-bogige
arkadevulling op twee vrije en twee aangeleunde zuilen, waarbij de breedere
middenboog nog is verhoogd en aan zijn rechtstanden versierd met hoekkolonnetten;
de afstanden der zuilassen staan ongeveer in een verhouding van 1:2:1. Het boven
een geprofileerde lijst verhoogde gewelf van het middendeel der galerij. bestaat uit
een halven koepel, welke onder de lijst op zwikken rust (afb. 257 en 259).
De galerijfronten boven de iets versmalde achtterruimten der zijhallen zijn èn beneden
èn aan de galerijverdieping overspannen door een eenvoudigen gordelboog, staande
op de imposten van zijpilasters. De zijfronten der galerij zijn elk onderverdeeld door
twee bogen, die op één tusschenzuil, terzijde op de imposten van
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eenvoudige pilasters rusten. Tegenover de voorzuil staat daar telkens een wandzuil,
ter opname van den gordelboog, welke de twee traveeën dezer galerij scheidt. De
galerijtraveeën zijn overkluisd met riblooze kruisgewelven. In elk vak der zijtraveeën
rust telkens het enkelvoudig kruisgewelf in de hoeken op pilasters met

Afb. 259. St. Servaaskerk. De galerij langs de westzijde van het voormalig westkoor, naar het Noorden
gezien.

imposten; in de vakken met eenvoudig arkadefront rusten de kruisgewelven in de
hoeken op zuilen met gebeeldhouwde kapiteelen. De abaci dezer kapiteelen zijn de
omkornissingen der pijlerimposten; bij de vrije zuilen zijn zij op overeenkomstige
wijze geprofileerd. Zoo telt men in het geheel vier vrije, zes aangeleunde zuilen en
twintig hoekzuilen met rijk gebeeldhouwde kapiteelen, die op blz. 316 nader worden
beschreven.
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De noordgalerij eindigt in een halfrond uitgebouwde absidiool, waar vóór rechts en
links een halfronde nis.
+
Aan drie zijden van den westbouw bevindt zich boven de gewelven der galerij
een lage ruimte, welke via de trappen een verbinding vormde van het noordernaar +Boven de galerij-gewelven,
de ‘corridor’.
het zuider-zijschip, om het westkoor heen.

Afb. 260. St. Servaaskerk. Plattegrond van den ‘corridor’ in den westbouw.

De ‘corridor’, zooals deze verbinding op blz. 297 reeds werd genoemd, wordt door
kleine lichtopeningen boven den vloer verlicht en wordt gedekt door gedrukte
kruisgewelven van mergel op een benedenbouw van kolenzandsteen. Onder de zware
ontlastingsbogen aan de zijde der hallen zijn vullingen van mergel aangebracht. De
gewelven van den noorder-zijbeuk zijn bereikbaar over een in de dikte van den
oostmuur uitgespaarde trap, welke verlicht wordt door een in kruisvorm uitgespaard
venster boven de absidiool van de noordgalerij. In den corridor langs de middenhal
wordt de doorgang vernauwd door de aanwezigheid van den halven koepel der
middengalerij; aan de zuidzijde geeft de ‘corridor’ toegang tot de daken van den
zuidbeuk.
+
Deze zijn van kolenzandsteen en harde mergel en rechts klimmend; de steenen
spil heeft een doorsnede van 1.10 M., de natuursteenen treden zijn 1.30 M. breed +De wenteltrappen.
en rusten op een doorgaand slakkenhuisgewelf. Met haar ommanteling vormen deze
trappen zware, inwendige, steunbeeren in de westbouw-constructie.
+
De algemeene indeeling van het westkoor vindt men in de K e i z e r z a a l terug:
+
een middenhal op nagenoeg vierkant-, twee zijhallen op rechthoekig grondvlak.
Verdieping.
De zijhallen staan in open verbinding met de middenhal door twee, uit den tijd der
restauratie dagteekenende, bogen met tusschenzuil - met de nevenafdeelingen langs
noord- en zuidzijde door twee bogen met vierkanten tusschenpijler - met die langs
de westzijde door een rondbogige opening. De middenhal staat in open verbinding
met de driedeelige nevenruimte ten Westen door een, binnen den grooten gordelboog
opgerichten arkadenwand in mergel van drie rondbogen op effen, vierkante, pijlers,
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waarbij de wijdere middenboog (4.11 M.) ook hooger oploopt; de boogopeningen
komen elk uit op een der drie nevenruimten.
De vloer der westelijke nevenruimten is thans op gelijke hoogte met dien van de
middenhal; die van de zijhal met de nevenafdeelingen langs noord- en zuidzijde van
de Keizerzaal ligt iets lager.
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De noordelijke trap komt uit

Afb. 261. St. Servaaskerk. Plattegrond van de Keizerzaal in den westbouw.

aan de nevenruimte langs de noordzijde, de zuidelijke aan de aangrenzende, westelijke
nevenruimte der verdieping.
De middenhal van ± 8.60 bij+ ± 8.25 (Oost-West) M. is overkoepeld, waartoe een
+
vierkante grondslag benaderd werd door inwaartsche verbreeding der vier, door
Overwelving.
gordelbogen verbonden, hoofdpijlers, en die verbreedingen te bezigen als steunsels
van twee aanvullingsgordelbogen, één noordelijke en één zuidelijke. Om van dit
vierkant tot een achtkant te geraken, werden de gordelbogen twee aan twee door
kleine segmentbogen verbonden, waarvan de aanzetsteenen in de groote bogen
vertand zitten; onder de segmentbogen zit een zwikvormige vulling. Op de, aldus
een achthoek vormende, bogen ligt de slechts met een schuinen kant vooruitspringende
ring, waarop de koepel van mergel rust, die den vorm heeft van een bolsegment met
een middelpuntshoek van 158o.
Even boven de ringlijst heeft de koepel aan den oostkant een (op blz. 304 reeds
vermelde) trechtervormig-ronde opening, thans uitkomende onder het dak van den
middenbeuk.
De gordelbogen bestaan uit onregelmatig afwisselend donkere en lichte steenen
van ongelijke grootte; de donkere zijn van kolenzandsteen, de lichte van mergel. De
twee zijhallen, waarvan de afmetingen voor noord- en zuidzijde o.s. bedragen: ± 7.40
× 5.04 M. en 7.375 (7.415 zuidwand) × 5.23 (5.33 oostwand) M., hebben een houten
zoldering, die tevens de vloer is der onderste torenkamers.
De nevenafdeelingen, onderling gescheiden door gordelbogen op pilasters, zijn
gedekt met, van den buitenmuur af oploopende, tongewelven; de middenafdeeling,
westelijk van de middenhal, door een horizontaal tongewelf met verhoogde
rechtstanden. De oostwand van de middenhal, die voorheen op den middenbeuk der
kerk geopend schijnt geweest te zijn, wordt gevormd door een dunnen muur van
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mergel, geplaatst onder den gordelboog; het vlak van dezen muur is gebroken door
boognissen
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Afb. 262. St. Servaaskerk. De Keizerzaal, van de middenhal uit naar het Noorden gezien.
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(aangebracht na 1888; vgl. Hustinx, blz. 112). Hierboven bevonden zich drie
rondbogige openingen, - de middelste is tijdens de restauratie iets verplaatst - welke
toegang gegeven kunnen

Afb. 263. St. Servaaskerk. De Keizerzaal, van de zuiderzijhal naar het Zuid-Westen gezien.

hebben tot den stoel van een dak, waaraan de flauw hellende uitmetseling aan de
buitenzijde (zie blz. 304) een herinnering bewaart. Aan het binnenvlak der
hoofdpijlers, die den gordelboog dragen, treft men een halfronde rondboognis, die
vóór de oprichting van den muur in mergel wel in het midden van het vlak is
aangebracht geweest. In de dikte van den oostwand der zijhallen is een trap van ±
0.70 M. uitgespaard, welke over de scheimuren van midden- en zijhal tot boven den
koepel voert. De oostwand der zijhallen bestaat bijgevolg uit een buiten- en
binnenmuur; een venster in den buitenmuur brengt licht op de trap, door een rondbogig
venster in den binnenmuur tevens in de zijhal. De beide trappen, in den oostwand
der zijhallen, zijn onderling verbonden door een, in de hoofdpijlers aangebrachten,
doorgang, en door een houten (vernieuwde) loopbrug langs den mergelwand der
middenhal verbonden.
De bestemming van de ‘Keizerzaal’ is niet bekend. In mijn ‘Uit de
bouwgeschiedenis der+ St. Servaaskerk’, blz. 66, heb ik op de mogelijkheid
gewezen, dat de zaal beraamd geweest is als bewaarplaats der relieken,
welke van daar uit aan de, in de kerk aanwezige pelgrims getoond konden
worden. Na de oprichting van de dwerggalerij geschiedde de tooning van
den absisgevel uit; de zaal kon dan door het aanbrengen van een wand
(van mergel) aan de oostzijde gesloten worden, en de bewaarplaats der
relieken moet dichter bij de absis gezocht worden. In 1340 bevindt het
‘thesaurarium’ zich ter plaatse van de huidige sacristie (Doppler, Regesta).
De mergelwand moet reeds bestaan hebben vóór de oprichting van het

+

Bestemming.
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gothisch gewelf (in mijn proefschrift zocht ik verband tusschen de
oprichting van
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het gewelf en van den mergelwand): de drie rondbogige doorbrekingen
van den wand zijn alleen denkbaar in een tijdperk, waarin zij toegang
konden geven tot een lager gelegen overdekking der kerk.
In de zaal zelf is mij slechts één aanwijzing bekend voor de vroegere
bestemming ervan; in den doorgang tusschen de zuidelijke zijhal en haar
westelijke nevenafdeeling, ziet men de plaats, waar een afsluiting door
middel van een boom heeft bestaan: eenerzijds een vierkant gat, anderzijds
een uitholling, ontstaan door het wegnemen van den boom (Vgl. afb. 263).
+

Het muurwerk der beide torens verheft zich omtrent 14 M. boven de vlakke houten
+
zoldering der zijhallen en tot op ruim 21 M. boven den vloer der Keizerzaal.
De torens.
De torenkamers, welke ongeveer 8 bij 5 M. meten, worden slechts verlicht door
eenige lichtspleten in de blinde, gekoppelde, vensters; een houten trap op kraagsteenen
voert van den zijwand langs den oostmuur naar de ± 6 M. hooger gelegen zoldering.
In de ruimte hierboven vindt men, in elk van de gekoppelde vensters der
buitengevels, twee hooge en smalle galmgaten, terwijl de vensters in den oostgevel,
zooals op blz. 302 reeds gezegd werd, geheel open zijn.
De zuidelijke toren heeft geen klokken, de noordelijke een houten klokkenstoel
met twee klokken, waarvan de beschrijving met die van het klokkenspel van den
modernen speeltoren later volgt.

Afb. 264. St. Servaaskerk. Plattegrond van de geleding boven de Keizerzaal.

Boven de middenhal der Keizerzaal is de koepel omgeven door zwaar, achtkantig
muurwerk; in het naar het Zuid-westen gericht vlak heeft de Heer J. Mialaret een, in
dat muurwerk verwerkte, Gallische grafsteen ontdekt, waarvan de beschrijving op
blz. 365 gegeven wordt. Aan de westzijde, zoowel als aan den oostkant, bevindt zich
eenig zwaar muurwerk, misschien de onderbouw van den XVIa opgerichten
middentoren (vgl. blz. 301).
+

De beide, boven elkaar gestelde, zuiltjes aan noord- en zuidzijde onder den scheiboog
+
tusschen westbouw en schip hebben elk haar gebeeldhouwd kapiteel; er is dus
Kapiteelen.
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een noordelijk en zuidelijk stel, of, zoo men wil, een boven- en een beneden paar
kapiteelen.
Het bovenste, - aan de noordzijde versierd met dooreen gevlochten ranken, aan
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St. Servaaskerk. De twee zuilenparen (blz. 306) onder den triomfboog van het voormalig westkoor.
Afb. 265, noordelijk stel kapiteelen.
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Afb. 266, zuidelijk stel kapiteelen.
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de zuidzijde met kampende viervoeters - heeft een rand aan den onderkant, o.s. met
plantenslingers en kruipende draken (afb. 265 en 266).
Het onderste paar - versierd met in plantenslingers gestrengelde leeuwen aan de
noordzijde en met op dezelfde wijze aangebrachte vogels aan de zuidzijde - heeft in
de bovenhelft een palmetrand (afb. 265 en 266).
De galerij telt een dertigtal gebeeldhouwde kapiteelen. Het astragaal dezer
kapiteelen bestaat uit een eenvoudige rondstaaf, welke alleen aan de middenzuil van
het noorder- en van het zuider galerijfront rijker geprofileerd is. De abacus is overal
eenvoudig gehouden, behalve bij een kapiteel van de middengalerij, waar een
palmettenfries is aangebracht (afb. 268).
De versiering der kapiteelen bestaat uit verschillende motieven in verheven
beeldhouwwerk; het meest komen voor slingers van planten met dikke, omgeslagen

Afb. 267,

268.

Afb. 269,
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bladeren en met vruchten, welke aan druiventrossen doen denken. Slechts één kapiteel
- in de noordelijke nevenruimte der middengalerij - heeft een versiering van vier
rijen bladeren boven elkaar, en wel afwisselend een rij lepelvormige bladeren en een
rij palmetachtige (afb. 267). In deze ranken zijn wezens aangebracht, nu

Afb. 271 en 272. Gebeeldhouwde kapiteelen op de galerij van het voormalig westkoor.
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Afb. 273 en 274. Gebeeldhouwde kapiteelen op de galerij van het voormalig westkoor.

eens papegaai-adelaar-achtige, dan weer draak- leeuw- en griffioenachtige (blz. 322)
of menschelijke (naakt) figuren (afb. 269). Sommige dezer figuren zijn in de slingers
verstrikt, andere zitten er op met een gemak, alsof zij in deze slingers gewoon zijn
te leven (afb. 271, 272). Deze verschillende figuren komen ook voor in onmin met
elkaar, zooals het gedrocht (afb. 274), een soort mensch, dat door
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een ander in de armen wordt gebeten (vgl. 273). Een andere versiering is die met
voorstellingen uit het dagelijksche leven, zooals die der werklieden, ‘operarij’, op
afb. 275 en 276. Op de eerste afbeelding ziet men twee steenhouwers, de een
schrijdelings op den door hem te bewerken steen, den beitel in de linker en

St. Servaaskerk. Historie-kapiteelen op de galerij in den westbouw.
Afb. 275 en 276. Kapiteelen met arbeidende steenhouwers.
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Afb. 277 en 278. Historie-kapiteelen op de galerij in den westbouw.

in de opgeheven rechterhand een hamer; de ander werkt staande en achter hem tracht
een werkman een steen, ‘lapis’, te wentelen, waarbij een vierde - inspanning is op
zijn gelaat te lezen - hem met een staaf behulpzaam is (zuidgalerij). Een ander staaltje
biedt (afb. 277) een kapiteel der noordelijke nevenruimte der middengalerij, waar
een aap en een hond ruzie maken en de baas te hulp komt.
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Op de noordelijke galerij tegen den noordwand bevinden zich twee historie-kapiteelen
(afb. 278 en 279; 280 en 281). Het oostelijke geeft op den eenen kant een man te
zien, leunend op een kruk, het bovenlijf buigend naar een plant, welke hij met

Afb. 279 en 280. Historie-kapiteelen op de galerij in den westbouw.

de linkerhand vasthoudt, en waarvan hij eet. Zijn hoofdhaar is ter hoogte van den
bovenkant van het oor afgeschoren, terwijl een in front geziene man het op de
schouders neerkrullend haar gescheiden draagt; op de rechterhand draagt hij een
vaas, welke hij met de linker

Afb. 281. Historie-kapiteel op de galerij in den westbouw.

bij de hals vasthoudt. Achter deze staande figuur is er een op een lagen stoel gezeten,
voorover gebogen over een mand, waarin hij de stukjes steel opvangt, die hij met
een groot mes afsnijdt van een plant, door hem in de linkervuist gehouden; deze man
heeft een krullekop, kroeshaar. Het ander kapiteel stelt den wijnbouw voor; men ziet
een man met een puntige spade aan het werk; naar hem spoedt zich, tusschen de
ranken van een wijnstruik, een ander toe. Achter dezen is er een naast een mand
geknield, terwijl een vierde, wederom tusschen ranken, een met druiven gevulde korf
naar de kuip draagt, waar een laatste figuur tot aan de knieën in staat, de druiven
tredend (afb. 281).
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Het gebeeldhouwd kapiteel met de steenhouwers op de zuidgalerij kwam hierboven
al ter sprake. In het midden van den zuidwand aldaar is er een vol vertelsels. Op den
voorkant (afb. 282) ziet men er twee mannen in gevecht: de een, met

Afb. 282 en 283. Historie-kapiteel op de galerij met voorstelling van een handgemeen.

over de schouders afhangende lokken, heeft een bijl in de naar achteren gestrekte
rechter- en valt naar voren uit om met de linkerhand het hoofdhaar te grijpen van
zijn aanvaller, die den slag kracht bijzet door het bovenlijf te laten meegaan.
De aanvaller, die kort haar heeft, houdt

Afb. 284. Hetzelfde kapiteel, westzijde.

den knuppel met twee handen vast en wordt gesteund door een terzijde staande
mansfiguur, die in de opgeheven rechterhand de lokken omklemt van een door hem
achterover getrokken tegenstander, wiens hoofd de ruimte inneemt naast de knots
en boven het hoofd van den aanvaller. De staande figuur heeft een boven den
linkerschouder gegespten mantel om, welke achter hem aan wappert, daarbij een
andere figuur bedekkend, waarvan alleen het hoofd en de rechterhand zichtbaar zijn;
deze figuur schijnt een ander, die zich verwijdert van de figuur met mantel toe te
spreken en met de hand op te houden; de toegesprokene, die met twee handen een
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bijl vasthoudt, wendt het verbaasd gelaat (met baard, maar zonder lokken) om. Achter
den aangevallene staan vier figuren; van de eerste is alleen het lang lokkig hoofd
zichtbaar, omdat een kleinere figuur vóór hem staat, die waarschijnlijk een gebogen
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Afb. 285,

286.

Afb. 287,

288.
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Afb. 289,

290.
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Afb. 291,

292.

Afb. 293,

294.
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Afb. 295,

296.
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Afb. 297,

298.

Afb. 299,

300.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

Afb. 301.

schede met de rechterhand in den ondergreep houdt en met de linker het gevest
omklemt, gereed het zwaard te trekken; op dat oogenblik wordt zijn rechterarm
gegrepen door de rechterhand van een figuur achter hem; deze eveneens met een
boven den (rechter) schouder gegespten mantel heeft kort haar en een hoofdbedekking,
welke lijkt op een geribde schaal; hij bedekt de gestalte van een man achter hem
tendeele, een man, wiens gelaat en naar de kin gebrachte rechterhand duidelijk angst
verraden. De beeldhouwer heeft in dit tweegevecht en in de uitdrukking der
omstanders veel levendigheid
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gebracht en meer persoonlijks gelegd, dan in de ornamenten der meeste kapiteelen,
ornamenten, welke voor een groot deel tot het gemeen-goed van zijn tijd te rekenen
zijn. Voor de overige Romaansche kapiteelen, zie afb. 265, 266, 305, blz. 331 en
336; afb. 428-430.
+

Van het muurwerk van den middenbeuk is, in verband met de vóór den zijbeuk
uitgebouwde kapellen, alleen de bovenhelft zichtbaar; deze bestaat uit twee soorten +Uitwendig. Schip.
van metselwerk: het gedeelte onder de geprofileerde kroonlijst is in blokken mergel,

Afb. 302. St. Servaaskerk. De lichtbeuk, uitwendig, van het Zuid-westen uit gezien.
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PLAAT XII.
Opstand van de St. Servaaskerk, uit het Zuiden gezien; naar een opmeting van den
Rijksarchitect AD. MULDER.
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PLAAT XII.
St. Servaaskerk. Opstand, uit het Zuiden gezien, naar een teekening van den Rijksarchitect AD. MULDER.
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PLAAT XIII.
St. Servaaskerk. Oostgevels der kerk naar een teekening van den Rijksarchitect AD.
MULDER.
Doorsnede naar het Oosten, over het transept volgens de lijn I-K.
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PLAAT XIII.
St. Servaaskerk. Oostgevels der kerk naar een teekening van den Rijksarchitect AD. MULDER.
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in doorgaande lagen van ongelijke hoogte, opgetrokken - dat hieronder in ruwe
blokken kolenzandsteen, ongelaagd en ruim in de specie gebet. Hier wordt het
gevelvlak door breede lisenen en rondbogen verdeeld in acht (rondbogige)
spaarvelden; de bogen bestaan uit ruwe en ongelijke blokken en rusten op de
eenvoudig geprofileerde imposten der lisenen.
Binnen ieder spaarveld bevindt zich een rondboogvenster, door later aangebrachte,
gothische, traceeringen in drieën verdeeld; in de eerste en laatste travee is het venster
grooter, vierdeelig, en het neemt de heele breedte van het spaarveld in. Boven den
zijbeuk schoren vier luchtbogen den middenbeuk, tegen wiens lisenen zij zijn
aangebracht (vgl. blz. 332).
De zijmuren der beide transeptarmen zijn ongeveer twee meter lager dan die van
den middenbeuk. In den westwand van den zuider-transeptarm bevinden zich, op ±
3 M. onder den dakrand, overblijfselen van een boogfries, voorts een liseen; tegen
de fries zijn twee luchtbogen aangebracht en onder de fries bevinden zich twee,
gedichte, rondboogvensters, waarvan de hoogte vermoedelijk 3.30 M., de breedte ±
1.70 M. bedroeg.

Afb. 303. St. Servaaskerk. Zuidelijke transeptarm uit het Westen gezien.

In den hoek, waar schip en dwarsarm samenkomen, is een vertanding zichtbaar,
uitgaande van den muur van het schip en westelijk vóór den dwarspandmuur
uitstekend.
De overeenkomstige muur aan de noordzijde wijkt in zooverre af, dat de boogfries
er ontbreekt.
De z u i d g e v e l van het transept heeft in het midden een, bij de restauratie
aangebrachte, toegang met afdak. Hierboven bevindt zich een 8.20 M. breed, 10.70
M.
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hoog gothisch venster, door een middendam1) van 1.25 M. breedte, in twee helften
verdeeld, van welke ieder door traceeringen in vieren is onderverdeeld.
Terzijde wordt de zuidgevel afgesloten door driemaal versneden steunbeeren,
uitgebouwd in het verlengde van de zijwanden van het transept; ter hoogte van hun
zadeldaken rust op een geprofileerde lijst de tusschen de hoekpinakels gevatte
borstwering eener gaanderij; deze opengewerkte borstwering heeft spitsbogen met
driepasversiering. Hierachter rijst de in mergel opgetrokken, gothische topgevel,
welks schuine zijden hogels en welks top een kruisbloem dragen; in het midden van
den top bevindt zich een blind venster en hieronder een deurtje, dat toegang geeft
tot de gaanderij.
In het verlengde van den zuidgevel is tegen den westwand van den transeptarm
een dergelijke steunbeer uitgebouwd, welke met dien van den zuidgevel in een
gemeenschappelijken pinakel eindigt2).
De zuidgevel is naar het Oosten verlengd; deze verlenging vormt de zijmuur der
oostwaarts van het transept uitgebouwde, rechthoekige kapel; hij loopt, boven het
lessenaarsdak dier kapel, schuin op tegen den transeptmuur en eindigt in den
kruispinakel, dien hij met den zuidwaarts uitgebouwden, eenmaal versneden, steunbeer
van den transeptgevel gemeen heeft. Deze steunbeer en de zijmuur der transeptkapel
vertoonen overblijfsels van een zuidelijken bijbouw, een aan O.L. Vrouw toegewijde
kapel3): een spaarnis met gehouwen steenen rondboog, staande op den impost van
binnenhoekpilasters en de aanzetten van kruisgewelven.
De n o o r d g e v e l van het transept is aan den beschreven zuidgevel verwant; er
is echter geen portaal en, in verband met den ertegen gebouwden vleugel - waarin
tegenwoordig de sacristie - is het groote venster 8.10 M. hoog en met inbegrip van
den dam 6.70 M. in den dag breed; de dam heeft geen beeldhouwwerk en is 0.70 M.
breed.
Van den oostmuur der transeptarmen is alleen het gedeelte boven de lessenaardaken
der transeptkapellen zichtbaar; een boogfries ontbreekt; de muur heeft drie
rondboogvensters met moderne gothische traceeringen; telkens twee luchtbogen
schragen den muur en van de beide schraagpijlers, die een kruisvormige doorsnede
hebben, staat een midden boven den boog van het voormalig portaal. De buitengevels
der beide transeptkapellen worden door een liseen4) in tweeën

1) Op den dam is bij de restauratie een voorstelling van den boom van Jesse - geschenk van
Jhr. Mr. V. de Stuers - in verdiept beeldhouwwerk uitgehouwen.
2) Uit aanteekeningen van den kerkmeester Hustinx-Roberti blijkt, dat omtrent het jaar 1901
de zuidgevel van den zuider-dwarsarm scheurde: De frontmuur tegenover St. Jan helt over
uit de vertikale lijn van af de gaanderij tot op het dak boven den ingang:
a. in het midden 31 cM., b. op den oostelijken hoek 9 cM., c. op den westelijken hoek 23
cM. De afwijkingen van binnen zijn geringer en wel o.s. 16, 11, 9 en 11 cM. Bij nader
onderzoek bleek het vermoeden, dat de frontmuur van binnen gescheurd zou zijn, juist te
zijn. Het verankeringsplan Hustinx werd uitgevoerd en de verankering voltooid in October
1904; bij deze werkzaamheden bleek een vroegere verankering het te hebben opgegeven.
3) Zij werd in 1810 afgebroken (Doppler, St. Servaas, No. 1142); vgl. Plaat XII, afb. 248.
4) In die der zuidelijke is het relief ingemetseld, dat hiervoren blz. 48 (afb. 31) is besproken.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

327
verdeeld en afgesloten door een boogfries, en een kroonlijst met bladmotief erboven.
De aan het koor grenzende kapellen waren oorspronkelijk portalen (vgl. afb. 304).
Deze portalen hadden een dubbelen boog - de bovenste met verhoogden
buitenrug - rustend op aan de binnenzijde eenvoudig geprofileerde imposten
(vgl. afb. 248 en 304).

Afb. 304. St. Servaaskerk. Absis en Koortorens, uit het Zuiden gezien.

Thans zijn die portalen dichtgemetseld en de nieuwe wand bevat twee kleine
rondboogvensters met een groot vierpas-venster erboven. De gevel van de andere
kapel wordt slechts door een (nieuw) rondboogvenster onderbroken.
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+

Het muurwerk van de koortravee - zoowel aan de noord- als aan de zuidzijde - is,
+
voor zoover het boven de daken der
Koor en absis.

Afb. 305. Detail van de absis.

transeptkapellen zichtbaar is, van hetzelfde type als dat van het schip; de beide
rondbogige spaarvelden hadden geen vensters, de middenliseen is verwijderd en de
impost vervangen door een kraagsteen. In het hierdoor verkregen muurvlak is een
groot vierpasvenster aangebracht. De oostelijke boog wordt gedeeltelijk bedekt door
de later ervoor gebouwde koortorentjes (vgl. afb. 304). Om de, ongeveer 18 M. hooge
absis en haar beide flankeerende torentjes loopt een waterlijst met sprekend profiel;
voor de absis beteekent dit eene horizontale verdeeling in twee ongelijke helften,
waarvan de onderste tot den bovenkant der lijst 9.80 M. bedraagt. Dit onderste
gedeelte bestaat uit een plint, waarop lisenen met muurzuiltjes rusten; de lisenen zijn
verbonden door rondbogen, waardoor spaarvelden ontstaan, zeven in getal; de zes
hooge zuiltjes tegen de lisenen dragen gebeeldhouwde kapiteeltjes, wier abaci
gevormd worden door de omkornissing der waterlijst.
De bovenhelft (± 8 M. tot aan het dak) bestaat uit twee gedeelten: een boogstelling
van 4.5 M. op de waterlijst, en een bekroning van het metselwerk erboven door
middel van een open zuilengalerij van omtrent 1.80 M. De boogstelling op de
waterlijst zet de vertikale verdeeling der benedenpartij met zeven terugliggende
velden voort; in plaats van lisenen met zuiltjes ertegen, heeft men hier geheel vrij
staande zuiltjes, acht in getal, omdat er ook staan in de hoeken tusschen koorsluiting
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en torens. De zuiltjes hebben rechthoekige basementen, behalve een tweetal, waarover
straks; zij dragen gebeeldhouwde kapiteelen, op wier deksteenen de buitenbogen
rechtstreeks en de kleinere binnenbogen door middel van kraagsteentjes rusten. De
absiswand ligt hier
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verder terug en wordt slechts door drie rondboogvensters gebroken, welke zijn
aangebracht om het andere veld, het middelste in de as der koorsluiting. De zuiltjes
van dit venster rusten niet op vierkante basementen, maar op den rug van een
liggenden leeuw; de beide leeuwen zijn naar elkander gericht en wenden den kop
naar voren; afb. 305. Het vlakke muurwerk hierboven

Afb. 306. De dwerggalerij, inwendig.

heeft zooveel voorsprong, dat het bijna in één vlak met de plint komt. Het wordt
bekroond door de d w e r g g a l e r i j . De vertikale indeeling van beneden vindt men
terug in de zuilbundels, doordat deze boven de zuiltjes der lagere partijen geplaatst
zijn. Tusschen deze zuilenbundels bevinden zich telkens twee zuiltjes, op wier
kapiteelen de binnenbogen rusten, terwijl de belegbogen neerkomen op kraagsteentjes
en op de kapiteelen der naar buiten gerichte bundelzuiltjes. De zuiltjes hebben
onversierde teerlingkapiteelen; hun basementen staan op de geprofileerde dekplaat
der borstwering, waar achter zich de gang bevindt. De toepassing van een roodachtige
zandsteen aan dwerggalerij en lijsten dagteekent uit den tijd der restauratie.
Het tegenwoordige leien dak is steiler aangelegd dan het, blijkens een eronder
aanwezige geprofileerde lijst, in het tijdperk der gothiek moet gelegen hebben; onder
die lijst en naast den halven koepel der absis zijn in den top twee ronde vensters met
een middellijn van ± 1.50 M. gedeeltelijk te onderkennen.
Het koor wordt aan zijn noord- en zijn zuidzijde geflankeerd door een vierkanten
toren, door waterlijsten in vijf geledingen verdeeld. In de onderste rusten hoeklisenen
op de plint; deze zijn door twee rondbogen met een smallere verbonden; een vlak,
gebeeldhouwd, kapiteel dekt dezen smallen pilaster.
In de tweede geleding vindt men ten deele dezelfde indeeling; de rondbogen sluiten
de spaarvelden af ter hoogte van de kroonlijst der absis; hierboven is de
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gevel vlak en de hoeklisenen zijn vervangen door hoekblokken. Onder den rondboog
is in ieder spaarveld een gekoppeld venster; deze vensters zijn in de beide oostgevels
blind, in de andere slechts ten deele open. Hierboven wordt de vlakke bovenhelft der
tweede geleding door een rechthoekige vensternis onderbroken, terwijl zulks voor
het vlakke muurwerk der beide hierop volgende geledingen geschiedt door een
gekoppeld venster in het midden van iederen gevel.
De bovenste geleding bestaat in iederen wand uit een rij van zes op hoekpijlers
en tusschenzuiltjes gedragen boogjes, waarvan de middelste vier bij de restauratie
werden heropend, en een met een rondboogfries versierd bovendeel, dat op een
kroonlijst het vierzijdige tentdak draagt. (Vgl. voor den toestand vóór de restauratie
afb. 248 en 447.)
Opmerking verdient de onregelmatige plaatsing der lichtopeningen in het
benedengedeelte der torentjes, een plaatsing, welke geen verband houdt
met de indeeling der gevels. In het aan de absis grenzende spaarveld
bevindt zich immers in elk torentje in de onderste geleding een rechthoekig
venster, naar den pilaster toegeschoven; in het zuidelijk torentje is het
hooger geplaatst dan in het noordelijk; dit had vóór de restauratie in het
westelijk spaarveld een smalle lichtopening, terwijl op de overeenkomstige
plaats in den zuidelijken toren een

Afb. 307. St. Servaaskerk. Voorgevel van het ‘Bergportaal’.

grooter, rechthoekig, venster aanwezig is. In de tweede geleding ziet men
in den oostgevel der torentjes wederom een venster tegen den pilaster.
Hoogerop is, zooals gezegd, de indeeling symetrisch.
+

Uitwendig is van de zijbeuken niets meer zichtbaar, omdat zij aan het oog onttrokken
+
worden door drie kapellen en twee armen van de kruisgang aan de noord-, door
Aanbouwsels.
het ‘Bergpoortportaal’ en vier kapellen aan de zuidzijde.
+
Van het ‘Bergportaal’ is de westgevel geheel effen gebouwd in blokken mergel
+
op een benedenbouw van kolenzandsteen, aansluitend aan eenige dergelijke
‘Bergportaal’.
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blokken, welke in verband met den zuidwand van den westbouw zijn opgetrokken.
Het front is gevat tusschen, met ezelsruggen gedekte, pijlervormige, steunbeeren,
twee in het verlengde van het front, en twee dergelijke, naar voren tredende, lagere
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en minder forsche, in het verlengde der zijmuren; tusschen die zijbeeren is de
poortopening overspannen door een breeden, geprofileerden, op zijkolonnetten met
bladkapiteelen rustenden, spitsboog. Boven een waterlijst, met boogfries in roode
steen en om de steunbeeren omgekornist, rijst een vlakke en lage driehoekige gevel,
welke door een smalle, vlakke, lijst met een klein kruis als topstuk, gedekt is. Ter
verlichting van de zolderruimte boven de gewelven van het portaal zijn drie,
gekoppelde en even groote, rondboogvensters in den topgevel aangebracht; zij hebben
een middenzuiltje en hoekzuiltjes tegen den dagkant.
De poort is bij de restauratie afgesloten met een beglaasde en

Afb. 308. St. Servaaskerk. Gebeeldhouwde fries aan het Bergportaal

van hekwerk voorziene steenen pui met twee, tegen pijlertjes geplaatste zuiltjes,
waarvan de gebeeldhouwde kapiteelen met die der zijkolonnetten een latei met
boogfries dragen (afb. 307 tot en met 309).
Van de zes traveeën der drie,+ in mergel opgetrokken zijbeukkapellen, wordt de eerste
aan het oog onttrokken door de d o o p k a p e l , welke oostwaarts van het hiervoren +Zijkapellen. Zuidzijde.
beschreven portaal in mergel op een voet van Naamsche steen is opgetrokken. De
korte zuidzijde dezer kapel ligt in het verlengde van het portaalfront en heeft een
vierdeelig spitsboogvenster, de lange zijde twee smalle spitsboogvensters. De
steunbeeren zijn uitwendig, en rechthoekig van doorsnede; in den zuidgevel
doordringen de lessenaarsdaken der steunbeeren een geprofileerde lijst en zijn
hierboven overhoeks

Afb. 309. St. Servaaskerk. Gebeeldhouwde fries aan het Bergportaal

geplaatst; zij zijn bekroond door een pyramidedak onder de geprofileerde kroonlijst,
welke tusschen hoekpinakels een open borstwering draagt.
De vijf aangrenzende traveeën zijn ongelijk van breedte; in verband hiermede zijn
van de spitsboogvensters met traceeringen twee zesdeelig, twee vier- en een
tweedeelig. De half-inwendige steunbeeren teekenen zich af op den frontmuur
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dezer kapellen als driehoekige pilasters; zij zijn boven de plint (van kolenzandsteen)
omgeven door de doorloopende lijst der vensterdorpels en ter halve hoogte door de
doorgetrokken wenkbrauwlijsten der spitsboogvensters; de in mergel opgetrokken
frontmuur wordt bekroond door een geprofileerde lijst, waarop een open borstwering
staat, welke de pinakels der steunbeeren verbindt (vgl. Pl. XII).
Vier luchtbogen, welke koud tegen de 2e, 4e, 6e en 8e liseen van den middenbeuk
aansluiten, schoren den druk der middenbeukgewelven; twee andere dien der
overwelving in elk der transeptarmen; de bogen zijn met een ezelsrug gedekt en
worden gesteund door met pinakels gedekte schraagpijlers, ongeveer aan den
buitenkant der zijbeuk-buitenmuren. Van de twee schraagpijlers per transeptarm
staat de buitenste op den buitenmuur der kapel, de binnenste op den (voormaligen)
zijbeuk-buitenwand (vgl. afb. 302 en 303).
+

De gegeven typeering geldt eveneens voor de kapellen aan de noordzijde met
+
inachtneming van de afwijkingen in den plattegrond: de zes traveeën der drie
Noordzijde.
kapellen zijn hier immers gevat tusschen twee armen van de kruisgang. Voorts is de
doorloopende gevel dezer kapellen ruim één meter minder hoog dan die aan de
zuidzijde, en zijn de steunbeeren onderaan rechthoekig uitgebouwd; zij nemen eerst
terhoogte van het begin van de spitsbogen der vensters den drichoekig uitgebouwden
doorsneevorm aan.
Van de luchtbogen zijn eenige blokken niet afgewerkt, dat is te zeggen, dat de
afkapping ter verkrijging van een schuinen kant aan de binnenzijde van den boog,
bij die blokken is achterwege gebleven.
+
De overblijfselen van de in 1810 gesloopte kapel van O.L. Vrouw kwamen
+
tersprake bij de beschrijving van den zuidgevel van het transept, zie blz. 326.
Aan het transept.

Afb. 310. St. Servaaskerk. Overblijfselen van de ‘Koningskapel’.
+

Tegen de buitenste kapel van den noordelijken transeptarm was een kapel
+
uitgebouwd, waarvan de zuidelijke lange zijde, blijkens de zichtbaar gelaten
De ‘Koningskapel’.
fundeeringsmuren, naast het voormalig portaal ten Noorden van het koor aansloot.
Van deze,
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PLAAT XIV.
St. Servaaskerk. Lengtedoorsnede over de lijn A-B (Plaat X) naar opmetingen van
den Rijksarchitect AD. MULDER.
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PLAAT XIV.
St. Servaaskerk. Lengtedoorsnede over de lijn A-B (Plaat X) naar opmetingen van den Rijksarchitect
AD. MULDER.
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door Lodewijk XI van Frankrijk in 1463 gestichte kapel, is alleen de noordwand, de
‘koortravee’ en de eerste schuine zijde der koorsluiting voor een gedeelte over. De
noordwand bestaat uit twee traveeën, gevat tusschen muurpijlers met een ronden
schalk in front, en, in basementjes eindigende, profielen terzijde. Op ± 0.60 M. boven
de oorspronkelijke vloerhoogte, wordt door het terugliggen van den wand een bank
gevormd van 0.425 M. diepte; tot even boven de bank is Naamsche steen gebruikt,
daarboven mergel. De ‘koortravee’ is waarschijnlijk de eerste zijde geweest van de
⅝ koorsluiting; deze eerste en de aangrenzende schuin gestelde zijde hebben in het
terugliggend wandvlak een versiering van drie boogjes met toden; de schuine zijde
heeft een kleine nis (afb. 248 en 310).
De oude dakbedekking in lood is in den loop van de vorige eeuw vervangen.+ Thans
+
strekt een met leien bekleed zadeldak zich uit over den middenbeuk en over de
Bedaking.
vierkante koortravee; hier wordt het door een rechtkantigen topgevel afgesloten. Met
dezelfde nokhoogte wordt het middendak doorsneden door het zadeldak van het
transept, dat met een rechtkantigen topgevel aan noord- en zuidzijde wordt afgesloten.
Doordien het transept iets breeder is dan de middenbeuk en omdat de transeptmuren
2 M. lager zijn dan die van het middenschip, ligt het dak van het transept 5½o steiler
dan het dak van den middenbeuk.
Van het dak der absis werd hiervoren (blz. 329) reeds gezegd, dat het vroeger
minder steil gelegen heeft dan nu.
De XVIIIe eeuwsche bekroning der koortorentjes is, tijdens de restauratie, door
tentdaken met leien vervangen.
Het Bergportaal is gedekt door een zadeldak; de zijkapellen hebben per travee een
schilddak met, op het voorvlak, een niet oude houten dakkapel.

Schip en beuken.
Van de bij de restauratie geheel beschilderde kerk, wordt het schip, welks breedte+
+
van het Westen naar het Oosten afneemt (zie de afmetingen op blz. 296), door
Inwendig. Plaat XIV en
XV.
zeven rechthoekige pijlers (gemiddeld 1.44 bij 1.18 M., Keuller, blz. 31)
gescheiden van de bijna half zoo breede zijbeuken. De afstand der pijlers bedraagt
gemiddeld 3.62 M., maar in de laatste travee ± 4.25 M.; de zevende pijler is ruim 2
M. breed. De pijlers zijn (later) aan de hoeken afgeschuind, evenals ook de eenvoudige
impost, welke hun tot kapiteel dient; zij hebben een eenvoudige plint en sommige
vertoonen aan hun westzijden sporen van de vroegere aanwezigheid van altaren1).
Op den impost rusten de bogen van den schipmuur, bogen, welke oorspronkelijk
effen en rechtkantig waren, maar later aan hun binnenvlak versierd zijn met
geprofileerde kantlijsten, rustende op maskers en figuurtjes op den impost. De

1) Te beginnen met den pijler tusschen de tweede en derde travee stonden langs de noordzijde
de altaren, toegewijd aan de H.H. Carolus; Michael; Simon en Judas; Dionisius en Medardus;
Leonardus en Barbara - langs de zuidzijde de altaren, toegewijd aan de H.H. Cecilia; Maria
en Servatius; Hubertus; Paulus en de 11000 Maagden; Martinus.
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Afb. 311. St. Servaaskerk. De middenbeuk, inwendig naar het Oosten.
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Afb. 312. St. Servaaskerk. De middenbeuk, inwendig naar het ‘westkoor’.

vier, plompe, maskers bevinden zich in den boog der laatste travee, terwijl elders
sierlijke, gothische engelfiguurtjes voorkomen.
Kort boven de bogen wordt het vlak van den middenbeukmuur onderbroken door
een eenvoudige schuinkantige lijst; eerst vijf meter hooger bevinden zich de
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rondboogvensters met gothische traceeringen (vgl. hiervoren, blz. 325); in de laatste
travee is het venster westwaarts van het midden der travee geplaatst, wat verband
houdt met de buitenindeeling van den gevel.
De breedere pijlers in deze travee vertoonen nog een onregelmatigheid: zoowel
aan de noord- als aan de zuidzijde van het middenschip hebben zij boven den impost
en ten Westen van den kolonnetbundel een geringe verdikking, overblijfsel van een
dwarsmuur -

Afb. 313. De ‘Bergpoort’, inwendig, van het schip uit gezien.
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Afb. 314. Muurzuiltjes tegen den Kruisingspijler.

vermoedelijk den oorspronkelijke triomfboog - (Kalf, Bulletin, blz. 40).
+
De drie beuken zijn overkluisd met gothische ribgewelven, netgewelven in den
+
middenbeuk, kruisgewelven in de zijbeuken. In verband hiermede werden de
Gewelven.
pijlers

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

337
van diensten voorzien: een muurzuiltje met een hoog basement en een wijd
uitgekraagd, rijk gebeeldhouwd, kapiteel in het onderste derde gedeelte, en een, met
een laag basement op dit kapiteel rustende, drieledige, kolonnetbundel hierboven;
de kolonnetbundel heeft een consolevormig, met beeldhouwwerk versierd, kapiteel,
waarop de ribben van het gewelf rusten. De ribben en gordelbogen hebben als profiel
een half-achthoekige staaf tusschen twee hollijsten; zij vertoonen rozetten op de
onderlinge doorsnijdingen en ontmoetingen.
In de zijbeuken zijn de pijlers en de zijbeukwanden op dezelfde wijze van diensten
voorzien, maar in verband met de geringere hoogte der zijbeuken zijn de
kolonnetbundels half zoo hoog als die in het middenschip. In de eerste travee van
den zuiderbeuk is een der diensten vrij, vóór de omlijsting van de Bergpoort geplaatst
(vgl. afb. 313). De kruisribgewelven der zijbeuken hebben, door de toepassing van
kruinribben, een rijker aanzien verkregen; hun ribben en gordelbogen hebben hetzelfde
profiel als die in den middenbeuk. Als meest oostelijke steunpunten der ribben dienen
drie zuiltjes met romaansche kapiteelen, versierd met dooreengestrengelde ranken;
als vierde steunpunt, tegen den buitenwand van den noorder zijbeuk, dient een
bladkapiteel, dat, in verband met het daar aanwezig poortje, niet door een zuiltje
gedragen wordt.
In de eerste travee van den noordbeuk is boven den toegang tot de Lange gang
een romaansch rondboog-venster behouden; het doet weliswaar geen dienst meer,
is gedicht en beschilderd.
De zijbeuken betrekken hun licht voornamelijk door de hooge en breede spitsbogen,
waarmede de zijkapellen op de beuken geopend zijn.
De kapiteelen der muurzuiltjes in de drie beuken+
+

Kapiteelen en sluitsteenen.

Afb. 315. Gebeeldhouwd kapiteel van een der muurzuiltjes.

zijn versierd met levendig bewogen bladeren en bladergroepen; de meeste bovendien
met tusschengevoegde figuurtjes, enkele of meer bijeen, en alsdan tafereelen
vertoonende uit het dagelijksch leven (afb. 315, 316, 317).
De kapiteelen der kolonnetbundels hebben alle een levendig bewogen bladmotief.
De gebeeldhouwde s l u i t s t e e n e n van den middenbeuk stellen voor:
in de eerste travee: zesbladige rozetten en de beide kraagsteentjes tegen den
westbouw, ieder een, op een hoorn blazenden, engel;
in de tweede: vier der Apostelen, kenbaar aan hun attributen: een speerpunt, een
mes, een staf en een St. Andrieskruis (= o.s. Mattheus, Bartholomeus, Jacobus Alpheus
en Andreas);
in de derde, vierde, vijfde en zesde travee: vier maal een engel.
Op de gordelbogen tusschen tweede en derde travee: twee biddende engelen;
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tusschen de derde en vierde: twee Apostelen: Petrus en Thomas, met winkelhaak;
tusschen vierde en vijfde: twee maal een bisschop met toren en staf (= S. Monulphus
en Gondulphus); tusschen vijfde en zesde travee: een draak, doorstoken door St.
Servaas' pelgrimsstaf, een adelaar; tusschen de zesde en de

Afb. 316. Gebeeldhouwd kapiteel van een der muurzuiltjes.

Afb. 317. Gebeeldhouwd kapiteel van een der muurzuiltjes.

zevende: twee jongens, die druiven plukken, en drie knielende figuren. In de zevende
travee, d.i. boven het graf van St. Servaas, zijn vier engelen uitgehouwen, elk drager
van een der attributen van den Heilige: den pelgrimsstaf, den mijter, den kromstaf
en den sleutel.
Op den gordelboog twee maal een engel en in de laatste travee vijf maal een engel
en twee maal een rozet.
De sluitsteenen der zijbeuken zijn eenvoudige rozetten, in verschillende varianten,
uitgezonderd in de zevende travee van den zuidbeuk, waar St. Servaas werd
uitgebeeld, gezeten op een troon en geflankeerd door twee knielende figuren.
+

De noorder- en de zuider-zijbeuk zijn ieder geopend op drie uitgebouwde kapellen,
+
wier vloer eenige treden hooger ligt dan de kerkvloer.
De zijbeukkapellen.
+
De eerste drie traveeën ten Oosten van het Bergportaal behooren tot de kapel van
+
O.L. V r o u w t e r N o o d . Deze traveeën zijn ongelijk van grootte, waardoor
Zuidzijde.
ook de arkadeopeningen op de zijbeuken niet eenzelfde breedte hebben en bovendien
onregelmatig in de zijbeuken uitmonden.
Voor de beschrijving der zuidwaarts van de eerste travee uitgebouwde doopkapel
zie blz. 339.
De volgende twee traveeën vormen de kapel van de H. B a r b a r a en strooken
met de zesde en de zevende zijbreuktravee, terwijl ook de laatste, éénbeukige, kapel,
van den H. J o s e p h , met de wijde achtste travee van het schip overeenstemt.+ De
+
eerste twee traveeën oostwaarts van het portaal aan de Lange gang behooren
Noordzijde.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

339
tot de kapel van de H.H. M o n u l p h u s & G o n d u l p h u s , de volgende twee tot
die van den H. A n t o n i u s v a n P a d u a , de laatste twee tot de kapel, gewijd aan
de H. Maagd, H o o p d e r h o p e l o o z e n . Van deze kapellen strooken de
tusschenmuren vrij nauwkeurig met de gordelbogen der zijbeuktraveeën, de
gordelbogen, die de kapellen scheiden, meerendeels, behalve bij de laatste kapeltravee,
die smaller is dan de andere en waarnaast de eerste travee ligt van de oostelijke
kloostergang. De volle muren, welke de kapellen scheiden, zijn de dragers van de
schraagpijlers der luchtbogen van de middenbeukgewelven en zijn bijna alle aan
beide zijden van een blinde spitsboognis met traceeringen voorzien. De gordelbogen,
welke in de kapellen de traveeën scheiden, zijn als steun voor de zijbeukgewelven
bijzonder zwaar aangelegd; zij zijn meerendeels rijk geprofileerd en hunne profielen
komen neer op basementen. Bij den meest westelijken gordelboog van de Noodkapel
loopen de profielen aan den noordkant tegen het vlakke pijlerlichaam teniet, maar
staan aan de zuidzijde op basementjes.
De wanden der kapellen zijn versierd met blinde nissen, waarin stijlen en
traceeringen, hier en daar met spelingen.
In den westelijken zijmuur van de Noodkapel bevindt zich een hooge, spitsbogige
nis van 3.10 M. breedte en 1.35 M. diepte.
De zijbeukkapellen zijn gedekt met kruisribgewelven, uitgezonderd de westelijke+
+
travee der kapel van de H.H. Monulphus & Gondulphus, die met een vierstralig
Overwelving.
stergewelf is overkluisd.
Op enkele uitzonderingen na, als b.v. aan de westzijde van laatstgenoemde kapel,
staan de ribben niet op kapiteelen, maar dalen haar rijke talaanprofileeringen langs
de wanden op de basementen neer.
De meeste kruisgewelven zijn met een sluitsteen versierd: in de oostelijke travee
der Monulphuskapel vertoont hij een engel met twee wapenschilden, waarop een S
en een L en in de westelijke travee van de Antoniuskapel vier Cherubijnen elk met
een schild, eveneens modern beschilderd, met A, Θ, IHS en een kruis; in de oostelijke
travee dier kapel: een ster (5), waarop het wapen van het kapittel; in de kapel der
Hope: een engel met een voorwerp, dat veel lijkt op een der reliekhouders uit de
schatkamer, voorts: God de Vader met den wereldbol. In de Noodkapel: drie maal
een rozet; in de kapel van de H. Barbara: een rozet en, in de oostelijke travee, de
Kroning van de H. Maagd.
Langs de oostzijde van het Bergportaal en zuidwaarts van de eerste travee der+
+
kapel van O.L. Vrouw ter Nood ligt de, op deze kapel geopende D o o p k a p e l ,
Doopkapel.
de voormalige St. Catharina kapel; in haar westmuur heeft zij een breede,
rechthoekige nis, waarin vroeger waarschijnlijk een doorgang naar het Bergportaal
was. Zij is overkluisd met een netgewelf, welks ribben neerkomen op kraagsteenen
met gebeeldhouwde engelen, en welks sluitsteenen zigzagsgewijs geplaatst zijn.
De deuromlijsting (vgl. afb. 313) in de eerste travee van den zuiderbeuk heeft een+
rijk gebeeldhouwde poort, uitziende op het portaal, dat tegen de eerste travee van +Portalen. Zuidzijde: de
‘Bergpoort’.
den zuider zijbeuk is uitgebouwd; het portaal heeft geen eigen naam, maar heet
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gemeenlijk ‘de Beeldengang’; op grond van oude benamingen wil ik spreken van
het ‘Bergportaal’ en van de gebeeldhouwde ‘B e r g p o o r t ’.

Afb. 318. St. Servaaskerk. De gebeeldhouwde ‘Bergpoort’.
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Andere benamingen zijn: ‘porticus montis’ (de Borman, Cartulaire de St. Servais,
p. 48), ‘ante Portam Ecclesiae S. Servatii, dictam de Bergdoer’ Apotheca Servatiana
van Pluygmekers, ten Rijksarchieve) voorts ‘Porticus sanctae Catharinae’ en
‘Porticus speciosa’ (v. Heyllerhoff, Annuaire).
Vergelijk hierover mijn mededeelingen in de Publications van 1934, waar ik tevens
uitweid+ over het portaal aan de kerk van Senlis en de groep, welke hiervan is afgeleid.
+

Geschiedenis en litteratuur.

In den toestand vóór de laatste restauraties werd de Bergpoort afgebeeld in
Goetghebuer's+ Choix des monuments ... (1827), Planche XCV; in litho's van Alex.
Schaepkens en in het Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst, +Afbeeldingen.
van Frans Vermeulen (1928) Pl. 256 naar een foto van vóór de restauraties. In den
tegenwoordigen toestand o.a. bij Hasak, Geschichte der deutschen Bildhauerkunst
im 13en Jahrhundert (1899) Abb. 81.
De deuropening, breed 2.25 M., hoog 4.30 M., is gevat in een eenvoudige omlijsting+
+
van Naamsche steen, slechts verlevendigd door een op den hoek aangebracht
De Bergpoort.
zuiltje met gegroefde schacht, kapiteel en basement. Boven de eenvoudige latei
bevindt zich een spitsbogig t y m p a a n . Evenwijdig hieraan zijn, met telkens 0.60
M. voorsprong, vier zware spitsbogen opgetrokken, welke rusten op de
gebeeldhouwde kapiteelen der rechthoekige, in front ± 0.50 M. breede penanten der
zijwanden; hiertegen zijn, op gebeeldhouwde consoles, staande figuren aangebracht.
De drie binnenste s p i t s b o g e n zijn aan de voorzijde versierd met een voor iederen
boog verschillend bladmotief, terwijl de vierde boog aansluit aan een geprofileerde
lijst van het gewelf, zoodat hij te beschouwen is als een muraalboog van het gewelf.
Om het tympaan en tegen den binnenrug der bogen zijn gebeeldhouwde zittende
figuren aangebracht, gezeten in 8-vormige ranken, welke tevens een overhuiving
van de figuren vormen. Deze series van reliefs rusten bij de geboorte der bogen op
de eveneens gebeeldhouwde kapiteeltjes van dubbelzuiltjes, wier schacht bestaat uit
kalksinter, afkomstig uit Romeinsche waterleidingen; de plaatsing dier zuiltjes is
geëchelonneerd. De buitenste serie rust slechts op één zuiltje, terwijl aan den
buitenkant van het laatste penant een gelijk zuiltje de ribben van het gewelf opvangt.
De kapiteelen van penanten en dubbelzuiltjes vormen een f r i e s van fijn
uitgesneden ranken, met menschelijke figuurtjes, draken, vogels, enz. er in.

Afb. 319. Bergpoort; buitenhelft der linker kapiteelen-reeks.
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Afb. 320. Bergpoort; binnenhelft der linker kapiteelen-reeks.

Afb. 321. Bergpoort; binnenhelft der rechter kapiteelen-reeks.
+

De groote, frontaal gestelde f i g u r e n van den schuinen wand stellen voor:
+
J o a n n e s den Dooper, kenbaar aan het Lam Gods, dat hij in een schijf voor de
Linker zijstuk.
borst houdt; hij staat met gekruiste beenen op een console, waarin de koppen van
een man en van een vrouw.
Koning D a v i d , met een (vernieuwde) harp voor de borst; het tot op de voeten
neervallend onderkleed schijnt gespleten; deze figuur staat op een kraagsteen, waarop
in ranken twee strijders met ronde schilden.
M o z e s , kenbaar aan een zuiltje tegen het penant en boven zijn linker schouder
uitkomend, staat op een console met twee vogels.
De opwaarts blikkende figuur, met de linkerhand op het hoofd van een jongen,
stelt A b r a h a m voor met zijn zoon Isaäk; op de console is een ram uitgebeeld.+
+
Aan den buitenkant is St. S e r v a a s voorgesteld in bisschoppelijk gewaad, met
Rechter zijstuk.
den sleutel, en zijn staf stekend in den muil van een draak, die onder de console
uitkomt.
Hiernaast staat J o a n n e s Evangelist, tusschen de handen een geopend boek
houdend, waarop geschilderd staat: IN / PRIN / CIPIO / ERAT / VER / BUM. Een adelaar
dient dit beeld tot voetstuk.
Naast den Evangelist staat J o a n n e s de Dooper, uit een schelp het doopwater
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Afb. 322. St. Servaaskerk. Westhelft van de poortomlijsting met den aangrenzenden wand van het
‘Bergportaal’.
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Afb. 323. St. Servaaskerk. Oosthelft der poortomlijsting met den aangrenzenden wand van het
‘Bergportaal’.
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uitgietend over het hoofd van de, tot zijn middel reikende figuur van Christus. Beide
figuren staan op een kraagsteen, welke water voorstelt met visschen erin. Ten slotte,
naast den ingang, het beeld van M a r i a met het Kind op den linkerarm, staande op
een console, welke een gehurkten man voorstelt.
Het beeldhouwwerk boven de latei is in een boven- en een beneden-helft verdeeld+
en deze weer onderverdeeld in een breedere linker- en een smallere rechterhelft, +Tympaan.
welke door een vrij staand zuiltje gescheiden zijn. In de linkerhelft wordt uitgebeeld
de dood van Maria, die door de Apostelen omgeven, ligt uitgestrekt op een bed.
Rechts helpen vier engelen de Moeder-Maagd op uit het graf en in de bovenhelft
troont zij naast haar zoon op een bank in de hemelsche heerlijkheid. Een engel zwaait
een wierookvat boven haar hoofd en aan elke zijde van de bank staat er een met een
wierookvat en knielt er een met een kandelaar met kaars.
Om den spitsboog van het tympaan zijn aan elke zijde vier figuren voorgesteld,
vermoedelijk eene uitbeelding van St. Servaas' verwantschap met Christus. In den
volgenden boog zijn twaalf mannen afgebeeld, het hoofd nu eens gedekt door een
Jodenhoed, dan weer door een vlakker en terzijde geplooid hoofddeksel; zij dragen
alle een palm, nu eens in de linker-, dan weer in de rechterhand. In de derde rij links
zijn zeven koningen met scepter in de rechter- en bol in de linker-, maar aan de
rechter zijde dragen alle op één na een scepter in de linkerhand en slechts vier den
bol. In de buitenste rij zijn links alle negen figuren blootshoofd en dragen banden,
rechts echter zijn er vijf koningen, waarvan de vierde een zwaard in plaats van een
scepter en de vijfde scepter en banderol draagt; de vier bovenste figuren komen met
die van den overkant overeen: zij dragen spreukbanden en zijn blootshoofd, behalve
die, die op den laatsten koning volgt. De ‘Bergpoort’ dagteekent uit XIII b.
Volgens de Kapittelakten werd in 1596 besloten: ‘reparari porticum ecclesie
versus meridiem’+ (Maasg. 1895, blz. 10). Van Heylerhoff spreekt in het
Annuaire van 1828 de vrees uit, dat de beelden ‘quoique restaurées
aujourdhui’ niet meer vergezeld zouden zijn van hun oorspronkelijke
attributen. Blijkens de beschrijving van Goetghebuer (1827) was het portaal
toen reeds beschilderd. Aan de algeheele restauratie der kerk hebben de
beeldhouwwerken ook deel gehad. Er hebben toen vernieuwingen plaats
gehad - zie volgende alinea - en het geheel werd andermaal beschilderd.

+

Restauraties.

Vernieuwd zijn toen:
het gezicht van J o a n n e s den Dooper; het hoofd en de harp van D a v i d ;
het hoofd van M o z e s en het grootste gedeelte van de Tafelen der Wet;
bij de figuur van A b r a h a m het offermes, de engel, die dit tegenhoudt,
en de linkerhand. Aan de rechter zijde: het beeld van S t . S e r v a a s ,
nagenoeg geheel; van S t . J a n Evangelist alleen de neus en een stukje
van het boek; van S t . J a n den Dooper het hoofd en de schelp; van M a r i a
ten slotte het hoofd, de rechterhand, het hoofd van het Jezuskindje en de
kop van het wezen in de console.
Volgens mededeeling van koster Mertz heette dit beeld vóór de restauratie
een Sint Joseph te zijn - waarschijnlijk heeft men een Simeon gehad -.
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de linkerzijde vernieuwd werden:
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Afb. 324. St. Servaaskerk. Westwand van het ‘Bergportaal’.
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in de buitenste rij, de 2e en 5e figuur gedeeltelijk, de 3e, 4e en 6e bijna
geheel; aan de rechter helft alleen hoofd en beenen van de zesde figuur.
In de tweede rij: het bovenlijf van de tweede figuur en de tweede van
boven nagenoeg geheel; aan de rechterzijde, het hoofd van de tweede
figuur en de derde nagenoeg geheel.
Vóór de gebeeldhouwde poort is een voorhal gelegen ter diepte van twee traveeën+
en overkluisd door kruisgewelven in mergel op sierlijk geprofileerde ribben, die +De voorhal.
in de hoeken rusten op een kolonnet, in het midden der wanden op een korten
kolonnetbundel, staande op een kraagsteen in den vorm van een runderkop. De
wanden zijn door een gebeeldhouwde fries, aansluitend aan die van de poort,
horizontaal verdeeld in twee helften; in de benedenhelft bevinden zich twee maal
drie aat-romaansche rondboognissen met zuiltjes, gebeeldhouwde kapiteeltjes en
rondstaven. In de bovenhelft zijn dergelijke nissen aanwezig en van beelden voorzien,
terwijl boven elke nis het borstbeeld van een engel is aangebracht (afb. 322 e.v.).
In het donkere, tusschen den westbouw en de uitgebouwde kapellen van den+
noorder-zijbeuk gevatte, portaal, dat vroeger wel in verbinding gestaan zal hebben +Noordzijde: Portaal aan de
‘Lange gang’.
met die kapellen door een hoogen, spitsbogigen, tot nis geworden doorgang in
zijn oostwand en dat de ‘Lange gang’ (de westelijke arm der kruisgang) met de eerste
travee van het schip verbindt, bevindt zich in den buitenwand van den noorder-zijbeuk
een rechthoekige deuropening in een rondbogige omlijsting. De deuropening is 2.065
M. breed, en de breedte der omlijsting binnen de penanten bedraagt 2.65 M. De
geheele versiering bestaat uit een gehavende binnenomlijsting, een rondstaaf, waarop
ten deele bewaard is een palmetversiering, welke doet denken aan de friezen van
afb. 268 en 345.
De buitenomlijsting heeft, op een gemetseld voetstuk, een gebeeldhouwden steen,
waarop het basement van een slank zuiltje, dat bekroond wordt door een liggenden
leeuw, ten halven lijve uit den wand komend; zijn kop is even terzijde gewend en
op den rug draagt hij de bolstaaf der rondbogige buitenomlijsting. De boogvulling
boven de latei van de deuropening is vlak en heeft in het midden een later aangebracht
leliekruis met een Lam Gods in het hart.
Van de gebeeldhouwde steenen, waarop de zuiltjes staan, zij nog vermeld, dat
alleen aan de oostelijke iets van een vroegere voorstelling in den trant van een
Atlas-figuurtje valt te onderscheiden, terwijl de verwering van den steen aan de
westzijde een eventueele voorstelling heeft onkenbaar gemaakt.
Het portaal dagteekent uit XIId.
De ingang, die aan het zuideinde van den oostelijken arm der kruisgang tot de+ laatste
travee van den noorder-zijbeuk voert, is in veel beteren staat, al heeft muurwerk +Toegang aan den
aan de westzijde een gedeelte van de omlijsting en van den ontlastingsboog bedekt. oostelijken arm der
kruisgang.
Evenals aan het juist beschreven portaal, treft men ook hier een - o.a. door het
wetten van steekwapenen enz. - gehavende rondstaaf aan, vermoedelijk met een
rankornament versierd. De, even geprofileerde, ontlastingsboog rust aan de oostzijde
op een grimmigen leeuwenkop, welke tot aan den hals uit den
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wand steekt (afgebeeld bij Diepen, Die Romanische Bauplastik in Klosterrath, Tafel
XXXVIII, 2).
Het belangrijkste gedeelte vormt de

Afb. 325. Toegang van den oostarm der kruisgang tot de kerk.

rondbogige vulling boven de deuropening, een beeldhouwwerk, dat onder den naam
Majestas Domini bekend is: In een mandorla is de Christus frontaal gezeten op den
regenboog, de zegenende rechterhand naar buiten opgeheven, met de linker een
geopend boek op de linkerknie houdend; op het boek staat gegrift: EGO VIA, VITA
ET VERITAS. De voeten zijn op een bankje gezet, en het onderkleed er boven waait
op, zooals bij de figuren der Retabel (blz. 379) wordt gezegd, terwijl de mantel zwaar
afhangt over de schouders en in concentrische plooien over den rechterarm. Op de
drie zichtbare armen van den kruisnimbus staan de letters D C O (of Q). De
overgebleven ruimte wordt ingenomen door de symbolen der Evangelisten: de leeuw
en het rund, liggend naar buiten, maar de koppen omgewend naar den Christus; in
de voorpooten omklemmen zij een boek; boven den leeuw de jongeling voorover
gebogen in de richting van den Christus, het boek voor de rechterzijde houdend;
boven het rund de adelaar, staande op het boek en den kop omgewend naar de tronende
middenfiguur. Deze vier wezens hebben alle een nimbus en vier vleugels. De
voorstelling is door een koordprofiel gescheiden van den breeden buitenrand, waar
te lezen staat op den bovensten regel: + HEC DOMVS ORANDJ · DOMVS · EST · PECCATA
LAVANDI +; daaronder + HOC SVBEAS LIMEN PVRGARE VOLENS HOMO CRIMEN. Op
de smalle latei: + INTVS PECCATIS LAVA(CR)VM DAT FONS PIETATIS.
De deuropening is breed 1.875 M.; de grootste afmeting van den gebeeldhouwden
steen bedraagt 2.80 M. bij 1.543 M., en binnen de bolle lijst 2.445 en 1.391 M.
Naar den inhoud van het opschrift veronderstelt Ligtenberg, dat de steen
bestemd is geweest voor een doopkapel en bijgevolg oorspronkelijk niet
behoord heeft op de tegenwoordige plaats (S. 26). Voor een vroegere
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‘Uit de bouwgeschiedenis der St. Servaaskerk’, blz. 56 en 57.
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Afb. 326. De gebeeldhouwde boogtrommel met de ‘Majestas Domini’.

De ‘Majestas Domini’ dagteekent uit

Afb. 327. Schildering boven de gewelven.

XII c/d.
Boven de gewelven van den middenbeuk+ is, onder het in mergel verhoogde gedeelte
+
van den middenbeukwand, een fragment der oude, geometrische, beschildering
Boven de gewelven, van
den
middenbeuk.
bewaard gebleven. Afb. 327 geeft deze in teekening weer met vermelding der
kleuren.
In de ruimte boven de gothische gewelven+ der zijbeuken valt een en ander te
vermelden, wat van beteekenis is voor de bouwgeschiedenis. De middenbeukwand +Van de zijbeuken.
vertoont, zoowel aan de noord-, als aan de zuidzijde, een duidelijk waarneembare,
verticale, scheiding. Oostelijk ervan treft men hetzelfde ruwe, maar wat minder
verweerde, metselwerk aan, zooals het bij de buitengevels werd beschreven (vgl.
afb. 302); westelijk van de scheiding bestaat het metselwerk uit regelmatige lagen,
afgewisseld door een enkele van hoogere
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blokken. Aan de zuidzijde treft men er bovendien een spitsbogigen ontlastingsboog
aan.
Dit regelmatige werk vindt men terug aan den oostwand van den westbouw, welke
doorloopt: het verwante metselwerk van den middenbeuk is er koud tegen-, bijgevolg
later ingezet. Voorts zijn in dit regelmatig werk opgetrokken het westelijk en het
oostelijk einde van den zijbeukmuur; dit laatste is - boven den nooderzijbeuk - in
verband opgetrokken met den dwarspandmuur, welke van ditzelfde type is; boven
den zuiderzijbeuk echter is er slechts getracht naar een gelijkheid in de lagen van
beide muren.
De muur van het dwarspand is met den middenbeukwand verbonden door een
enkele vertanding; aan de noordzijde is duidelijk te zien, dat de middenbeukmuur
doorloopt in oostelijke richting en dat de vertanding van den transeptwand uitgaat.
Tegenover de plaats, waar in den buitenmuur van den noordbeuk het regelmatig werk
aansluit bij het ruwe, teekent zich in den middenbeukwand de moet af van een muur
van ± 0.90 M. breedte, welke niet hooger reikte dan de (voormalige) balklaag.
Waarschijnlijk is deze muur een afsluitwand geweest van den noordbeuk, conform
de door Dr. Kalf gevonden fundeering in den zuiderzijbeuk (zie Bulletin, blz. 40).

Afb. 328. Voormalige kroonlijst.

Op overeenkomstige hoogte bevindt zich in het middenschip de verdikking waarover
op blz. 336 gesproken is, terwijl in den zuiderzijbeuk van een dergelijken muur niets
te zien is; wel zijn er onder de (voormalige) balklaag sporen eener bepleistering over,
waarvan de tijd niet te bepalen is.
Ten slotte zij vermeld, dat boven de gewelven der zijbeuken, maar vooral boven
die der hieraan uitgebouwde zijkapellen, het bovenste gedeelte der zijbeukbuitenmuren
goed te zien is. Deze muren waren door halfronde bogen en lisenen in spaarvelden
verdeeld; de bogen zijn nog aanwezig

Afb. 329. St. Servaaskerk. Opstand en doorsnede van den zuiderzijbeuk, ter hoogte van de gewelven
der zijbeukkapellen.
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en bestaan uit beurtelings lichte en donkere steenen. Van een bekroning der muren
zijn eenige kraagsteenen met de erop liggende geprofileerde lijststeenen behouden
(vgl. afb. 328 en de opmeting op afb. 329).
Bovendien is van den gevel van den zuidbeuk

Afb. 330. St. Servaaskerk. Overblijfsel van een houten kozijn in den zuiderzijbeuk.

achter het muurwerk van de ‘Bergpoort’ de wand onder de bogen niet weggebroken
om den beuk te openen op zijkapellen, zoodat de twee westelijkste vensters onder
hun bogen te herkennen zijn; het meest westelijke weliswaar geheel gedicht, het
andere zoodanig met blokken mergel opgevuld, dat van het oorspronkelijk houten
kozijn slechts een stuk wormstekig hout is bewaard gebleven (afb. 330).
De kruising is met vier zware pijlers boven+ een krocht opgetrokken, weshalve de
vloer er ± 1.60 M. boven dien van het schip is gelegen; hij is van den middenbeuk +De kruising.
uit bereikbaar over trappen te weerszijden van een, midden voor de kruising geplaatst,
altaar. Van de hoekpijlers zijn de twee westelijke, vrije pijlers op kruisvormig
grondplan; de oostelijke zijn aangeleund aan den koor- en transeptwand en bijgevolg
slechts aan hun westzijde en onder den triomfboog van een pilaster voorzien. Vóór
de twee vrije pijlers liggen de smalle trappen, welke van den zijbeuk uit afdalen tot
de krypt. Tegen deze pijlers zijn op ± 11 M. hoogte boven den kerkvloer korte
kolonnetbundels, behoorende tot het middenbeukgewelf, op gebeeldhouwde consoles
uitgekraagd.
Het gewelf, een ster-kruisgewelf met kruinribben, begint, omtrent 1.20 M. hooger
dan de middenbeukgewelven, op gebeeldhouwde consoles in de pijlerhoeken; de
s l u i t s t e e n e n stellen twee engelen en twee bisschoppen - waarschijnlijk S. Petrus
en S. Servaas - voor, terwijl in het midden de kroning van Maria is uitgebeeld. De
gedrukt-spitsbogige kruisingsgordelboog van den middenbeuk loopt met zijn rijke,
laat-gothische, profileering te weerszijden tegen het platte pijlervlak teniet. De
zwaardere rondbogen, welke het oostelijk en het westelijk pijlerpaar verbinden, zijn
van twee geprofileerde kantribben (van een zelfde type als dat der gewelfribben)
voorzien, welke de scherpe kanten van den boog maskeeren. In het smalle
tusschenveld loopen twee ribben van het aangrenzend transept-gewelf door, aan den
zuidelijken boog elk uitloopend in een sluitsteen met engel. De beide rondbogen
rusten op een smal stuk metselwerk met omgaande geprofileerde lijst met rozetten;
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van de pilasters der hoekpijlers (afb. 331).
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Afb. 331. St. Servaaskerk. De kruising en noorder-transeptarm.
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De halfronde triomfboog heeft geen profileeringen en staat op de, slechts inwaarts
uitgekraagde, imposten der pilasters.
De zijmuurtjes van de krocht zijn aan de zijden der transeptarmen in rechthoekige
velden verdeeld door, met een boogfries verbonden, lisenen; de twee middelste velden
zijn iets breeder en in elk veld bevindt zich een rondboogvenster. Op dezen muur
staat een (moderne) koperen leuning.
De westwand van den noorder- en zuidertransept-arm wordt slechts1) doorbroken+
door de rondboogopeningen, waarmede de zijbeuk met het transept in verbinding +Transept.
staat. De effen, op imposten staande, rondboog is op dezelfde wijze als de scheibogen
van de kruising, van geprofileerde kantribben voorzien, welke hier op console-koppen
rusten.
De smalle wanden van het transept worden elk door een reeds beschreven (blz.
326) gothisch venster doorbroken, waarvan de dam in den noordwand met een pinakel
en in den zuidwand met een S i n t S e r v a a s -b e e l d (XIV?) is versierd.
Een gehurkte mansfiguur draagt op den linkerschouder en -bovenarm een slanke
zuil, waarop een andere figuur de console op zijn schouders torscht, waarop de H.
Servatius staat. Deze is gekleed in priestergewaad, de mijter op het gladde, magere
gelaat en ‘zijn’ sleutel opgeheven in de linkerhand; hij stoot den draak aan zijn
rechtervoet den kromstaf door den muil.
Aan den oostwand onderscheidt men de eenvoudige rondboogopening met insprong
van de vierkante kapel, welke zoowel in den noorder- als in den zuider-transeptarm
aan den smallen transept-wand grenst; de boog staat op een binnenzijdsche uitkraging.
Daarnaast, naar het koor toe, de kleinere rondboogopening van de tot kapellen
ingerichte, voormalige, portalen. De drie rondboogvensters (vgl. blz. 326) strooken
niet met de assen der gewelfvakken.
In den zuider-transeptarm treft men bovendien tusschen laatstgenoemde kapel en
het koor een met een (modern) ijzeren hek afgesloten, rondbogige opening aan,
toegang gevend tot de oostelijke krypt.
De beide transeptarmen zijn overkluisd met ruitgewelven (van drie traveeën),
rustende op hoog aangebrachte consoles; deze zijn gebeeldhouwd met borstbeelden
van musiceerende engelen en andere figuurtjes. Op de doorsnijdingen zijn de
gewelfribben versierd met sluitsteenen, waarvan die der kruinmiddelpunten grooter
zijn dan de andere; deze zijn versierd met engelen, de grootere met een, op den
regenboog gezeten Christus, een St. Petrus (XVIII?) en een geknielde figuur
(Volquinus?; vgl. blz. 293, 370); in den noordarm zijn het een dubbele adelaar in het
midden, de sleutel van het kapittel en het borstbeeld van een bisschop - verder
vijfpuntige sterren, en engelen op de kraagsteenen.
De beide kapellen, ingericht in de voormalige portalen naast het koor, zijn
overkluisd+ met tongewelven, rechthoekig op den transeptmuur.
+

De transeptkapellen.

1) In den noorderarm bevindt zich bovendien een spitsboog met blinde traceering, vermoedelijk
van een (thans gedichten) doorgang naar de kruisgang. (Vgl. blz. 463.)
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Het gewelf aan de noordzijde van het koor, in de tegenwoordige kapel van
het H. Sacrament, heeft in het begin dezer eeuw een vlakke houten
zoldering vervangen; de ruimte erboven was de ‘Kappenkamer’, de ‘locus
capparum’ (vgl. Doppler, Maasg. 1895, blz. 13), terwijl die eronder tot
sacristie diende.
De ernaast liggende vierkante kapellen hebben riblooze kruisgewelven op eenvoudige
hoekpilasters en schild- of muraalbogen. Terzijde hebben de kapellen ondiepe
muurnissen met rondbogen; in den oostwand elk een vlakke, afgeronde nis met een,
bij de restauratie aangebracht, smal rondboogvenster.
Het eigenlijke koor bestaat uit een rechthoekige k o o r t r a v e e en een oostwaarts
hiervan gelegen halfronde a b s i s .
De koortravee is gevat tusschen de hoekpijlers der kruising met den ruim 9.60 M.
overspannenden triomfboog aan de westzijde, en een overeenkomstigen, iets minder
breeden (bijna 9.40 M.) en iets lageren, boog aan de oostzijde. Hiertegen sluit de
vlakke voorkant van de volkomen effen, halfronde en met een halven koepel gedekte,
absis aan.
De zijwanden der koortravee zijn nu vlak en worden slechts doorbroken door een
kleine rondboogopening, toegang gevend tot de nevenruimte van het koor, en
hoogerop door het, met zeer verwijd uitloopende schuine neggen omgeven,
vierpasvenster, waarover hiervoren blz. 328 reeds is gesproken.
De koortravee is overkluisd met een op vier geprofileerde consoles, als ribloos
kruisgewelf beginnend en geleidelijk in den koepelvorm overgaand gewelf.
De absis heeft drie trechtervormig genegde rondboogvensters, welke bij de
restauratie haar oud fatsoen hebben herkregen (vgl. afb. 248 en 304).
+

De indeeling der nevenruimten naast den noord- en den zuidwand der koortravee
is hiervoren, bij de beschrijving van den plattegrond (blz. 295/6), reeds aangegeven. +Nevenruimten en
koortoentjes.
Zij lijken beide zoozeer op elkaar, dat ik volstaan kan met de beschrijving van
één, de noordelijke, nevenruimte. In de gangachtige, westelijke helft bevindt zich in
den buitenwand een, van ijzeren tralies voorzien, rechthoekig venster, dat vroeger
licht kreeg uit het aangrenzend, voormalig, portaal. In de ruimte aan de noordzijde,
waar, door het leggen van een houten zoldering, de ‘k a a r s e n k a m e r ’ ontstaan is,
bevindt zich boven den huidigen vloer een rechthoekige nis in de dikte van den
westwand, den transeptmuur; deze nis - aan de zijde van het transept is zij gedicht
met baksteenen - is waarschijnlijk het overblijfsel van een doorgang van het transept
uit naar de krypt, toen de vloer in de kaarsenkamer anders lag dan nu.
Aan den overkant is een blok metselwerk in mergel bij de vernieuwing
der verbinding tusschen transept en krypt terplaatse ingezet; het, bij de
restauratie aanwezig poortje in den transeptwand, is echter hooger dan dat
aan den noordkant geweest kan zijn.
Boven de zoldering der kaarsenkamer is in den zijwand der koortravee een rondbogig
spaarveld zichtbaar, breed 4.62 M.; de boog rust op een eenvoudigen,
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binnenwaarts uitkragenden en afgeschuinden impost. In den hoek tegen den
(noord-oostelijken) kruisingspijler treft men een dichtmetseling aan van 0.54 M.
breedte - naar ik gis, een toegang tot het oksaal. De wand van het transept is niet in
verband met den kruisingspijler opgetrokken. In den noordwand (op deze hoogte in
verband met den transeptmuur opgetrokken, en door een vertanding met den zuidwand
verbonden) heeft naast den muur van het transept een, over drie treden toegankelijke,
deuropening (1.08 M.) geleid tot de ‘cappencamer’, de ‘costercamer’ (vgl. blz. 354),
de ruimte boven het voormalig noordelijk transeptportaal.
Daar er geen sporen over zijn van de aanwezigheid van trappen, moeten
deze wel van hout geweest zijn.
Oostwaarts van de kaarsenkamer ligt een klein, door een tongewelf gedekt vertrek,
dat overgaat in de iets breedere torenkamer; deze is door een kruisgewelf overkluisd,
waarvan de graten neerkomen op, in de hoeken gestelde penanten, welke op een plint
staan. De indeeling in een klein vertrek en een aangrenzende torenkamer spreekt
duidelijker op de verdieping, omdat beide er gescheiden zijn door een muur van ruim
1.13 M. met een doorgang van omtrent 0.75 M. Deze scheidingsmuur moet beneden
ook hebben bestaan, maar is bij een verbouwing (waarschijnlijk ten tijde van den
bouw van den rijken absisgevel) uitgebroken. Hierover heb ik elders uitvoerig
gesproken en mijn betoog toegelicht met een plattegrond en een teekening van het
interieur van het noordelijk torentje (zie ‘Uit de bouwgeschiedenis der Sint
Servaaskerk, Hoofdstuk II).
Van het inwendige der torentjes valt nog op te merken, dat dat aan de noordzijde
over ladders te bestijgen is, terwijl in dat aan de zuidzijde een breede houten trap
aanwezig is.

Afb. 332. St. Servaaskerk. De oostelijke krypt naar het Z.-oosten.

Deze trap begint eerst op de verdieping en diende vroeger - toen de relieken
van de dwerggalerij uit vertoond werden - als verbinding tusschen die
galerij en de schatkamer. Vóór de restauratie der kerk diende de ruimte
boven het zuider transeptportaal, in een vroegere periode de huidige
sacristie (vgl. het meegedeelde op het jaar 1340, hiervoren blz. 293) tot
bewaarplaats der relieken.
Zoowel onder het koor als onder de kruising bevinden zich krypten; die
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onder het koor, de o o s t e l i j k e k r y p t ligt 1.85 M. lager dan de andere, de
k r u i s i n g s k r y p t . Zij werd tijdens de restauratie teruggevonden, van een opvulling
van aarde ontdaan, waarna de gevonden overblijfselen werden hersteld. In haar
tegenwoordigen toestand bestaat zij uit een vensterlooze, rechthoekige ruimte van
nagenoeg 10.85 M. lengte bij een breedte van nagenoeg 10.40 M. Die lengte is echter
niet de oorspronkelijke, want uit de onderzoekingen van Dr. Kalf is niet alleen
gebleken, dat de huidige oostelijke sluitwand van kolenzandsteen later is ingezet en
deel uitmaakt van de half-ronde koorsluiting er achter, maar ook, dat deze vensterlooze
krocht zich verder naar het Oosten heeft uitgestrekt: na doorbreking van den sluitwand
heeft Dr. Kalf oostwaarts van dien wand de, elkaar haaks doorsnijdende.
fundeeringsmuren aangetroffen, op wier doorkruisingen pijlers,

Afb. 333. Oostelijke krypt; middentravee van den westwand.

of eerder zuilen, zullen gestaan hebben (vgl. Kalf, Bulletin). Een vertanding aan
beide zijden van den afsluitwand dringt de veronderstelling op, dat deze afsluiting
vroeger breeder is geweest. De geheele ruimte wordt door vier pijlers in driemaal
drie, nagenoeg evengroote, vierkante gewelfvakken verdeeld; de pijlers en het ribloos
gewelf zijn bij de restauratie aangebracht; voor het bestaan van een dergelijke
overkluizing met muraal- en gordelbogen pleit het aantreffen van gewelfaanzetten
tijdens de restauratie-werkzaamheden, als ook de wandverdeeling met pilasters en
muraalbogen.
De bepleisterde lange wanden zijn oorspronkelijk verdeeld geweest in drie
rondbogige spaarvelden, welke alleen in de middelste travee bewaard zijn gebleven1);

1) In die aan de zuidzijde kwam bij verwijdering van de pleisterlaag een steigergat (diep 1.10
M.) te voorschijn.
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de halfronde bogen zijn iets breeder dan de dagmaat der velden. In het westelijk veld
bevond zich een toegang; die in den zuidwand bestaat nog en heeft een trap, terwijl
die in den noordwand volgestort is met een mengsel van specie en brokken
kolenzandsteen. In de oostelijke travee is van den oorspronkelijken wand niet veel
meer te zien, daar een verzwaring in kolenzandsteen er tegen is gezet, een verzwaring,
welke naar den sluitwand toe zwaarder wordt.
De middentravee van den westwand bevat in het door den muraalboog omlijst
veld een rechthoekige opening, welke gedekt is door een gedrukten rondboog. Binnen
deze opening staat, tot aan de geboorte van den boog, een muurtje, zoodat een doorkijk
in de westwaarts aangrenzende krocht overblijft. In dit muurtje is een tweede opening
aangebracht, met een verbreeding van het muurwerk onder aan den noordelijken
rechtstand en gedekt met een rondboog (afb. 333).
Deze opening is de oostelijke toegang van een gang, welke in westelijke
richting opliep naar de ‘kleine krypt’ (zie blz. 358). Uit de onderzoekingen
van Dr. Kalf is n.l. komen vast te staan, ‘dat de kleine krypt aan die onder
het choor verbonden is geweest door een omstreeks 1.70 M. breede gang,
welker vloer, met enkele treden, klom tot het niveau van de kleine krypt,
en bij den muur, die haar van de choorkrypt scheidt, 1,39 M. boven den
vloer daarvan lag’ (Kalf, Bulletin, blz. 33).
De onregelmatigheid der treden, welke men er heden ziet, is te verklaren
uit de omstandigheid, dat zij den onderbouw van een trap vormden (vgl.
afb. 335).
Van de beide nevenvelden heeft het noordelijke een niet oorspronkelijken doorgang
naar de kruisingskrypt.
De k r u i s i n g s k r y p t is grooter dan de oostelijke; zij meet 12 M. in de lengte bij
een breedte van 10.45 M. Door zes zuilen met nieuwe, gebeeldhouwde kapiteelen,
tijdens de restauratie op oude basementen opgesteld, wordt zij in twaalf, door
kruisgewelven gedekte, vakken verdeeld.
Een der kapiteelen is gevolgd naar een oud, dat thans in deze krocht is opgesteld.
Het bevond zich in het museum en werd op last van Jhr. de Stuers, die het
beschouwde als afkomstig uit deze krocht, naar hier overgebracht (Kalf,
Bulletin, blz. 29). ‘Dit teerlingkapiteel met zijn eigenaardig, als met een
opgelegd koordje, bewerkte versiering draagt geheel het karakter van de
elfde eeuw’ (a.w. blz. 30).
In den westwand bevindt zich aan noord- en zuidzijde een rondboogdeurtje, waardoor
men over steektrapjes de kerk bereikt.
Deze verbinding dagteekent volgens Kalf (a.w. blz. 44) uit den tijd toen
het oxaal werd aangelegd; dit oxaal stond een paar oudere trappen (vgl.
afb. 335) in den weg: ‘Bij den bouw van het oxaal moesten deze trappen
vervallen; de toegang naar de vieringscrypt is toen verlegd naar de plaats,
waar zij bij de restauratie opnieuw is aangebracht’.
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In het midden van den westwand bevinden zich een venster en een deuropening,
welke toegang geeft tot de ‘k l e i n e k r y p t ’.
De gepleisterde lange wanden zijn doorbroken door vier rondboogvensters ter
breedte van 2.20-2.25 M.
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In den oostwand bevindt zich in de zuidelijke travee een rondboognis ter breedte van
2.215 M.; in de noordelijke travee is een zelfde nis, maar zij is niet zoo laag

Afb. 334. St. Servaaskerk. Middentravee van den westwand in de Kruisingskrypt.

doorgetrokken, en in het muurwerk er onder is een rondbogige doorgang naar de
oostelijke krypt; in de middentravee, boven de gang, welke van de oostelijke naar
de kleine krypt leidde, staat een altaar met een schilderij er op.
+

Met de benaming ‘d e k l e i n e k r y p t ’ wordt een, westwaarts van de
kruisingskrypt gelegen, ruimte van 5.33 M. lengte en ± 2.75 M. breedte (Keuller, +Kleine krypt en Grafkamer.
blz. 14) aangeduid; deze ‘kleine krypt’ is tevens te beschouwen als een voorkamer
van de westwaarts ervan gelegen G r a f k a m e r v a n S t . S e r v a a s . De kleine
krypt is overwelfd met een tongewelf, dat in de westelijke helft tot 2.30 M. en in de
oostelijke met een sprong tot 2.60 M. boven den vloer der krypt reikt. Uit de
onderzoekingen van Dr. Kalf is gebleken, dat dit gewelf vóór het jaar 1812 - toen
n.l. met de slooping der kruisingskrypt ook het gewelf der kleine krypt is afgebroken
- over de geheele lengte de hoogte van 2.60 M. had en bijgevolg 0.50 M. hooger was
dan het tongewelf in de grafkamer.
Verder is uit genoemde onderzoekingen gebleken, dat de westwand der kleine
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krypt in verband gemetseld is met haar lange wanden, terwijl de smalle deuropening,
welke heden toegang geeft tot de grafkamer, later aangebracht is; oorspronkelijk
bestond er geen deur, maar waarschijnlijk slechts een venster, dat toen breeder geweest
zal zijn (Bulletin, blz. 38). Voorts is gebleken, dat de westmuur der kruisingskrypt,
tot oostelijke afsluiting dient van de kleine krypt en niet in verband met haar lange
wanden is opgetrokken, maar er later tegen aan is gezet.
Vóór de oprichting der kruisingskrypt zullen de lange wanden der kleine
krypt in oostelijke richting hebben doorgeloopen als zijwanden der gang,
welke de oostelijke krypt aan de grafkamer verbond (vgl. blz. 357).
De deuropening heeft een breedte van 0.746 M., terwijl het rondboogvenster, dat
zich noordelijk ernaast bevindt, 1.474 M. breed is (Keuller, blz. 14, 15 en 23); de
halfronde afsluiting aan den bovenkant der deuropening wordt niet gevormd door
een boog, maar door een halfcirkelvormig uitgekapte, steenen plaat ‘van een
steensoort, zeer veel overeenkomst bezittend met den Nivelsteiner zandsteen, die
gevonden wordt nabij Herzogenrath’ (Keuller, blz. 30).
Tegen den noordwand bevindt zich een graf met altaar, waaronder volgens een in
1666 gevonden opschrift begraven zou zijn (1001) Carel, de Zoon van Lodewijk van
Overzee en de broer van Lotharius. (Vgl. Ernst, Histoire du Limbourg, I (1837) p.
406-409 en Bock & Willemsen, p. 8.)
De G r a f k a m e r , het ‘graf van St. Servaas’, heeft bij een breedte van 2.787 M.,
een lengte van 3.156 M. (Keuller, blz. 14). Het tongewelf, waarmede de ruimte gedekt
is, reikt tot 2.10 M. boven den vloer (Kalf, Bulletin blz. 30).
Uit de mededeelingen in het Bulletin weten wij, dat de westwand, welke ‘nimmer
een deur heeft gehad’ (Bulletin, blz. 32), in verband met de zijwanden is opgetrokken
en deze weer met den scheimuur tusschen grafkamer en kleine krypt: van deze zijn
de zijmuren eveneens met den scheimuur in verband gemetseld, zooals hiervoren
reeds is gezegd.
Het met een dun muurtje van ruw metselwerk gedicht gat in de noordelijke
bovenhelft van den westwand, dat blijkens een aanteekening van Deken
Rutten tijdens de restauratie is aangetroffen (Bulletin, blz. 32), kan in
verband hebben gestaan met het westelijk van dien wand aangebracht graf
van den proost Joannes van Eynatten (XV d).
Over de oorspronkelijke indeeling van den wand, welke grafkamer en kleine krypt
scheidt, is hiervoren al gesproken.
Bouwgeschiedenis. De bouwgeschiedenis der St. Servaaskerk zit vol
problemen en vele vragen zijn niet afdoende te beantwoorden; waar lag
en hoe groot was b.v. het ‘magnum templum’, dat volgens zeggen van
Gregorius van Tours door Monulphus is gesticht; hoe staat het met de
‘verwoesting’ der kerk door de Noormannen, moet men er een vernietiging
of slechts een beschadiging onder verstaan? Tegenover het niet onmogelijke
eener ‘verwoesting’ staat de overlevering, die melding maakt van een
wonderbare redding op voorspraak van Sint Servaas, een overlevering,
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welke ontstaan kan zijn uit de omstandigheid, dat het gebouw niet is
verwoest. Waar omtrent de lotgevallen van M o n u l p h u s ' k e r k zoo
weinig zekerheid bestaat, is het wel wenschelijk de bouwgeschiedenis uit
het kerkgebouw zelf zooveel mogelijk te laten spreken:
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De o o s t e l i j k e k r y p t heeft zich verder naar het Oosten uitgestrekt;
dit is komen vast te staan door de onderzoekingen van Dr. Kalf, die, na
doorbreking van haren oostelijken sluitwand, heeft kunnen vaststellen, dat
zij zich onder de huidige absisruimte verder naar het Oosten heeft
uitgestrekt en dat op dit niveau de absiswand in verband met den sluitwand
is opgetrokken. Hoever de ‘krypt’ zich naar het Oosten uitstrekte is niet
bewezen; gegevens hierover zijn te vinden in Kalf's mededeelingen in het
Bulletin, blz. 21 en in mijn ‘Uit de bouwgeschiedenis der St. Servaaskerk’,
blz. 11-13 en 24.
In het Bulletin wees Dr. Kalf er op, dat de door hem teruggevonden vloer
der krypt zich bevond ter hoogte van het maaiveld en dat het tegenwoordig
peil van het Vrijthof aan ophooging is te danken (blz. 23 en 24); hiermede
is het verlichtingsvraagstuk opgelost.
In den tegenwoordig waarneembaren toestand zijn in de lange wanden
geen vensters te zien; in de westelijke travee bevindt zich een doorgang,
in de oostelijke is een verzwaring tegen den ouden wand gemetseld, zoodat
thans alleen nog in de middelste een lichtopening zou kunnen worden
aangetroffen1).
Er zijn bijgevolg twee mogelijkheden denkbaar: a, een tegen een helling
gelegen kerk (het schip) werd naar het Oosten uitgebreid, waardoor aan
den voet der helling een krypt (de oostelijke) ontstond. Deze krypt was
meer dan drie, waarschijnlijk vijf, traveeën lang,

Afb. 335. Plattegrond en doorsnede der krypten en aanhoorigheden.

1) Om hieromtrent zekerheid te verkrijgen diende een klein gedeelte van de pleisterlaag
te worden verwijderd; ik heb zulks in de middelste travee langs de zuidzijde laten
doen: van een venster werd geen spoor gevonden, evenmin van een bouwnaad; de
mogelijkheid was immers denkbaar, dat er gebouwd is op ten deele gesloopt muurwerk
van een ouder gebouw; een steigergat ter diepte van 1.10 M. werd aangetroffen.
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was rechtgesloten en droeg een rechtgesloten koor. Volgens Dr. Kalf
werden krypt en koor in 1039 gewijd en werden omtrent anderhalve eeuw
later gedeeltelijk gesloopt; terplaatse werd de huidige absis (1170, 1180)
opgericht, terwijl de krypt door het aanleggen van den sluitwand werd
ingekort.
b, een bestaand bouwwerk is te eeniger tijd - ik denk hierbij aan het
wijdingsjaar 1039 - als krypt aangepast aan een westelijk ervan en hooger
gelegen kerkgebouw (het schip).
Volgens deze, mijne, opvatting werd dit oudere, voor het grootste gedeelte
op het maaiveld opgetrokken, bouwwerk aan de oostzijde ingekort, een
koor met halfronde absis werd ter plaatse opgetrokken en een sluitwand
bracht de afmetingen der krocht terug op drie traveeën. Ik stel mij voor,
dat zulks geschied is omtrent 1039; de waarschijnlijkheid ervan zal ik
aanstonds belichten bij de bespreking der wijzigingen, welke het koor
circa anderhalve eeuw later onderging.
Het vermoeden, dat een oostelijk gelegen bouwwerk naar het Westen toe
werd aangepast, wordt bevestigd door het feit, dat de ‘oostelijke krypt’
met het westelijk gelegen graf van St. Servaas verbonden is geweest door
een

Afb. 336. Andere plattegrond enz. der Oost. krypt.

lange, ondergrondsche gang, ter plaatse, waar later de kruisingskrypt
verrees. Wilde men van het graf uit de kerk naar het Oosten uitbreiden
dan lag het meer voor de hand deze uitbreiding te doen beginnen bij het
graf, dan door op zekeren afstand ervan een vrij groote krypt aan te leggen
en deze met het graf te verbinden door een gang. Ik kom bijgevolg
voorloopig tot het volgende:
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Heeft de verbouwing, die met de wijding in 1039 bekroond werd, de
oprichting van een halfronde absis medegebracht, dan volgt hieruit, dat
een ouder bouwwerk ten deele (op het Oosten) is afgebroken, mogelijk
ook gedeeltelijk nieuw is opgebouwd ter plaatse van dat oudere bouwwerk;
in het laatste geval bleek men aan het emplacement gebonden,
waarschijnlijk uit hoofde van piëteit; ik vraag mij dan ook af of hier niet
lag het ‘magnum templum’ van Monulphus.
De absisgevel en de beide flankeerende torentjes hebben een stijlkarakter,
dat niet past bij het jaar 1039; ze zijn kennelijk uit de jaren 1170, 1180,
zooals de vergelijking met dergelijke gevels in het Rijnland bevestigt.
Aanvankelijk heb ik gemeend, dat men hier met een ommanteling der
oude absis te doen heeft (vgl. Uit de bouwgeschiedenis der St. Servaaskerk,
blz. 18 e.v.); bij nader onderzoek ben ik tot het besluit gekomen, dat de
oude absis voor een groot gedeelte is afgebroken en dat op en over de oude
fundeeringen een nieuwe en rijker versierde gevel is opgetrokken; het
bewijs hiervoor
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meen ik te vinden in het beloop der versnijdingen, welke volgens de
opmeting van den Heer de Hoog binnen den huidigen gevel verdwijnen
en blijkbaar uit een andere straal getrokken waren; de gevels (XII c, d)
zijn m.a.w. over de oudere versnijdingen heen gebouwd. Bij deze
gelegenheid kreeg de absiswand aan de binnenzijde verzwaringen,
waardoor het halfcirkelvormig beloop verloren is gegaan; de uitstekende
vertandingen aan weerszijden van den sluitwand behooren tot een ouderen
en breederen sluitwand, dien van 1039 (vgl. afb. 336) en Uit de bouwgesch.
blz. 23 en 24); het feit, dat de halfronde concha met den dwarsmuur in
verband is gemetseld (Kalf, blz. 20) behoeft hier niet mee in strijd te zijn,
omdat Dr. Kalf er op laat volgen, dat dit verband verkregen is doordat
‘enkele blokken zóó in beide muren zijn geplaatst, dat zij gedeeltelijk
binnen den hoek uitsteken’, stellig een geschikte manier om de
verzwaringen der concha te verwerken in den nog bestaanden sluitwand.
Uit een en ander volgt, dat men in 1039 reeds een halfronde absis kan
gebouwd hebben.
Voor de verbouwing (XII B) aan de koortorentjes, meen ik, althans voor
dat aan de noordzijde gegevens te hebben gevonden; het is zeer wel
mogelijk, dat men vóór de verbouwing ongeveer van de plaats uit, waar
tegenwoordig het torentje staat, een toegang had naar de krypt, welke men
betrad door den doorgang in de westelijke travee van haar langen wand;
na de verbouwing zal de opgang van de krypt naar het dwarspand zijn
aangelegd in den geest, zooals deze heden aan de zuidzijde wordt
aangetroffen; uit de onderzoekingen van Dr. Kalf, ondergronds en aan de
zuidzijde is immers gebleken, dat de buitenwand dier trapruimte later is
ingezet; voor het gedeelte aan de noordzijde en op het niveau van het koor
heb ik zulks eveneens bevonden (vgl. Pl. X en Uit de bouwgesch. blz. 13
e.v.).
Uit de aanwezigheid dezer opgangen volgt het bestaan van het transept en
dit t r a n s e p t is toegevoegd aan een reeds bestaand s c h i p ; boven de
gewelven der zijbeuken blijkt immers, dat, zooals op blz. 350 is gezegd,
de westelijke wand van het dwarspand in een bestaanden en doorgaanden
muur - den middenschipsmuur - is ingewerkt met een vertanding om de
zooveel lagen. Van dezen doorgaanden muur nam Dr. Kalf aan, dat hij
behoort heeft tot de zijwanden van het rechtgesloten koor der kerk, die in
de verbouwingen van 1039 werd betrokken; de zijbeuken dezer kerk
eindigden een travee eerder; deze reconstructie geeft niet alleen een
verklaring voor de afwijkende afmetingen in de laatste travee van het
schip, waar de boog breeder dan elders is en bovendien hooger aangebracht,
maar tevens voor de verdikking in den middenbeukwand; van deze
onregelmatigheid is een verklaring gegeven op blz. 336 en 350.
Schip en zijbeuken zijn overkluisd met kruisribgewelven. Herbenus vertelt
(1485) ons, dat zijn vader ze heeft zien maken ter vervanging van een
houten overdekking, waarmee een vlakke zoldering bedoeld kan zijn. Het
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aanbrengen van het steenen gewelf bracht een verhooging van de
middenbeukmuren mede (afb. 302), benevens muurzuiltjes en schalken;
hun gebeeldhouwde kapiteeltjes zijn alle uit dezen tijd, behalve het tweetal
(afb. 314) naast het westelijk pijlerpaar van de kruising, waar
laat-romaansche kapiteelen toepassing vonden, waarschijnlijk over uit
voorraad. De zijbeukwanden werden bij den bouw der gothische zijkapellen
door spitsbogige doorgangen geopend; de oorspronkelijke ontlastingsbogen
zijn voor 't meerendeel bewaard gebleven en vanuit de dakruimte boven
de zijbeukkapellen zichtbaar; de bogen bestaan uit afwisselend donkere
en lichte blokken; eenige geprofileerde kraagsteenen bevinden zich erboven
(afb. 329).
Van den w e s t b o u w staat vast, dat hij jonger is dan het schip, want
boven de gewelven der zijbeuken is duidelijk te zien, dat de
middenbeukmuur voor de helft van zijn meest westelijke travee is
vernieuwd, m.a.w. afgebroken om beter gelegenheid te hebben aan den
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westbouw te werken, en, toen de oostgevel van den westbouw was
opgetrokken, is het afgebroken westelijk gedeelte van den
middenschipmuur weer opgebouwd en wel in hetzelfde regelmatige werk
als dat van den oostgevel van den westbouw; dit loopt bovendien door en
de middenschipwand is niet in verband ermede verwerkt (vgl. blz. 349/50);
ditzelfde soort metselwerk treft men eveneens aan in het oostelijk einde
van de zijbeukmuren.
Uit welken tijd de westbouw dagteekent is niet bekend; het is natuurlijk
wel mogelijk, dat oudere gedeelten in het huidig bouwwerk zijn verwerkt;
het door mij elders vermeld gebruik van verschilende eenheidsmaat kan
in die richting wijzen (vgl. Uit de bouwgeschiedenis, blz. 38 e.v.). Het
geheel, zooals wij het nu kennen dagteekent waarschijnlijk uit het midden
der XIIe eeuw, laat ik zeggen uit de jaren 1150-1170; vergelijk b.v. den
westbouw van St. Jacques te Luik. De voltooiing moet echter eerst in het
laatst dier eeuw, in de decennia om 1200 hebben plaats gehad, zoo tusschen
1185 en 1210; er moet n.l. een stilstand in de werkzaamheden aangenomen
worden, een stilstand, welke, naar ik meen, zijn oorzaak gevonden heeft
in de vernieuwingen aan het koor; toen deze voltooid waren, heeft men
de werkzaamheden aan den westbouw hervat; zij waren gevorderd ongeveer
tot de geleding van de ‘Keizerzaal’. Deze zaal is waarschijnlijk afgebouwd
volgens den oorspronkelijken opzet, hoewel de aanvankelijk beoogde
bestemming ten deele kwam te vervallen door de oprichting der
dwerggalerij aan het koor. Die bestemming is wel is waar niet bekend,
maar ik vermoed (naar analogie van St. Jacques), dat men in deze grootsche
zaal een waardige bewaarplaats voor de relieken wilde hebben, en tevens
de schat van die verheven bewaarplaats uit wilde vertoonen aan het in de
kerk vergaderde volk; deze bestemming bracht mede, dat de zaal op het
schip geopend moest zijn. maar zij kwam te vervallen door den bouw der
dwerggalerij, welke blijkens een XVe eeuwschen blokdruk en archivalia
uit later tijd inderdaad tot het vertoonen der relieken heeft gediend. De
vulling in mergel in den oostwand der zaal kan dus al vroeg zijn
aangebracht, waarschijnlijk al vóór den bouw van het gothisch gewelf
(XV b) in het middenschip. Het gebruik der dwerggalerij voor reeds
genoemd doel wettigt de veronderstelling, dat een bewaarplaats voor de
relieken in de nabijheid van het koor zal zijn gezocht; in 1340 blijkt
(Doppler, Maasg. 1895, Regesten over de St. Servaaskerk) het
‘Thesaurarium ecclesie’, de ‘camera sacrarum reliquiarum’, gelegen te
zijn ‘op de plaats, waar nu de sacristie is’. Het lijkt mij heel wel mogelijk,
dat terzelfder tijd, toen de oostwand der zaal gewijzigd werd, aan de
westzijde veranderingen zijn aangebracht.
Over eenige wijzigingen in den westbouw (de vermoedelijke doopkapel)
- vóór den bouw der St. Janskerk -, het vermoedelijk in den westbouw
aanwezig portaal, de verplaatsing van het beeldhouwwerk ‘de Majestas
Domini’ enz. is te vergelijken Uit de bouwgeschiedenis, Hoofdstuk IV,
blz. 33-59.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

Ten slotte zij er nog op gewezen, dat de overwelving van midden- en
zijhallen van den westbouw niet van den beginne af in de bedoeling heeft
gelegen; waarschijnlijk is men van plan geweest vlakke houten zolderingen
aan te leggen en is men eerst na den stilstand (zie hiervoren) der
werkzaamheden er toe overgegaan deze ruimten te overkluizen met op
consoles rustende gewelven (vgl. afb. 257).
In XVc werd de kerk uitgebreid met de ‘Koningskapel’ (vgl. blz. 332/3)
en met een kloostergang, ter vervanging van een oudere (vgl. blz. 294).
Voor de vernieuwingen van de torens van den westbouw is te vergelijken
blz. 301.
De kerk van St. Servaas bezit de volgende kerkmeubelen.+
Zes gesneden eikenhouten biechtstoelen, een ervan geteekend... van Vlierden.
De

+

Meubilair.
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Afb. 337. St. Servaaskerk. Biechtstoel.

middenpartij met voorsprong is gedekt door een gebogen fronton, en wordt
geflankeerd door twee gesneden beelden op eveneens gesneden voet, de zijpartijen
door een halve zuil met effen schacht en Ionisch kapiteel. Deze beelden en halvezuilen
dragen een rijk geprofileerde lijst en een fries met uitgesneden ranken. Sommige zijn
voorzien van (half-vergane) geschilderde wapenschilden en namen.
Herkomst: uit de voormalige Dominicanenkerk.
Dateering: XVIIc (vgl. hiervoren blz. 166).
Geel koperen d o o p v o n t , in kelkvorm; de ronde kuip, met ten deele ronde, ten
deele achtkantige schacht en voet, hoog 1.215 M.; middellijn van de kuip 0.88 M.,
XVe eeuw.
Het torenvormige deksel is nieuw, werd, blijkens een opschrift, geschonken
door leden van het geslacht de Stuers en in 1908 door Jan Brom te Utrecht
gegoten. De voordien gebruikte nooddeksel (XIXa) wordt in de Schatkamer
bewaard.
Een steenen en eenige marmeren w i j w a t e r v a t e n , in schelpvorm. XVIII. Een
eenvoudig o r g e l ; het is mechanisch en van 42 registers voorzien.

Grafsteenen.
+

Over de Franco-Gallische grafsteenen, schreef Dr. W. Goossens in de
Public. 1933; over de Middeleeuwsche en latere grafsteenen Jhr. van
Nispen tot Sevenaer in de Public. 1933 e.v.

+

Literatuur.

+

Vier Franco-Gallische grafsteenen (V-VI) zijn in den westbouw van St. Servaas te
+
voorschijn gekomen:
In den westbouw.
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1. In de noordelijke stookruimte en wel in de noordzijde van den noord-oostelijken
pijler van de middenhal; het opschrift luidt:
(H)IC PAVSAT / AMABELES / IN CRISTO / QVI VIXITAN / IIII M VI D XII.
De steen is hoog 0.23 M. en de lengte der regels nagenoeg 0.27 M. (aanteek.
Hustinx).
2. Bij het breken van een deuropening in den zuidelijken traptoren om een doorgang
te verkrijgen tot de zuidelijke verwarmingsinstallatie werd een steen
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Afb. 338. St. Servaaskerk. Doopvont.

gevonden met het opschrift naar onderen. ‘Hij is 0.25 M. op 0.38 M.; er is ter
linker en ter rechterzijde van afgekapt’.
DLVA / (S) ATVRN (INO) / (Q) VI VIXSIT (A L AM) / (I) CVS DV (LCI) / (S) SIMVS
A (MICO).
Een beschrijving van nrs. 1 en 2 is te vinden in Le Musée Belge, Revue
de Philologie Classique, VII (1903) Nr. 1, met een uitlegging der
opschriften door Mgr. Monchamp. Volgens Dr. Goossens moet voor DLVA
gelezen worden (TE)TOLVM.
3. In den op het Zuidwesten gelegen wand van den tamboer boven de keizerzaal
bevindt zich een grafsteen hoog 0.385, breed 0.465 M. met het volgende opschrift,
zooals het door Dr. Goossens is meegedeeld in een artikel over ‘Oud-christelijke
gedenkteekenen in Nederland’. (De Katakomben Rome - Valkenburg,
Amsterdam 1916).
TETVLVM TVTISQVE VOTIS / IC IACIT ALVVEFA INNOCENS / FVNERE CAPTA QVI
VIXSIT / ANNVS III VIVERE DVM POTVIT / FVIT DOLCCISSIMA TVTVS / IN PACE
FEDELES RECESIT

/

(afb. 339).

4. In den wand (XII d opgericht, vgl. Uit de bouwgesch. der Sint Servaaskerk, blz.
41, 60) ten Zuiden van de trap, welke uit de noordelijke zijhal in den noordwand
van den westbouw voert, is op den hoek een grafsteentje van 0.575 × 0.28 M.
in het muurwerk verwerkt. Het opschrift luidt:
TTEOLVM
FELE / GARIDV
QVIVIXE / T
PELVS MENS / ANNS II MESE /
APERILE
INNOCE [NS] / RECESET
ADST / ANTE
PATRE
/ PREIHTEV. /
FEIOGASTIS. Vgl. W. Goossens in de Public. van 1933.
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De hier gegeven lezing (Goossens) der grafschriften verdient voorkeur
boven die in dl. II der Excerpta romana van Dr. A.W. Bijvanck.
Een elftal Frankische steenen (Fransche kalksteen) lijkkisten worden in de oostelijke+
+
krocht bewaard. Deze kisten zijn aan het voeteneinde smaller en lager dan aan
In de oostelijke krocht.
het hoofdeinde; sommige hebben een gebogen deksel (vgl. afb. 332). De lengte

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

366

Afb. 339. St. Servaaskerk. Franco-gallische grafsteen.

bedraagt 1.30 M. tot 2.465 M., de hoogte 0.22 M. - 0.545 M. en 0.265 M. - 0.68 M.,
De breedte 0.25 M. - 0.42 M. en 0.59 M - 0.74 M.
Voor het graf van Carel, den zoon van Lodewijk van Overzee, zie blz. 359.
+

Groote steenen lijkkist, ‘sarcophaag van Monulphus en Gondulphus’, lang 2.35 M.,
breed 1.17 M., de zijkanten hoog 0.56 M. Het zadeldakvormig deksel is van boven +Op het koor.
afgeplat; de bovenkant reikt tot 0.93 M. In de lange wanden zijn telkens vier
ruitvormige openingen in terrugliggende paneelen uitgespaard; in de smalle zijden
twee. Op de eene lange zijde het volgend opschrift in gothische minuskels:
EXCITUS · HAC · ARCHA · MONDOLPHUS · AQUISQ' DICATO
en op de andere zijde:
GONDOLPHUS · TEMPLO · SE REDDIT · UTERQ' · JERARCHA.
In zijn ‘Le distique de l'Eglise Saint-Servais à Maestricht’ (Bulletin de
l'Académie Royale de Belgique, nr. 11, 1900) maakt Mgr. Monchamp het
waarschijnlijk, dat deze Sarcophaag een bekleedsel is, waarin bij de
Kerkwijding van 1039 de overblijfselen der beide bisschoppen zijn gelegd.
Het opschrift is later, ter herinnering aan een ouder, op dezen steen
aangebracht. De schrijver laat het ‘templo aquis dicato’ slaan op de
kerkwijding (met water) in tegenstelling met de middeleeuwsche vertaling
en overlevering, welke spreekt van de wijding der kerk te Aken.
1.

+

Groote zerk, (± 1300?), lang (voor zoover zichtbaar) 1.80 M., breed ± 1.35
M.; binnen een gothische architectuur is de omlijning van een menschelijke +In de zijbeukkapellen.
figuur te onderscheiden; van het randschrift is alleen te lezen: E' HIC EST LODW.

2. Groote zerk (± 1300), lang 2.02 M. + een fragment van 0.21 M., breed 1.20 M.,
vertoont door uitgroeving der omlijningen een gothische architectuur, waaronder
een geestelijke met boven een kelk samengevouwen handen. Het opschrift in
majuskels is ten deele leesbaar en wordt door wapenschildjes in een vierpas, in
de hoeken door de symbolen der Evangelisten, mede in een vierpas, onderbroken.
Het randschrift luidt: · I · IACET - SEPVL(T) ../. TILMANVS · DE · FRENS · PRESBITER
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· FVN - DATOR · HVIVS · CAPELLE · QVI · OBII · / ANNO · DNI · M - CCC ../..... ANIMA
· EIVS · PER · MIAM · - DEI · REQVIESCAT · IN · PACE · AMEN.
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PLAAT XV.
St. Servaaskerk. Doorsnede van het schip naar het Oosten, over de lijn G-H.

Doorsnede van het schip naar het Westen, over de lijn E-F.
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Het wapenschild rechtsboven vertoont misschien een vogel met uitgespreide
vlucht, rechtsbeneden een veld, gedwarsbalkt van twaalf stuks en een leeuw er
over heen; het schild, links beneden is beladen met een dwarsbalk; het vierde
is geheel afgeloopen.
3. Groote zerk (XV a), lang 3.11 M., breed 1.625 M. Het opschrift in gothische
minuskels luidt: HIR · LIGT · BEGRAVEN · IOHAN · / VAN · OEDERBRUECK KNAAP
· VAN · WAPEN · DIE ..../.... XIX · DES · XXIJ · / DAECHS · IN · FEBRUARIO · BIDT ·
VOIR · SYN · SIELE · AMEN. Een klein gedeelte van den steen is bedekt door het
altaar en van de kwartier-wapens zijn alleen te onderscheiden dat in den
rechterbovenhoek: een klimmende leeuw op een veld, bezaaid met blokjes;
rechtsbeneden onzichtbaar, linksbeneden het reeds beschreven wapen, en achter
het woord amen een schild, beladen met een dubbelgekanteelden dwarsbalk en
met een vogel ter plaatse van het vrijkwartier.
4. Groote zerk (XV b), lang 2.73 M., breed 1.50 M. Het randschrift, in gotische
minuskels en onderbroken door de symbolen der Evangelisten, luidt: HIC · IACET
· SEPULTUS · (VE) · NERABIL:/VIR · DNS · HUBERT' · DE · LVDROP · CANONIC ·
HUIUS · ECCL · QUI · OBIIT · ANNO · DOMINI · M · /CCCC · XXXIII-I · MENSIS ·
OCTOBRIS/DIE · IIII · CUIUS · ANIMA · REQUIESCAT · IN · PACE · AMEN.
5. Groote zerk (XV b), lang 2.90 M., breed 1.57 M.; van het opschrift in gothische
minuskels is te lezen: ... IOHAN ES · DE · PETERSHE / PRESBITER · ET · CANONICUS
· ECCLESIE · SANCTE · SERVACIJ · QUI · OBIJT · ANNO · DNJ · M · CCCC ·
XXVIIJ/MENSIS · JUNIJ · DIE · VICESIMO-OCTAVO / ... CUJUS · ANIMA · PER ·
MISERICORDYAM .... Het wapen vertoont een klimmenden leeuw op een veld,
bezaaid met blokken; in de hoeken de uitgesleten symbolen der Evangelisten.
6. Groote zerk (XV b), lang 2.90 M., breed 1.37 M. Het randschrift in gothische
minuskels luidt, voor zoover zichtbaar: HIC · IACET · SEPUL .../... CANONICUS ·
HUIUS · ECCLESIE · QUI · OBIJT · ANNO · DNI · M · CCCC / XXXVIIJ · MENSIS · JUNIJ
DIE / PENULTIMA · CUIUS · ANIMA · REQUIESCAT · IN · PACE · AMEN. Het wapen
(v. Heinsberg) is gevierendeeld: I en IV, gedeeld, A gedwarsbalkt van acht
stukken, (Loon), B, twee ruggelings geplaatste visschen (Chiny); over alles
heen een rechter schuinstreep. II en III, een klimmende, dubbelstaartige leeuw.
In de hoeken de symbolen der Evangelisten.
7. Zerk (XV c), lang 1.85 M., breed 1.30 M., ten deele bedekt door de treden van
het altaar; het randschrift vermeldt: in gothische minuskels HIC · JACET VEN ·
VIR DNS / ET MGR PETRUS NEPOTIS CANONICUS HUIUS ECCLIE QUI ----/--- CCC
LVIIJ MENSIS DECEMBRIS DIE PRIMA.
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In de bovenhoeken zijn twee der symbolen van de Evangelisten zichtbaar en in
een vierpas het geslachtswapen: doorsneden, in de bovenhelft drie stompe pijlen.
8. Van een groote zerk (XV), lang 2.30 M., is een gedeelte bedekt door een
biechtstoel; de breedte bedroeg 1.10 M. Het opschrift is verdeeld over
verschillende linten en slechts ten deele leesbaar.
In de bovenhelft is op twee concentrische regels te lezen in gothische minuskels:
DNS MATHEU.. (OGERUS) HUI' ECCLIE SACELLA'; op den tweeden regel: . IMA
---. In de beneden helft moet het opschrift op de verschillende linten
waarschijnlijk als volgt gelezen worden: (H)IC IACET SE(PULTUS).. VIR(?
o
PETR)US......(HU)IUS ECCLESIE SANTI (SERVATH) / QUI OBIIT / A 148. / In een
cirkel bevindt zich een wapenschild met vijf aangesloten spitsruiten en een
linker-schuinstreep erover heen; om dezen cirkel staat te lezen: MCCCCLXXXVII
MENSIS (IUN) --- ANIMA REQUIESCAT IN PACE.
Waarschijnlijk behoort het wapen en het jaartal 1487 aan Arnold van
Elderen, die door Doppler in het ‘Obituaire de St Servais’ in de Public.
van 1911 op den 1en Maart wordt vermeld en besproken; als scholaster
wordt hij den 16den Juni 1487 opgevolgd door Jan van Heinsberg, zoodat
Arnold van Elderen in de eerste helft van Juni gestorven kan zijn.
9. Groote zerk (1495), lang 2.31 M., breed 1.30 M. Het over een klein gedeelte
bedekt, overigens goed leesbaar opschrift in gothische minuskels luidt: HIC ·
EST · SEPULT · VENLIS · VIR / DN S · NICOLA · RO [HALT] CANO · HUI' · ECCLE ·
o
o
QUJ / OBYT · ANNO · DNJ · M · CCCC / XCV · ME S · JULIJ · DIE · XIJ · CUIUS ·
AYA · RQESCAT · IN · PACE · AMEN. In de hoeken de uitgesleten symbolen der
Evangelisten. Het wapen bestaat uit een schild, beladen met drie (2 en 1) bloemen
en een barensteel van drie hangers in het schildhoofd.
10. Van een groote zerk (XV ?), lang 2.70 M., breed 1.46 M., is de fraaie gothische
architectuur door uitdieping der omlijningen verkregen; de afgestorvene was
een priester, wiens hoofd, het gaffelkruis op de kazuifel, de stola en manipel
waarschijnlijk in koper waren ingelegd, maar het koper is verdwenen, evenals
uit een rechthoek boven de voeten. Het randschrift, in de hoeken onderbroken
door een vierpas, waarin een wapenschild en in het midden door de symbolen
der Evangelisten, is onleesbaar, behalve de volgende woorden in gothische
minuskels: (H)IC (I)ACET VENERABILIS ---- / --- IN ARTIBUS ET BACCHALARIUS
.../--- ... ---/... ANIMA...
11. Groote zerk (XVI b), lang 2.69 M., breed 1.46 M. met het volgend opschrift in
gothische minuskels: HIC · IACET · VENERABILIS · VIR / HENRICUS · DE · (OEL...?)
CANONICUS · HUIUS · ECCLESIAE · ET · / DOCTOR · E (of R) .... ARUM/---- · MAI
(I AO XVC) XXVIII. In de hoeken waren de symbolen der Evangelisten
aangebracht.
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Het fraai uitgevoerde gebeeldhouwde geslachtswapen vertoont een schild met
adelaar en een schildhoofd met drie sterren (6); aanzienden helm met vlucht.
12. Een zerk (XVI b-c), ten deele bedekt door een biechtstoel, is lang 1.59 M. en
0.38 M. en 1.40 M. Van het opschrift in fraaie gothische minuskels is een
gedeelte zichtbaar: ------ V LIS VIR / GERARD' · HAEX · RECEPTOR · CELLERARIUS
· AC · CHORISOCIUS · H' · ECC E · SANCTY · SERUATIJ · QUIJ/OBIIT------Van de
wapenschildjes in de vier hoeken zijn er slechts twee zichtbaar, welke echter te
zeer zijn uitgesleten om er een wapenfiguur op te kunnen onderscheiden, terwijl
door den biechtstoel dat gedeelte van een vierpas wordt bedekt, waarin
waarschijnlijk het geslachtswapen van den afgestorvene zal zijn uitgehouwen.
13. Een zerk (± 1600), lang 2.22 M., breed 1.25 M., geeft in verhoogd
beeldhouwwerk twee geslachtswapens: het eene van het geslacht van Gelre, het
andere voorzien van een getandkruis en met een moor tot helmteeken.
Het uitgeloopen opschrift luidde waarschijnlijk: HIER LIGT BEGRAVEN DER
(E)DELE/(END) ER(EFE)STE REYNER VAN/ (GEL)RE STADTHELDER DER /
G[RAAF]SC[HA](P) G(R)ONS[FELD] / G[EST]O[RVEN A]N(N)O .... / [BIDT] GODT
(V)O[OR DIE] S(IELE). Hieronder volgt: IND DEN [HOO]GWEIRDIGEN / (H)EER
WINANDT VAN G(E)LDE(R) / CANONIC DESER KERC(H)EN / ENDE 20 IAEREN
o
DEECKEN / STERF DEN IEN IVNI A 1634.
14. Een zerk (XVII a), lang 1.75 M., breed 1.10 M., is versierd met een relief in
een uitgediept ovaal; het relief stelt een staanden engel voor met een
wapenschild: doorsneden, boven drie (2 en 1) eendjes (?), beneden een gaanden
en aanzienden leeuw. Het opschrift van dezen steen vermeldt: MONVMENTVM
DN I IOANNIS / HOVELMANS IVL CANONICI / ET SCHOLASTICI HVIV SECCLESIE
/ CVIVS ANIMAE DEVS MISEREATVR / OBYT ANNO D 16.
Blijkens Doppler's mededeeling in den noot (S. Servaas nr. 1796) †
Hovelmans den 2 Juni 1615 en werd begraven in de kapel der H.H. Hermes
en Erasmus.
15. Een zerk (XVII b), lang ruim 2 M. en breed 1.23 M. is voorzien van een
uitgehouwen geslachtswapen en van een opschrift. Het wapen is gedeeld: A,
gepaald van zes stukken en een schildhoofd, beladen met drie koeken; B,
gevierendeeld: I en IV een adelaar, II en III drie (2 en 1) naar links gewende
schaapjes (?). Aanziende helm, helmteeken, een koek. Het opschrift luidt: HIC
IACET SEPVLTVS REVEREN = / DVS DOMINVS MICHAEL CRVSENS / IVL HVIVS
ECCLIAE CANONICVS / OBIIT I MARTH 1626 REQVIESCAT / IN SANCTA PACE AMEN.
16. Een zerk (midden-XVII) lang 1.60 M., breed 0.70 M., met gebeeldhouwd wapen,
helm, helmteeken: een vlucht met een uitkomende, gekroonde vos (?) en
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dekkleeden. Het wapen is gedeeld, rechts een klimmende, gekroonde vos, links,
geplaatst volgens het eerste en vierde kwartier van een gevierendeeld schild,
een molenijzer, volgens II en III een figuur, welke misschien een wijnpers
voorstelt. Het opschrift vermeldt: MONMVENTVM A / RDI AC PRAENOBIS DN I
D / GVILHELMI VAN ACH / RLEN HVIVS INSIGNIS / ECCLIAE DVM VIVERET / CANCI
o
CVIVS ANIMA RE / QVIESCAT IN PACE OBYT / 7A AVGTI A 1646.
17. Zerk (XVII c) lang 1.14 M., breed 0.845 M., versierd met een wapenschild in
hoog relief en acht kwartier-wapens. Het schild is gevierendeeld: I en IV, een
golvende rechter-schuinbalk; II en III een hart, gedekt met een antieke kroon
van vier punten, en een schildhoofd met drie sterren (5). Op het schild een kroon
en een uitkomende gebogen arm met kort zwaard. Het opschrift luidt: CI GIST
MESSIRE / GVILLEAVME SANDILAND / CHEVALIER SEIGNEVR DE / SLAMANNAN
TERWEER / MELISSANT SERGEANT / MAIOR ET CAP. D INFANTERIE / AV SERVICE
DE MESS. LES / ESTATS DES PROVINCES VNIES IL FVST BLESSE AV / SIEGE DE
CETTE VILLE / LA VEILLE DE ST IAN ET / MOVRVT LA VEILLE DE ST. PIERRE ET
PAVL / LAN 1673 PRIEZ / DIEV POVR SON / AME.
De vaderlijke kwartieren zijn: ‘SANDSLAND, GRAVFVRD, FLEMING en BARTLAND’,
terwijl die van moeders zijde zijn: ‘VAN DER WERVE, BRONCHORST, BARNEWICK
en IANSDAM’.
18. Een zerk (XVIII d) van zwart en wit marmer, lang 1.75 M., breed 0.88 M. In
verhoogd beeldhouwwerk zijn twee wapenschilden naast elkaar geplaatst onder
een helm met dekkleeden; in het midden van het traliewerk van den aanzienden
helm is een ster (6) aangebracht en het helmteeken stelt een laars voor. Het
linker schild is gevierendeeld; I en IV effen, II en III een laars. Het rechter
wapenschild is eveneens gevierendeeld: I en IV, een ster (6) en een molenijzer,
paalsgewijs; II en III een driehoek; een effen hartschild over alles heen. Het
opschrift vermeldt: CI GIT / NOBLE ET GENEREUX SEIGNEUR / GUILLAUME DE
STAPPERS NATIE DE S: TROND, SEIGNEUR DE LA TERRE LIBRE / DE BRUSTHEM,
DE LA NOBLE COUR / FEODALE ET DEPENDANCE, SEIGNEUR DU / HAUT ET
BAS HESPIN, GUSSENHOVEN / MEESEL & MORT A MAESTRIGT CE 5 DECEMBRE
1792. En in cursieve letters: Requiescat in pace.

+

1. In het portaal aan de Bergpoort zijn eenige gedenksteenen (XV, XVI) in de wanden
+
ingemetseld; een ervan ter nagedachtenis van Theodorus Volquinus, die als
Gedenksteenen.
‘magister fabricae’ een begin gemaakt heeft met de overwelving der kerk (vgl.
Herbenus en Doppler, St. Servaas, de noot bij nr. 838). Het opschrift in gothische
minuskels luidt: HIR · LIGT · BEGRAVEN · HER · DIERICK · VOLQVYN · CANONIK ·
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DIESER · KERCHEN · DIE · STARF · INT · IOER · ONS · HEREN · M · CCCC · ENDE XLI DES

· XVI · DAICHS · IN DE MEERT · BIDT · GOT · VOER · DIE · SIL.
2. In het voormalig portaal in den zuidelijken arm van het transept, - sedert 1930
Kapel der ‘Noodkist’ - bevindt zich tegen den westwand een steen van 0.64 M. hoog,
breed 0.75 M., ter herinnering aan Dr. Nicolaas Beyssel, in 1492 kanunnik benoemd.
Het opschrift in gothische minuskels luidt:
HIC IACET IN CRIPTA DOCTOR BEYSELIUS, OLIM / INGENIO CLARUS, CLARUS ET
ELOGO. / QUI QUONDAM VARIOS MITI MEDICAMINE MORBOS / DEPULIT A MULTIS, HIC
MODO PULSUM AGIT. / EIA AGE, QUI TRANSIS MISERO SUCCURRE SEPULTO / ET PIA
FUNDE, PRECOR, VOTA PRECESQUE / ---- XVC XLI MENSIS SEPTEMBRIS DIE 27.
Vgl. hierover Maasg. 1930, blz. 1, 2, 19 en 20.
3. In den zuidwand der kapel in den

Afb. 340. Gedenksteen van Egidius Ruyschen.

zuidelijken dwarsarm is een gebeeldhouwde memoriesteen aangebracht, waarop
tusschen twee gebuikte zuiltjes een relief een geestelijke voorstelt, geknield voor
een bidstoel en in het midden, op een hooger plan, Maria met het Jezuskindje, op
den maansikkel en omgeven door stralen. Boven deze voorstelling twee engeltjes,
terzijde van een schelp. In den top prijkt de Christus. Een opschrift is op twee
cartouches aangebracht onder het relief; een stappende puto houdt de beide cartouches
vast, waarover het volgend op schrift doorloopt: O BENIGNE · IHESV · / PER TVA
AMARA · PASSI/ONEM · TE · DEPRECOR/MISERERE · MISERE · AI E/EGIDY · RVISCEN
· CA / NONICI · HVIVS · E LIE.
Het wapen op den bidstoel is beladen met een anker-(slangen ?)kruis en een
vijfbladige roos ter plaatse van het linker vrijkwartier.
4. Een zwart marmeren steen van 0.77 M. bij 0.595 M. bevat in de bovenhelft een
relief, dat een krijgsman voorstelt in wapenrusting, op een kussen geknield voor een
Crucifix; aan de andere zijde van het kruisbeeld is in een cartouche het wapen van
den afgestorvene uitgehouwen en daaronder zijn gekruiste handschoenen en zijn
helm. Op den voet van het
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crucifix staan de letters D.M. In de benedenhelft is het volgend opschrift aangebracht:
MEMORIAE
ET

QVI

LE(X) FAT ------ EMPESTIVA

CAROLO RICHARDOTO

OB RAREM INDOLEM

---------- ET INEVITABILIS

MAGNI ILLIVS RICHARDOTI AD MERCATV BONARV(M)

·· ER · ADVLESCE

TIAE;

PRI ORDIA
PRINCIPP: P · Q · VOTO

(A)RTIVM

CV POTESTE · FIDE
FA A · MAX V A

TRAIECTVM · MISSVS

·

SA CTIORIS · CO CILY

CONTINVIS · CALCVLI
DOLO

·

SPER (ATAE) · VIRTVTIS

RIBO GRAVITER
AFFLICTVM

·

·

·

ET

PRAESIPIS

FILIO

COTIDIE · DOCVMENTA
EXHIBEBAT

I A · TERTIO · SED ·
FRVSTRA · INCISVM

MAGNAE · SPEII ADVL

SED.

TER · QVINTV

(ESSE ) TI
PATERNA V

· AETATIS ·

ANNVM
VIR

--- M

O. INFORTVIVM.

NEC DV

. INGRESSV
o

HEREDI

: 1600:
: NOV: DIES 3o

ABSV PSIT A
ME
BENE APPRECARE.

GENEROSO ET IN ARMIS MVLTVM EXERCITATQ IVVENI / OCTAVIO POCCOBELLE
NOBILIS VIRI DN I IOI S MARIAE DE / LVGANO FILIO ANTVERP. NATO NAMUR
EDVCATO DVM / REG MA STICATH STRENV A OPERAM PRAESTAT AB HOS / TIBVS
INTERFECTO HIC EHEV SEPVLTO MATER / ET GERMANVS MOESTI POSVERE VIX AN /

28 MEN 3 DIES 8 OBIIT 12 YD MAY ANo/ 1600.
Het wapen bestaat uit twee klimmende, een toren toegewende, leeuwen; de toren
heeft een poort en op de verdieping twee vensters.
5. Een zwart marmeren gedenksteen, waarin onder een boogstelling en twee
gecanneleerde zuiltjes, in relief een jongeling met molenkraag geknield is voorgesteld,
een hart op de vingertoppen der saamgevouwen handen. Een driedeelig opschrift
hieronder vermeldt:

Het monument is hoog 2.20 M., breed 1.10 M.
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Het geslachtswapen bestaat uit twee gekruiste (palm?)takken, vergezeld van vier
sterren (5); het helmteeken uit een naar links gewenden everkop, welks rechteroor
door een rechterhand tusschen duim en wijsvinger wordt vastgehouden.
De kwartierwapens zijn ter linkerzijde: het juist beschreven geslachtswapen, en
een schild, beladen met twee smalle rechterschuinbalken, waarin kleine rechthoekige
openingen; tusschen beide balken en gedeeltelijk eroverheen een golvende dwarsbalk.
Ter rechterzijde een schild, beladen met een kreeft, in de richting van een
rechterschuinbalk; een schild met een keper.
6. Een gebeeldhouwde memoriesteen met de voorstelling van een geestelijke en een
jongen edelman voor een kruisbeeld. Het wapen is gedeeld: rechts: een naar rechts
springend hert (?) tegen een boom; links: een dwarsbalk, beladen met drie stoopen,
en in het hoofd een zwijnskop (geslachtswapen Stoop). De grootste maten
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zijn 1.44 M. bij een breedte van 0.60 M. Het opschrift luidt: D.O.M. / HIC

Afb. 341. Gedenksteen voor Kan. van Best.
IACET SEPULTVS D IOHANNES DE BEST DORDRA / CENSIS ECCLESIAE S CRVCIS
o

LEODIENSIS CANONICVS / QVI OBIIT / A

1615 MENSIS 8 BRIS DIE XIII ET EIVS /
o
CONSANGVINE VS THEODORICVS MAHIEV DORDRA / CENSI S QVI OBIIT A 1602
MENSIS DECEMBRIS / DIE 15 QVORVM ANIMAE REQVIESCANT IN PACE AN / * ET
POSTMODVM HUIVS ECC LIE CANONICVS.
7. Epitaaf van zwart marmer, hoog 2.90 M., breed 1.20 M.; in het midden bevinden
zich tegen een terugliggend, en door twee zuiltjes van rood marmer geflankeerd,
veld vier (oorspronkelijk vijf?) figuurtjes van albast. Deze figuurtjes stellen voor
God den Vader (in den top) in wolken, in het midden, ter linkerzijde, de figuur van
Christus met doornenkroon, mantel en het kruis in den linkerarm; ter rechterzijde
Maria, met opgeheven rechterarm en geknield. Beneden zit kanunnik Thisius, geknield
voor een bidstoel, de handen gevouwen.
In het midden, tusschen de drie bovenste figuren is een haakje zichtbaar, misschien
bestemd voor het bevestigen van een duif.
Een cartouche bevat het volgend opschrift: D.O.M. / GODEFRIDO THISIO NATOQ'
IOANNIS CONSVLIS / OPPIDI BREEN AGRI LEODIEN ET MARGARITE / CONIVGVM
LEGITIMORV PIO PB RO CANONICO ET / CANTORI AC VICEPREPOSITO HVIVS ECCLIE
HIC EX / OPPOSITO HVMATO / VIXIT ANNOS LVIII MENSES VI DIES XIIII OBYT VII / IDVS
IVL M D C
/ MAG R LEONARDVS THISIVS SMI D. NR E. PP E / CVBICVLARIVS
o
APLICVS DE N PARTICIPA N SCRIPTOR / LRA RV APLICAR' EQVES STI PETRI ET
MILES LIL / FRATER AC ANNA CONIVNX ET CATHERINA / SOROR CVM LACHRMIS
POSVERE.
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vlakke wandbekleeding, welke in het midden van haar bovenhelft een schilderij bevat
met de voorstelling van Jezus met Maria en Martha (blz. 393), in de benedenhelft
een cartouche met opschrift. Deze bovenhelft is hoog 1.816 M. bij een grootste
breedte van 2.11 M. Twee pilasters met Ionisch kapiteel dragen een hoofdgestel en
zijn versierd met de acht kwartierwapens van den afgestorvene; de vaderlijke
kwartieren zijn: MEYSZ, OOSLINGER, STRVYKENS en VAN MEER; de moederlijke:
SVTENDAEL, NEVRENBERG, VAN SICHEN, en VAN: BEVKEL. Deze wapens zijn alle
gepolychromeerd; het wapen MEYSZ: in blauw drie (2 en 1) schelpen van goud; het
wapen SVTENDAEL: gevierendeeld, I en IV, in rood twee groene druiventakken
samenkomend in een kroon van goud; II en III, in groen (of blauw?) drie (2 en 1)
lelies van goud.
Dit wapen komt mede voor op het groot drieluik, dat bij de vernieuwing
van de schatkamer van den wand boven dit monument naar zaal II der
schatkamer is overgebracht en hierna op blz. 383 beschreven wordt.
De onderhelft, hoog 0.825 M., heeft het volgende opschrift: D.O.M. / AEVITERNAE
MEMORIAE NOBILISIS PATRICIAE AC PRAEANTIQVE / FAMILIAE DE MEYSZ / STATV
ECCLESIASTICO DECANI · CANTORIS · SCHOLASTICI & C/IN POLITICO VERO SVPREMI
PRAETORIS COSS PENSIONARII &C / FREQVENTIBVS MVNIIS ET OFFICHS DE HOC OPPIDO
BENE MERITAE / MORTE / AMPLMI VIRI · D · RAYNERII · MEYSZ · PROTH · APLICI · ET
· HVIVS ECCLESIAE · / DECANI · AC · CANONICI · SENIORIS · QVI · OBIIT · XII · MAY ·
CD · DC LV · / HIC APVD · FRATREM · SVVM · D LAVRENTIVM MEYSZ
ALIOSQVE/(F)AMILIAE SVAE OMNES HVIVS ECCLESIAE CANONICOS SEPVLTI /
EXTINCTAE · ET · OCCASAE · LECTOR · BENE · APPRECARE.
Op de lijst staat verder: A · P · L · (G) · AB EYLL · EIVS · ECCL · CAN · EX SORORE ·
NEPOS.
Hiervoor liggen twee grafsteenen van 2.19 M. bij 1 M. en 2.41 M. bij 1.26 M.;
van de laatste is een gedeelte van het randschrift te onderscheiden, benevens een
vierpas, waarin een lelie, waarschijnlijk het graf van genoemden van Eyll.
9. Het epitaaf van kanunnik Boonen bestaat uit een middengedeelte met een opschrift
op een ovaal medaillon; ter zijde ervan twee familiewapens; een bovengedeelte met
voluten en het geslachtswapen in het midden; het smalle onderste gedeelte rust met
twee vierkante blokken op den grond en is in het midden, aan den onderkant, voorzien
van een in hoog relief uitgevoerd gevleugeld doodshoofd, in tegenstelling met een
eveneens in wit marmer uitgevoerd engelkopje aan den onderkant der kroonlijst
boven het medaillon. Het opschrift luidt: D O M / RDO AC NOBILI DOMINO / D
ENGELBERTO BOONEN I.V.L.S. SERVATY / PPER LVSTRA SEPTEM CANONICO
PRESBYTERO / QVI HANC BASILICAM VARYS FVNDATIONIBVS OPERIBVSQVE /
DECORAVIT / QVI VT MORIENS VIVERET VIXIT VT MORITVRVS / OBYT 18 AVGVSTI
o
A 1661 / D · D EXECVTORES POSVERVNT / TV LECTOR / VT AETERNVM GAVDEAT
APRECARE / AMEN.
Het geslachtswapen vertoont een schild met een St. Andrieskruis; tusschen de
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beenen telkens een eenkoppige adelaar. De vaderlijke kwartieren zijn: BOONEN, maar
nu alleen met een adelaar in het hoofd van het schild; van WELDAMME: drie ruiten,
2 en 1, en in het hart van het schild een uitkomende leeuw. Aan de andere zijde het
wapen BOVRGEOIS: een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee sterren (5), van
onderen van een wassenaar, de punten naar boven; en het wapen ASSELIERS: vijf met
de punten aansluitende kwadraten, en in den linkerbovenhoek een schildje. Bij de
kwartierwapens is in het wapen Boonen iets over van eene polychromie.
10. Het grafmonument van den Bergh bestaat uit een, in een halfronde nis geplaatst
basement, waarop twee

Afb. 342. St. Servaaskerk. Grafmonument van graaf v.d. Bergh.

menschelijke figuren, levensgroot, zijn gelegd. De achterwand der nis bestaat uit vijf
wit marmeren paneelen; de halfkoepelvormige zoldering uit wit marmeren cassetten.
De nis wordt geflankeerd door pilasters met composiet kapiteelen, welke een
hoofdgestel met driehoekig fronton dragen; hierbinnen houden twee zwevende putti
een krans vast. Terzijde staan op het fronton twee putti, die ter linkerzijde mist zijn
attribuut, terwijl die ter rechterzijde een cartouche, waarop een wapenschild met
leeuw, met de rechterhand vasthoudt. Mist de eerste beide onderarmen, de laatste
alleen den linker onderarm. Op den top van het fronton is een groot wapenschild
aangebracht; het is gedeeld: rechts, VAN DEN BERGH, een klimmende, gekroonde en
naar de deelingslijn omgewende leeuw; een schildzoom, beladen met elf penningen;
links: driemaal drie kwartieren: in den rechter bovenhoek: een zittende leeuw?; in
den hoofdpunt: een adelaar; in den linker bovenhoek: een adelaar ten halven lijve;
ter rechterzijde: een gesp?; ter linkerzijde: drie rozen (2 en 1); in den rechter
benedenhoek: twee dwarsbalken; in den schildpunt: een dwarsbalk,
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geschaakt van drie rijen; in den linker benedenhoek: een klimmende leeuw. Een
hartschild met geschubt veld. Op een doodenmat ligt de afgestorvene in wapenrusting
uitgestrekt; het met krullen omgeven hoofd rust op een kussen en de rechterhand
omvat een korte staf. Achter hem ligt de gemalin van den graaf, rustend op den
rechter elleboog; een sluier hangt haar van het hoofd en in vele en dunne plooien
valt haar gewaad neer tot op de voeten; de linkerhand houdt een zakdoek vast en rust
op het linker dijbeen. Terzijde van deze groep, vóór de pilasters, staan twee
vrouwelijke figuren; links, de Hoop, met de rechter steunend op een anker; rechts,
het Geloof, met beide handen een kolom aan haar rechterzijde vasthoudend.
Het opschrift luidt: MAUSOLEUM / PRAENOBILIS DOMINI HERMANI FREDERICI

Afb. 343. Epitaaf voor Kan. G. Lipsen.

COMITIS DE BERCH/'S HEERENBERG IN CLIVIA & QUI OBIIT DIE 29 MARTII ANNO
1669 / ET PRAENOBILIS DOMINAE JUDOCAE WALBURGIS COMITISSAE DE
LEEUWENSTEIN, ROCHEFORT, & PRAEDICTI VIDUAE, QUAE OBIIT DIE 25 XBRIS ANNO
1683 / QUISQUIS ADES, QUI MORTE CADES, STA, RESPICE SORTEM / TE, NOSTI CERTO,
TALIA FATA MANENT: / REX, PRINCEPS, JUDEX, DOMINUS, SERVUS MISER AEGER / SIS
QUICUMQUE VELIS, PULVIS ET UMBRA SUMUS. Herkomst: dit grafmonument is in
1805 (Public. 1932 blz. 32), uit de Dominicanenkerk gekomen, evenals de reeds
genoemde biechtstoelen (afb. 342).
11. Een epitaaf van zwart en wit marmer, hoog 1.42 M., breed 0.91 M., bevat een
relief met de afbeelding van een geestelijke, geknield voor een tafel, waarop zich
een kruisbeeld, een zandlooper, een doodskop en een boek bevinden. Ter zijde is de
zwartmarmeren omlijsting versierd met omgewende toortsen van wit marmer. Op
een breede, bolle lijst onder het relief staat een opschrift en onder de lijst is niet een
engelkopje, maar de gevleugelde en in ontbinding zijnde kop van een grijsaard in
wit marmer. Het opschrift luidt: REVERENDVS AC AMPLISSIMVS DOMINVS /
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GVILIELMVS LIPSEN / PRESBYTER PROTONOTARIVS APOSTOLICVS / INSIGNIS HVIVS
ECCLESIAE CANONICVS / ET PER SEPTEM LVSTRA DECANVS / DIVINI CVLTVS ARDORE
/ OMNIBVS PATENS /
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SVB HOC TVMVLO FOELIX LATET / CVI SOLVS IS SEMPER VISVS EST / FOELIX QVI BENE
LATVIT / OBYT

28 IVLY 1695 / REQVIES - CAT IN PACE / AMEN.
Het epitaaf wordt bekroond door een wapen, waarboven een door twee engeltjes
gedragen hoed met tweemaal zes kwasten; het wapen is gevierendeeld: I en IV, een
klimmende leeuw, op de borst een schildje, beladen met een vierbladige roos; II en
III, gedeeld: rechts schuingedeeld met een klaverblad in de rechteren twee
klaverbladen in de linkerhelft; links, drie merletten (2 en 1). Op een lint zijn de
woorden ORDE... PVRO bewaard gebleven.
12. Het grafmonument van Meer bestaat uit eene omlijsting van zwart en wit marmer;
de bovenkant eindigt met twee voluten en een blokje ertusschen, waarop staat:
CONSIDRA. Het benedengedeelte

Afb. 344 Monument met het borstbeeld van een bisschop en bekroond door een Religio.

bevat een plaat van wit marmer, waarop een opschrift; aan het boveneinde een wit
marmeren, gevleugeld, doodshoofd. In de zwart marmeren omlijsting staat een zwart
marmeren sarcophaag op klauwpooten en boven de sarcophaag is een witmarmeren
cartouche, met guirlandes aan het deksel verbonden, aangebracht, waarop een ovaal
schild beladen met zes balken; boven dit schild een kroon met negen parelen.
Het opschrift luidt: D · O · M./IIII KAL · MART · M · D · CC · XXI · /LUSTRA BIS SEX
HIC PEREGIT · /REQUIEVITA LABORIBUSSUIS/ ET MORTUUS EST / R
A
AC
PRAENOB · DOMINUS/REN · JOSEP · DE MEER · PSBR J · V · L · AET 77 / CHORI Alpha
ET Omega / JURIUM ECCL · (:UT VEL PRAECOX ADHUC EJUS / APUD MAGNATES NEC
UNA TESTATUR / EXPEDITIO:) STRENUUS PROPUGNATOR / QUI SAGAX, PRUDENS,
HUMILIS, PUDICUS, / SOBRIAM DUXIT SINE LABE VITAM / EI, PATRUO GERARDO, AC
TOTIDEM DE PROSAPIA ALIIS, 4 SCHOLASTICIS / MONUMENTUM HOC, MOESTUS
PONEBAT FRATER ANTONIUS GERARDUS / TOPARCHA IN OSEN.
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13. Een epitaaf met twee ovale schilden, het eene met een zwijnskop met drie eikels,
het andere met twee gekruiste houweelen, vermeldt het volgend opschrift:
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LECTISSIMAE FEMINAE / IOHANNAE MARGARITAE HAMERS / VERISSIMO OMNIUM
VIRTUTUM / AC DOTUM MARGARITO / CONIUGI SUAE / SED HEU PER NOVEM SOLOS
MENSES / OPTIMAE MERITISSIMAEQUE / VIXERAT ANNOS XXIV MENSES VIII. Lager is
er aan toegevoegd MAESTISSIMUS MARITUS / PETRUS ANTON. DE LIMBOURG J.V.L. /
BIS OPIDI SCABINUS JURATUSQUE / HEIC CONDIDIT 2 NOVEMB. 1725 / QUI VIDUUS
OBYT. 16. XBRIS / 1764. / R.I.P.

14 en 15. Twee hooge monumenten, bestaande uit een voetstuk, een bovenstuk met
een in wit marmer uitgehouwen portret medaillon van een bisschop en bekroond
door een meer dan levensgroote figuur; op het eene monument Koning David met
harp, op het andere de Godsdienst, met kelk en kruis. Afb. 344.
Het bovenstuk is gemerkt: D: G: Baijar Namurc: fecit en anno 1732.

Beeldhouwwerken.
+

In den westbouw bevinden zich aan de treden van de middenpartij een 1.75 M.
+

Retabel.

Afb. 345. St. Servaaskerk. De ‘mensa’ aan den ingang van het voormalig westkoor.

hooge en 5.595 M. lange m e n s a 1) (XII c); hierachter is op een voetstuk het meer
dan levensgroot beeld van Keizer Karel den Groote van Geefs geplaatst. Tegen den
achterkant van dit beeld is een klein altaar gezet met een gebeeldhouwd r e t a b e l 1)
(XII c).
De mensa schijnt tijdens de restauratie te zijn teruggebracht naar deze, haar
oorspronkelijke plaats; vóór de terugbrenging was zij opgesteld tegen den zuidwand
van het zuiderdwarspand, waar sedert de restauratie een ingang is aangebracht. Zes
zuiltjes met gebeeldhouwde kapiteeltjes en basementen met hoekblaadjes dragen een
gebeeldhouwde fries,
1) J. Braun, Der christliche Altar, wijst er (in dl. I, blz. 323 noot 8) terecht op, dat dit stuk geen
‘mensa’ is, maar veeleer een koorafsluiting en (in dl. II, blz. 307) dat de ‘retabel’
waarschijnlijk een versierd middengedeelte in de afsluiting is geweest.
1) J. Braun, Der christliche Altar, wijst er (in dl. I, blz. 323 noot 8) terecht op, dat dit stuk geen
‘mensa’ is, maar veeleer een koorafsluiting en (in dl. II, blz. 307) dat de ‘retabel’
waarschijnlijk een versierd middengedeelte in de afsluiting is geweest.
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een palmettenfries, en omsluiten vijf uitgeholde en halfrond gesloten nissen. Afb.
345. De retabel zou op deze mensa hebben gestaan; hij is van mergel en bestaat uit
een rechthoekig benedengedeelte, breed 1.76 M. en hoog 1.11 M., en uit een
halfcirkelvormige bovenhelft, een boogvulling, hoog 0.74 M. In de benedenhelft
houden twee engelen, gestrekte gestalten, gekleed in gewaden met talrijke smalle

Afb. 346. St. Servaaskerk. De ‘retabel’ in het voormalig westkoor.

en evenwijdige plooien, een mandorla vast. Hierbinnen is een Madonna op een troon
gezeten. Arnauld Schaepkens heeft in de ‘Messager des Sciences...’ van 1852 een
afbeelding gegeven van den toenmaligen toestand: van de engelen waren toen alleen
de vleugels, de stralenkrans, het onderste gedeelte tot aan de knieën ongeveer
ongeschonden; het overige is bijgewerkt; bovendien blijkt uit Schaepkens' teekening,
dat de engel terzijde van het Jezuskindje, de linkerhand
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met de vingertoppen hield ter hoogte ongeveer van den elleboog van den rechterarm;
is dit gegeven juist, dan heeft deze engel geen frontale houding gehad, maar is zijn
stand waarschijnlijk ¾ geweest. Van de Madonna zijn alleen de voeten, het boven
den linkervoet opwapperend kleed en de zetel, blijkens de teekening van Schaepkens,
oorspronkelijk.
De bovenhelft stelt, in de boogvulling, voor den tronenden Christus, die met
zijwaarts bijna gestrekte armen, de handen beschermend op de hoofden legt van twee
geknielde figuren, wier namen op de binnenomlijsting zijn aangebracht: S. SERVATIVS
en S. PETRVS. Deze figuren, gewend naar den tusschen hen zetelenden Christus, zijn
geknield op één knie - die van het been aan den voorkant. S. Petrus houdt de twee
sleutels voor de borst in de rechter en in de linkerhand een boek omhoog, terwijl S.
Servaas met de linkerhand den van S. Petrus ontvangen sleutel voor de borst houdt
en in de andere den kromstaf, welke achter Christus' linkerarm uitkomt, de krul naar
den drager gekeerd. De Christus is gekleed in een boven de bloote voeten opwaaiend
onderkleed, een overkleed met gordel en een over de schouders afhangenden mantel.
Een verklaring voor het voorstellen van Christus met Petrus en Servatius
op deze voor XII B gewone wijze, is - dunkt mij - te vinden in de vertolking
der oude traditie volgens welke S. Servaas begraven zou zijn nabij een
kapel, welke de H. Maternus gesticht zoude hebben en toegewijd aan den
Salvator en den Prins der Apostelen: één stap verder en men beeldt de drie
figuren op een retabel af. (Vgl. ook Ligtenberg, ‘Romanische Steinplastik’
blz. 31-36).
Een S e d e s S a p i e n t i a e , hoog 1.30 M., (sterk verguld, nieuw gepolychromeerd
en gerestaureerd). De Madonna is frontaal gezeten, en houdt het Jezuskindje op de
linkerknie; een voetkussen ondersteunt den linkervoet. Maria is gekleed in een om
het middel met een smallen band opgehouden gewaad, dat in smalle, evenwijdige
plooien afhangt. Een mantel hangt haar van de schouders af, laat borst en onderarm
vrij en ligt over haar schoot. In de naar voren opgeheven rechterhand houdt zij een
scepter met de twee voorste vingers en duim vast. Tusschen haar voeten een
duivelkop.
Het van terzijde geziene Jezuskindje houdt op de opgeheven linkerhand een appel,
welke het aan haar moeder aanbiedt. Het Kindje is blootshoofd, zijn moeder heeft
een kroon (modern).
± 1300.
Beeld van den H. S e r v a t i u s , in bisschoppelijk gewaad; in de rechterhand houdt
hij den sleutel, in de linker de staf, welke hij den draak, aan zijn voeten, door den
muil steekt.
Eikenhout; de polychromie is modern; gerestaureerd. Ongeveer levensgroot; XIV.
N o o d G o d s van lindenhout (gerestaureerd door Cuypers). Maria is op een kleine
bank gezeten met haar gestorven zoon op de schoot; de linkerknie iets hooger dan
de rechter; zij ondersteunt den Christus in de lendenen. Maria heeft het
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hoofd terzijde gebogen; de blik is droef en staart opwaarts. Een hoofddoek ligt in
regelmatige plooien op het voorhoofd en is van den rechterschouder naar de linker
omgeslagen; tegen dit gedeelte houdt Maria haar rechterhand, terwijl het ondereind
van dien doek in talrijke plooien tegen den linkerschouder rust.
De Christus heeft het hoofd achterovergebogen en de beide handen gekruist op
de lendedoek.
Hoog en breed 1.27 M.; Duitsch XV A.
Men had ze aangekleed volgens de mode van 1570, het hoofd van Christus
rechtop gezet, Diens beenen en voeten geschonden en verminkt.
(Aanteekening van Jhr. Mr. V. de Stuers.)
Houten groep van Sint A n n a te drieën.

Afb. 347. St. Servaaskerk. Houten groep van Sint Anna te drieën.

Sint Anna is wijdbeens gezeten; een open boek op de linkerknie en met een
druiventros in de linkerhand. Haar hoofd is gedekt door een weduwensluier, welke
haar hals onder de kin bedekt. Kleed en mantel hangen in zware plooien neer. Op
haar rechterknie is Maria gezeten; zij is nog niet volwassen; lange haarvlechten
hangen over rug en schouders en een kroon dekt haar hoofd. Zij houdt het naakt
Jezuskindje op haar schoot, met de rechterhand het middel en met de linkerhand den
elleboog van den linker (afgebroken) arm ondersteunend. Moeder Anna en Maria
hebben schoenen aan.
Hoog 0.63, breed 0.32 M.; XVB.
Terzijde van het portaal aan de Langegang staat een Sint Petrus (XV?).
Beeld van de H. B a r b a r a , in staande houding. Haar overkleed, dat om den hals
driehoekig is ingesneden, wordt door een gordel samengehouden; hierdoor plooit
het straalsgewijs over de borst en het valt in zware plooien neer. Met de rechterhand
neemt de figuur het kleed onder den gordel op, zoodat het onderkleed boven de
schoenen vrij blijft. Een zware mantel, over de borst verbonden, hangt van haar
schouders af. Het mollig gelaat met puntige kin wordt door golvende haren en door
een band met drie rosetten over het voorhoofd omgeven. Op de linkerhand draagt
de heilige een toren.
Eikenhout, hoog zonder voetstuk 1.03 M. Nederrijnsch ± 1500.
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Het attribuut en het voetstuk zijn vernieuwd.
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In het schip hangt een M a r i a n u m , waarvan alleen het beeld aan de westzijde
oorspronkelijk is. Maria, in een druk plooiende kleeding en met weelderige haardos
om het gekroonde hoofd, draagt het kindje op den linkerarm. XVe eeuw. Vgl. afb.
311.
Twee geschilderde levensgroote c r u c i f i x e n .
De Christus met ingevallen wangen, smartelijke uitdrukking, uitstekende borstkas,
dagteekent uit XVI.
Het andere corpus, dat rustiger van houding en uitdrukking is, dagteekent uit XVd.

Afb. 348. Kruisbeeld tegen den absisgevel.

Afb. 349. Kruisbeeld in het dwarspand.

Voor de brokstukken van het in XVIIIb gesloopt o x a a l (XIV), zie blz. 439.
M a d o n n a van zacht hout, met beweeglijk geplooide kleeren, aan den naar voren
gebrachten linkervoet een sandaal, op den wat achterwaarts gebrachten rechterarm
zit het Jezuskindje.
Hoog 0.45 M.; XVIII B.
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De kerk bezit de volgende schilderijen, ten deele in de schatkamer bewaard:
1. Zittende Madonna te halven lijve, in rooden mantel, met het Kindje staande op
haar schoot.
Vermoedelijk XVIIIe eeuwsche copie naar een vaak gecopieerd schilderij
van Rogier van der Weyden; het origineel is niet meer bekend.
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2. Christus als Salvator mundi, levensgroot borstbeeld van voren, met de alleen
zichtbare rechterhand een zegenend gebaar makend. In een blauw gewaad, met
het opschrift EGO SVM VIA in den bovenrand. Om het hoofd een gouden aureool
met ingeperste figuren.
Op paneel, hoog 0.60, breed 0.40 M.
Vlaamsche school, XV d of XVI a.
3. De H. Drievuldigheid, ‘Zetel van genade’. God de Vader in een rood, met goud
geborduurd gewaad, zit op een troon, waarvan de leuningknoppen tafereelen
uit de geschiedenis van Samson voorstellen (het dooden van een leeuw door 't
openrijten van de kaken en het verslaan van een Philistijn met een
ezelskinnebak). God de Vader houdt den gestorven Christus voor zich - waarvan
de rechterhand de wonde in de zijde omklemt - ondersteunt met de rechterhand
den rechterschouder en houdt met de linker den lendedoek, waarvan twee engelen
het andere uiteinde aanvatten. Boven hem zweeft de duif van den H. Geest.
Aan weerszijden van den troon een venster, in renaissancestijl door een zuiltje
in tweeën gescheiden. Hierdoor ziet men uit in een landschap.
Op paneel, 1.39 × 1.07 M.
Zuid-Nederlandsche school XVIb; de compositie gaat terug op het prototype
van den meester van Flemalle.
4. Drieluik, vroeger boven het epitaaf van R. Meys (blz. 374).
A. Middenstuk: St. Sebastiaan, in 't midden, aan een boom gebonden
en naar rechts omhoog ziende, wordt van alle zijden door
krijgsknechten met pijlen doorschoten. Links op den achtergrond
een stad. Uit den geopenden hemel daalt een engel, die hem de
martelaarskroon boven 't hoofd houdt.
Op paneel, 1.745 × 1.52 M.
B. Linkervleugel:
a. Binnenzijde: De stichter met vier zijner (volwassen)
zonen bijna levensgroot en in geknielde houding, voor
een rood bekleede bidbank, waarop zijn wapen:
gevierendeeld: I en IV: van ..... met drie,
goudgekroonde, getongde en genagelde leeuwen van
zilver (2, 1); II en III: van zwart met zes molenijzers
van goud (3, 2, 1). Dit wapen keert weder op de kleedij
van den vader, die tusschen twee zijner zonen in de
eerste rij geplaatst is. De zoon links draagt een rochette
over een zwart kleed; op de tweede rij de beide andere
zonen. Achter hen de patroonheilige, een bisschop
zonder nadere kenteekenen.
b. Buitenzijde: De H. Bartholomeus met het mes, op ⅔
van de ware grootte, staande blootsvoets in een nis. Grijs
op grijs geschilderd.
Op paneel, 1.96 × 0.74 M.
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Rechter zijvleugel:
a. Binnenzijde: De vrouw van den stichter met haar twee
volwassen dochters, eveneens geknield voor een
bidbank, waarop een wapen: gedeeld: A, het wapen van
haar man (zie hiervoren) B, van goud met een
schuinbalk van donkere kleur,
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b.

beladen met drie sterren (5) van goud. Achter haar de
Madonna met het Christuskind.
Buitenzijde: De H. Sebastiaan met pijl en boog,
levensgroot, staande ten voeten uit in een nis. Grijs op
grijs geschilderd.
Op paneel, afmeting als bij B.
Boven dit stuk een wapen in gebeeldhouwde omlijsting
(XVIII), dat er waarschijnlijk aan toegevoegd is:
gevierendeeld: I, van goud, met een blauwe (?) keper,
beladen met vijf gouden sterren (?), en vergezeld van
drie blauwe (?) klokken; II, van zwart met twee elkaar
toegewende leeuwen van goud; III, van zwart met een
dwarsbalk van goud, vergezeld van drie Malthezer
kruisen (2, 1) van 't zelfde; IV, van goud met drie
voorwerpen van zwart in den vorm van paardekoppen
uit 't schaakspel. Er onder de spreuk: Robore et
constanter.
Zuid-Nederlandsch, XVIe eeuw.

5. Twee aan weerszijden beschilderde luiken van het gebeeldhouwd altaar, op blz.
439 beschreven:
A. Linkervleugel: Christus het kruis dragend, van links naar rechts
gaande, omgeven door de krijgsknechten en gevolgd door den
Hoogenpriester en de schriftgeleerden. Links een poort, muren en
daarboven torens van Jeruzalem.
In den bovenhoek een wapen: gevierendeeld: I en IV, van goud met
een omgewend vogeltje in natuurlijke kleur; II en III, van rood met
een gouden ankerkruis en een linkerkwartier: blauw met witte roos
(II en III misschien van het geslacht van Lutge, de Leodio).
Buitenkant: De Verkondiging aan Maria.
De engel nadert van rechts met opgeheven hand; in de linker een
vergulden leliestaf. Maria, geknield voor een bidbank, wendt zich
met gevouwen handen tot den engel. Vóór haar een vaas met witte
lelies, achter haar een ledikant. Bruine betimmering. De duif vliegt
op Maria toe. In de lucht God de Vader met pauslijke kroon, wit
gewaad en rooden mantel; de linkerhand op den wereldbol, de
rechter zegenend uitgestrekt naar Maria.
B. Rechter vleugel: de afneming van het kruis.
Het lijk wordt gedragen door Joseph van Arimathea; links staan de
H. Vrouwen in aanbidding, rechts de graflegging in een spelonk.
In den bovenhoek een wapen: van goud met een distel met bloem
en vier bladeren van natuurlijke kleur.
Buitenkant: de ontmoeting van Maria met Elisabeth en Zacharias.
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Maria nadert van links in een donker gewaad met rooden mantel en
gelen halsdoek. Zij en Elisabeth onarmen elkaar om het midden.
Elisabeth draagt een rooden rok, een met bont gevoerd bovenkleed
en een witten hoofddoek. Achter haar staat rechts in de deur
Zacharias in 't rood met een langen witten baard, een muts of hoed
in beide handen voor zich houdende.
De ontmoeting heeft plaats in een voorportaal. Door een kruisvenster
heeft men een kijkje op een bergachtig landschap.
Op paneel, ieder luik 1.73 × 0.63 M.
Vlaamsche school XVI d of XVII a.
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Afkomstig van den zolder van de kerk te Wijk.
Indien men wil volhouden, dat deze luiken waarlijk behooren bij dit
gesneden altaar - zooals de overlevering het wil - dan moet men wel
aannemen. dat het altaar bij de restauratie op een of andere wijze aanzienlijk
hooger is geworden.

6. Het Jongste Gericht.
Op paneel, 0.94 × 1.22 M.
Laat XVI, onder sterken invloed van Frans Floris.
7. Twee vleugels (A en B) met acht tafereelen in twee rijen.
A, op de voorzijde voorstellingen van vier werken van barmhartigheid
in twee rijen; op de achterzijde een kraamkamer met de geboorte
van Joannes, Zacharias den naam op een lei aangevend.
B. Wederom vier werken van barmhartigheid; het achtste tafereel met
vier (portretten van) armmeesters achter een tafel. Op de achterzijde
de Onthoofding van Joannes den Dooper en de dochter van Herodias
met het hoofd van Joannes.
Op paneel; iedere helft 1.10 × 1.02 M. Vlaamsch ± 1600, onder
invloed van Frans Floris.

8. De aanbidding der herders. In het midden ligt het Christuskind op een witten
doek; rechts Maria in 't blauw, om haar heen drie herders en drie engelen in
aanbidding. Achter de groep Joseph.
Op paneel, 1.42 × 1.09 M.
Vlaamsche school XVI d of XVII a.
9. Annunciatie, halffiguren. Vlaamsche school in de manier van Vincent Sellaer.
10. Drieluik, blijkens opschrift op den benedenrand van de oorspronkelijke lijst:
Offert à l'Eglise de St. Servais par C.A. Baron de Bieberstein Rogalla Zawadzki
le 20 avril 1864, voorstellende:
A. Middenstuk. De aanbidding der Wijzen.
Maria zit links in een landschap; Joseph staat achter haar; een der
Wijzen, in een bruinrood gewaad, knielt en kust de hand van het
Christuskind; de anderen staan met hun gevolg achter hem.
Op paneel, 1.395 × 1.28 M.
B. Linkervleugel. De stichter knielende voor een bidbank en vergezeld
door een staanden heilige: Bisschop (St. Lambertus) met staf en
boek. Op de bidbank zijn wapen: drie vijfbladerige gouden bloemen
(2, 1) op donkeren grond en met een groen blaadje tusschen elk der
gouden.
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Rechtervleugel. De stichteres, eveneens geknield voor een bidbank
en vergezeld van de H. Catharina van Alexandrië met kroon, zwaard
en stuk van een rad. Op de bidbank haar wapen: een effen donker
(vermoedelijk blauw) veld met een schildhoofd van hermelijn,
beladen met drie roode palen.
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Op de buitenkanten nogmaals de wapens, die op de bidbanken
voorkomen. Op de smalle strook boven 't middenstuk het wapen
van den schenker.
In den trant van Otto van Veen (1590-1610).

11. Golgotha. Maria, ondersteund door Joannes en nog een tweede persoon, is aan
den voet van een der drie kruisen in zwijm gevallen. Rechts staat een
vrouwefiguur in paars-rooden mantel.
Op paneel, 1.08 bij 0.786 M.
Antwerpsche school ± 1600.
12. De verleening van den Rozenkrans. De voorstelling is verdeeld in drie
horizontale groepen. In de bovenste ziet men de Drievuldigheid, God den Vader
rechts, Christus links en de duif van den H. Geest in het midden. Iets lager troont
Maria te midden van een talrijke schaar van mannen en vrouwen der
Dominicanenorde. De eerste links is de H. Dominicus zelf, die een lelietak in
de hand houdt en aan wien Maria den Rozenkrans overhandigt. In de onderste
rij tal van heiligen, links: pausen en geestelijken, rechts: keizers, koningen,
keurvorsten en een koningin. In het midden tusschen deze groepen een opening,
waardoor men op den achtergrond engelen ziet, die, met rozenkransen, zielen
uit het vagevuur verlossen.
Op doek, 2.55 × 1.98 M.
Vlaamsche school, XVII a of b. Vermoedelijk afkomstig uit de
Dominicanenkerk.
13. Half-figuur van Maria in blauwen mantel en paarsrood gewaad, die het
linkervoetje vasthoudt van het Christuskindje, dat met den rechtervoet op een
muur staat en de beide armen om haar hals slaat. In den effen grijzen achtergrond
een opgeslagen gordijn.
Op paneel. Hoog 1.20 M., breed 0.855 M. Toegeschreven aan Pacheco.
14. Joseph met Jezus wandelende in een landschap in een paars kleed en gelen
mantel, een staf met leliën in de hand. Jezus in 't rood met blauwen mantel.
Levensgroot.
Op doek, 2.10 × 1.29 M.
Hollandsch-Vlaamsch, omstreeks 1630; wellicht school van Abraham Bloemaert.
15. St. Servatius ontvangt den staf van een engel, die links staat, gekleed in een
gewaad, dat tot het rechterdijbeen geknoopt is, doch het scheenbeen en ook den
rechterarm bloot laat. Daarover een roode mantel. Hij reikt den bisschop, die
van rechts voor hem knielt en in zijn linkerhand den sleutel houdt, den
bisschopsstaf over. De bisschop is gekleed in een koormantel van witte moiré
zijde, blauw gevoerd en gezoomd en met geborduurde heiligenbeelden versierd.
Rechtsboven een roode draperie. Levensgroote figuren.
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Op doek, 2.06 × 1.44 M.
Vlaamsche school, toegeschreven aan Gasper de Craeyer, - vroeger aan Schut,
XVII b.
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16. St. Dominicus, levensgroot, gekleed in zijn wit en zwart ordegewaad, zit aan
een tafel, aan den voet van een zuil, te schrijven en kijkt verwonderd op naar
de beide apostelen Petrus en Paulus, die van rechts aan hem verschijnen en het
woord tot hem richten. In de lucht drie zwevende engelen, waarvan er twee een
lang wit lint vasthouden, dat in kralen eindigt, terwijl de derde een boek (?)
draagt. Rechts door een boog een doorkijkje naar een avondlandschap. Links
beneden de werken van den Heilige in een aantal folianten.
Op doek, 2.67 × 1.77 M.
Afkomstig uit de Dominicanenkerk; tegenhanger van het volgende schilderij.
Toegeschreven aan Gasper de Craeyer.

Afb. 350. St. Dominicus met St. Petrus en Paulus.
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17. De Hl. Hyacinthus, levensgroot, met een monstrans in de rechterhand en een
steenen Mariabeeld met Christuskind in den linkerarm, staat rechts van het
midden en wordt beschenen door een hemelsch licht van rechtsboven. Hij heeft
een lichtkrans om het hoofd. Rechts nadert een kreupele, links op den voorgrond
zit een pestleider en achter hem een vrouw, die haar aan de pest gestorven kind
aan den Heilige vertoont. Links in den hoek nog een oude vrouw met een kruk,
die naar den Heilige opziet.
Op doek, 2.68 × 1.75 M.
Toeschrijving en herkomst dezelfde als van nr. 16; tegenhanger ervan.

Afb. 351. De H. Hyacinthus met zieken.
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18. De beweening van den dooden Christus aan den voet van het kruis. Christus,
van voren gezien, rust, het hoofd geneigd op zijn linkerschouder, tegen de
lijkwade. Zijne schouders worden ondersteund door Joseph van Arimathea, zijn

Afb. 352. St. Servaaskerk. De beweening van den gestorven Christus aan den voet van het kruis.

beenen door Johannes den Evangelist, die een rood gewaad draagt. Maria,
gekleed in het donker blauw, knielt rechts en kijkt bedroefd haren zoon aan. Zij
houdt de linkerhand voor de borst en vat met de rechter de linkerhand van haren
zoon aan. Achter haar staat Maria Cleophas. Maria Magdalena staat links en
houdt met beide handen haar zalfbus.
Vóór de groep liggen een omgevallen mand met het papier, waarop het opschrift
van het kruis en voorts de passiewerktuigen.
Joseph van Arimathea draagt een langen grijzen baard en een witten tulband
met blauwe streepen. Hij wordt verder bijna geheel door de lijkwade bedekt.
Rechts
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achter de groep, 't onderste gedeelte van het kruis en van den ladder, die er
tegenaan staat.
Op doek, 2.38 × 1.84 M.
Afkomstig uit de Dominicanenkerk. In de manier van A. van Dyck.
19. Kruisiging van Petrus.
De apostel wordt met de beenen naar boven door drie mannen aan het kruis
bevestigd. Nachtstuk.
Op doek, 2.93 × 1.68 M.
Gecopiëerd naar, of althans onder sterken invloed van, het schilderij van Anth.
van Dijck in het museum te Brussel.
20. Pietà. Rechts zit Maria met uitgespreide armen voor een rots. Het lichaam van
Christus rust tegen hare knieën en neemt naar links bijna de geheele breedte
van het schilderij in. Links nog drie personen, van welke een de hand van
Christus optilt Op doek, 1.58 × 2.20 M.
Copie in spiegelbeeld naar een schilderij van Anth. van Dijck in het Museum
te Antwerpen.
21. Christus, levensgroot en ten voeten uit, staande in een landschap met over elkaar
geslagen handen in een donkerblauw gewaad; in de lucht engelenkopjes Op
doek, 2.20 × 1.28 M.
Vlaamsche school, midden-XVII.
22. Altaarstuk; Christus aan het kruis, stroomend van bloed, dat afdruipt op Maria
Magdalena, die met den rechterarm het kruis omvat en naar boven kijkt. Zij
heeft blond haar en een donker gewaad. Links liggen een schedel en een been.
De lucht is donker bewolkt; een verlichte plek om het hoofd van Christus. Op
doek, hoog 2.50, breed 1.18 M.
Vlaamsche school, midden-XVII.
23. St. Hubertus, knielende naar links; zijn paard achter hem; rechts meer naar voren
St. Servatius met sleutel en kromstaf. Daarachter een romaansche kerk (Vrij
naar de St. Servaas).
Rechts beneden gemerkt: JOANNES WERŸ FECIT INVENT.
Op doek, 2.05 × 1.42 M. Midden-XVII.
24. De beweening van het lijk van Christus. Maria zit bij nacht in het midden met
het lijk van haar zoon tusschen hare knieën. Links een engel, die een toorts
houdt, rechts Johannes, die den linkerarm van Christus ondersteunt en Maria
Magdalena, die haar handen wringt.
Op paneel, van boven halfrond, 2.00 × 1.95 M.
Hollandsche school, onder Italiaanschen (Caravagistischen) invloed,
midden-XVII.
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25. Christus wordt aan het volk getoond. Hij staat links, te midden van
krijgsknechten op een verhevenheid. Beneden de oproerige menigte; links een
man met een kruis. In het midden van den voorgrond een wit en bruin gevlekte
hond. Op den achtergrond rechts een brug met toeschouwers.
Op paneel, van boven halfrond, 2.00 × 1.95 M.
Hollandsche school, onder Italiaanschen (Caravagistischen) invloed,
midden-XVII.
26. Beweening van 't lijk van Christus aan den voet van het kruis.
Op doek, 1.89 × 1.62 M.
XVIIe eeuwsch onder sterken Italiaanschen invloed.
27. De H. Catharina van Siena, levensgroot, bijna tot aan de knieën, gekleed in het
gewaad der orde, met een doornenkroon op het hoofd; zij bekijkt met aandacht
een kruisbeeld, dat zij met beide handen voor zich houdt. Zij staat, iets naar
links gewend, voor een tafel, waarop een boek en een tak witte lelies.
Op doek, 1.22 × 1.05 M. Vlaamsche school, midden-XVII.
Afkomstig uit de Dominicanenkerk.
Tegenhanger van het volgend nummer.
28. De H. Dominicus, levensgroot, staande tot aan het midden, in de linkerhand,
die op een staand boek schijnt te rusten, de rozenkrans, in de rechterhand een
leliënstaf, voor 't voorhoofd een ster en om het hoofd een lichtschijn.
Op doek, 1.24 × 1.07 M. Vlaamsche school, midden-XVII.
Afkomstig uit de Dominicanenkerk.
Tegenhanger van het vorig nummer.
29. De Heilige Catharina, levensgroot, staande in de kleedij eener Koningsdochter,
bestaande uit een rijk versierd wit satijnen gewaad, een blauwen mantel en een
kroon op het hoofd. Zij houdt een palmtak in de linkerhand, strekt de rechter
met een gebaar van vervoering uit en kijkt omhoog naar drie engelen, die haar
links boven in de lucht verschijnen. Om het hoofd een lichtschijn; aan haar
voeten liggen haar martelwerktuigen, het rad en het zwaard.
Op doek, 1.80 × 1.12 M.
Vlaamsche school uit het midden der XVIIe eeuw.
30. De opvoeding van Maria. Levensgroot.
Op doek, 1.79 × 1.10 M.
School van Rubens, XVIIc.
31. De kroning van Maria door de H. Drievuldigheid, omringd door engelenkopjes.
Naar een compositie van Rubens. Levensgroot.
Op doek, 2.24 × 1.68 M.
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In den rechter benedenhoek een wapen: gedwarsbalkt van rood en wit; een
roodgetongde, goudgekroonde zwarte leeuw over alles heen; helmteeken, de
zwarte leeuw; dekkleeden: wit en rood. (van Hoensbroeck).
Omstreeks XVII c.
32. Ecce Homo, navolging van een der bekende koppen van Guido Reni. Borstbeeld
met doornenkroon en gevouwen handen. Bij de laatste restauratie is een rand
van bloemen onder de achtkante omlijsting te voorschijn gekomen.
Op doek, 0.695 × 0.875 M. Vlaamsch, midden-XVII.
33. Christus aan het kruis. Half levensgroot.
Op doek 1.34 × 0.80 M., van boven vlak afgerond.
Vlaamsche school XVIIc.
34. Noli me tangere.
Op doek, 1.63 × 1.22 M.
Locale school, XVIId, waarschijnlijk copie naar F. Barocci.
35. De Hl. Rochus in pelgrimsgewaad (een schoudermantel met schelpen en
gekruiste staven) rust, naar links gewend, op zijn linkerknie in een landschap,
terwijl een engel in een rood gewaad zalf legt op de wonde aan zijn rechter
dijbeen In de lucht verschijnen hem drie andere engelen. Rechts zit zijn hond
met een brood in den bek.
Op doek, 1.23 × 0.93 M.
Vlaamsche school of althans onder sterk Vlaamschen invloed, XVIId.
36. Maria met het Christuskind op de wolken, verschijnt den in een witte pij
gekleeden St. Bernardus, die het kruis met de martelwerktuigen omarmt en door
een straal melk uit de rechterborst wordt gelaafd.
Op doek, 1.07 × 0.79 M.
Vlaamsche school XVIId.
37. Christus in Emmaus het brood brekend, wordt door de beide discipelen herkend.
Achter de groep twee staande figuren.
Op doek 0.665 × 0.425 M.
Hollandsche school XVIId.
38. Christus in halve figuur met gebonden armen, naakt bovenlijf, een mantel over
den linkerschouder, de doornenkroon op het hoofd, naar links kijkend. Rechts
een krijgsknecht.
Op doek, 0.77 × 0.425 M., XVIId.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

393
39. Maria Magdalena tusschen twee engelen op een troon; één houdt haar een
crucifix voor; vóór haar tal van doodshoofden. Levensgroot.
Op doek, op bolusgrond, 1.85 × 1.22 M.
Waarschijnlijk plaatselijke school XVII d of XVIII a.
40. Christus met Maria en Martha, op paneel 1.11 × 0.71 M.; uitlooper van den stijl
van Pieter Aertsen, aangebracht in het grafmonument van het geslacht Meysz
in de eerste kapel aan de noordzijde (vgl. blz. 374).
41. Doop van Christus, 1.55 × 0.80 M. in de doopkapel. Vlaamsch, XVII.
42. De Kruisdraging. Christus torscht, van rechts naar links gaande, het kruis en is
onder den last ervan bezweken. Rechts de groep der H. Vrouwen met de H.
Veronica. Op doek, 0,86 × 1.19 M.
Niet te determineeren.
43. De H. Franciscus van Sales, levensgroot kniestuk, staande in een wit misgewaad
en zwart bovenkleed bij een tafel, waarop de woorden VIVA JESUS. Hij houdt
een pen in de hand. Langs den benedenrand een nagebootst relief, voorstellende
een groote menigte aan weerszijden en in vereering voor een sarcophaag,
waaronder de woorden: SANCTE FRANCISCE SALESI ORA PRO NOBIS.
Op doek, 1.64 × 2.23 M.; tegenhanger van nr. 44.
Lokale school XVII d of XVIII a.
44. De H. Carolus Borromaeus. Levensgroot kniestuk met een lichtglans om het
hoofd, knielende naar rechts in profiel voor een boek op een bidstoel, waarop
een crucifix. In een rood kardinaalsgewaad. Aan den benedenrand een soortg
lijk relief als op het vorig schilderij met het opschrift: SANCTE CAROLE
BORROMAEE (ORA PRO NOBIS).
Op doek, 1.63 × 1.23 M.; tegenhanger van nr. 43.
Lokale school XVII d of XVIII a.
45. Maria Magdalena, naar links knielend naar voren en omlaag kijkend. Zeer
jeugdig met lang haar en licht blauw groen gewaad, een crucifix in de handen.
Op doek, 1.05 × 0.82 M.
Laat XVIIe eeuwsch.
46. H. Catharina, in het wit met rooden mantel, tronende op wolken, met een
miskelk, waarboven een hostie in de rechter- en een lauwertak met
bloemenruikertje in de linkerhand. Beneden een bergachtig landschap met links
een ronden toren.
Op 't midden van den voorgrond een zwaard naar rechts.
Op doek, 0.97 × 0.79 M.
Vlaamsche school XVII d of XVIII a, onder Italiaanschen invloed.
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47. Vier Pausen met spreuken van Thomas Aquinas.
Op doek, 1.33 × 1.55 M.; XVII.
48. Vijf pausen met Thomas Aquinas.
Op doek 1.33 × 1.55 M.; XVII.
49. De Hl. Johannes Nepomucenus, zittend in priestergewaad, levensgroot tot aan
de knieën, een crucifix en een palmtak in de linkerhand. Hij brengt de
rechterhand naar zijn mond met een gebaar alsof hij op het zwijgen doelt. Om
zijn hoofd een glorie van vijf sterren. Links-boven de geopende hemel. Links
op den achtergrond een stad op een heuvel en een brug, denkelijk Praag.
Onderschrift: S. JOANNES NEPOMUCENUS ORA PRO NOBIS.
Op doek, 1.57 × 1.00 M.
Lokale school, XVIII a.
50. Verschijning van Christus aan een geestelijke in 't wit, met staf, mijter en boek
voor hem op den grond; daarachter 't kruis met de speer en den staf met spons,
rustend op een bijenkorf. Maria met een tak leliën in de hand wijst op Christus,
die op de wolken verschijnt. Links boven twee engelkopjes.
Op doek, 0.92 × 0.72 M.
Plaatselijke school XVIII a.
51. Portret, levensgroot kniestuk van P. Matthaeus Dolmans (1673-1729). Staande
in een boekerij, in het gewaad der Dominicanenorde; de rechterhand voor de
borst, de linker rustend op een boek, dat op een tafel met een rood kleed staat
en waarop bovendien een papier ligt met het opschrift: P. MATTHAEUS DOLMANS
CONTRA MENSO HEYDENRIJCK.
Lokale school. Afkomstig uit de Dominicanerkerk.
52. Maria met Christuskind en Johannes den Dooper; in de lucht twee gevleugelde
engelkopjes. Levensgroot, halve figuur.
Op doek, 1.06 × 0.775 M.
Achttiende eeuwsche navolging van Italiaansche meesters.
53. De Capucijners, de pestlijders in Maastricht verplegende in 1633. Beneden links
ziet men de Capucijners tusschen de pestlijders voor huizen, waartegen een
Mariabeeld staat. Rechts de verschijning van Maria in een rood gewaad en een
blauwen mantel, de rechterhand zegenend opgeheven, temidden van vijf
Capucijners. In de lucht een optocht van 22 Capucijners, die van links naar
rechts den kruisdragenden Christus navolgen. (Vgl. blz. 158, noot 1.)
Op doek 0.72 × 1.33 M. Plaatselijke school, omstreeks 1720.
Een uitvoerige beschrijving door Pater Gerlachus in Fransiscaansch Leven
(1934).
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54. De offerande van Melchisedek. Hij staat rechts op den tweeden grond in een
blauw gewaad en gelen mantel met een kroon op het hoofd, aan een rond, verguld
altaar, waarboven hij met beide handen een rond brood houdt. Een bediende,
rechts op den voorgrond, zet een mand met dergelijke brooden neer. Links op
den voorgrond een oud man, eveneens in blauw gewaad en gelen mantel, die
met uitgespreide armen op de wapenen wijst, die op den voorgrond liggen: een
borstharnas, helm en schild.
Achter deze personen nog een zevental anderen, die met verbazing toekijken.
Op den achtergrond boomen en een stadspoort met twee zware ronde torens. In
het midden, aan den voet van het altaar, gemerkt: RESTOUT 1754.
Op doek, 2.15 × 1.20 M., van boven dubbel gezwenkt.
55. In een kerk is de H. Catharina v. Siena met uitgespreide armen geknield op de
treden van een altaar, waarboven een crucifix te midden van een hemelsch licht
verschijnt, omgeven van wolken, waarin drie engelen.
56. Brokstuk; borstbeeld van St. Servaas; van rechts boven reikt een hand hem den
‘beker van St. Servaas’.
Op doek; plaatselijke school XVIII.
57. Een portret van Mgr. van Baar, ten halven lijve, een boek in de rechterhand. Op
doek, gemerkt: Th. Schaepkens 1837.
58. De Hemelvaart van St. Servaas, die door een groep engelen ten hemel wordt
gedragen.
Op doek, Theod. Schaepkens.
59. Ander portret van Mgr. van Baar, in priestergewaad, de rechterhand voor de
borst, de linker op het brevier, gemerkt: Schaepkens 1853.
60. Portret van den kantonpastoor Partouns, levensgroot borstbeeld in
priestergewaad, met rijk wit haar, kaal geschoren gezicht, de beide handen voor
de borst en daarin een brevier.
Op doek, 0.85 × 0.70 M.

In de kerk wordt het volgend zilverwerk bewaard:
In een kapel in den zuidelijken dwarsarm wordt de ‘noodkist’ van St. Servaas
bewaard, een eiken houten kist in den vorm van een langgestrekte ark met zadeldak
tusschen twee gevels. De kist is geheel bekleed met verguld koper, en heeft op den
nok een opengewerkten gegoten en gecisileerden kam, gevormd uit palmetten,
waartusschen kristallen cabochons, bevestigd om spillen, bekroond door ananassen.
In het midden van den kam een kruisbloem: een kristallen bol met door vier bladeren
omgeven ananas.
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Afb. 353. St. Servaaskerk. De ‘noodkist’ van St. Servaas.

De minst geschondene der twee

Afb. 354. De noodkist: topgevel met St. Servaas.

topgevels is geheel omgeven door een rand, bestaande uit strookjes, afwisselend in
‘émail champlevé’ en filigraan-ornament met cabochons, aangevuld met enkele
fragmenten, van andere gedeelten van de schrijn afkomstig. Om dezen rand is langs
beide zijden en het dak een opengewerkte kam aangebracht, bekroond door een
groote ananas en binnen dezen rand is de omlijsting besloten van een verdiept paneel.
Deze omlijsting bestaat uit een vlak deel, waarop in gouden letters op een grond
van ‘vernisbrun’ een opschrift in majuskels; aan den onderkant staat: BEATVS
SERVATIVS en langs de andere zijden: IVSSVS · AB. OCTAVIA · TRANSIRE · SEPVLTVS
· I(N) IS(TA) PRESVL · BASILICA · · MODO · CAPSA CLAVDOR ET · ARA +, en uit een
schuinen kant, waarop een gestempeld palmetornament.
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Op het paneel zijn in hoog relief de figuren aangebracht van den H. Servatius en
twee engelen, waarvan de een een bisschopsstaf draagt, de andere een opengeslagen
boek, met een vierregelig opschrift: IN / DVE / IN / MOR / TA / LI / TA / TEM. Achter
de hoofden der figuren een

Afb. 355. De noodkist; topgevel met Christus.

schijf in ‘émail champlevé’. De gewaden zijn versierd met grootendeels verdwenen
randen van filigraan met cabochons, evenals de agraaf en de mijter van St. Servaas.
Om deze figuren een grootendeels verdwenen parelrand, den overgang vormend
tot een hoogopstaanden kant, van boven driepas-vormig en op de frontzijde versierd
met filigraanwerk en cabochons. Hieroverheen zijn aan den voet der beelden drie in
hoog relief gedreven zilveren vrouwenkoppen gespijkerd, vermoedelijk XIVe
eeuwsche.
De andere zijde is op de zelfde wijze bewerkt, mist echter den kam, maar de rand
van email en filigraan is daarentegen vollediger bewaard. Op het paneel Christus,
gezeten op een troon temidden der paradijsstroomen, in de rechterhand den wereldbol
dragend en met de linker een boek steunend op zijn linkerknie. Op den troon en den
zoom van zijn gewaad ranken in vernisbrun; een geschonden filigraan borduursel
over de borst. Achter het hoofd (vervangen door een houten in den stijl der XVIIIe
eeuw) een geëmailleerde aureool. In den achtergrond de letters A ω en, ter weerszijde
van Christus, een boom; los ingezette gegoten stam en takjes verbonden aan uit den
achtergrond
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gedreven bloemknoppen. De figuur is zoodanig in de lengte gerekt, dat de middellijn
der aureool ter hoogte van de kin komt.
De langgerektheid dezer figuur en de plooienvorming zijn in afwijking
met de andere figuren. De vraag doet zich voor of zulks niet moet
toegeschreven worden aan restauraties; de kop is zeker een latere (XVIII)
toevoeging.
Het randschrift aan de onderzijde onder de Christusfiguur vermeldt in majuskels:
i
B NDICT' · Q · āBL'AS · SVP · UNDAS · MARIS.
Benedictus · qui · ambulas · super · undas · maris.
Te beginnen links beneden, luidt het randschrift langs de vier zijden van den gevel:
+ SIC · SPERABIS · HOMO · TIBI · JVST / ICIAM · FACJEDā / JVSTAM · JVSTVS · EGO /
MERCEDEM · CVIQ · REPENDA +
Sic · sperabis · homo · tibi · justiciam · faciendam justam · justus · ego · mercedem
· cuique · rependam.
De lange wanden zijn onder en boven omgeven door smalle- en aan beide zijden
door breedere randen en strookjes afwisselend in vernis brun met plantornament en
uitgeholde rozetten op gearceerden grond. Binnen dezen rand zijn zij verdeeld in
drie vakken, gescheiden door verticale banden en versierd met schubben, waarin
bloemfiguurtjes, goud op bruin. Elk der drie vakken is omgeven door een met
gestempeld palmetornament versierde lijst en daarbinnen verdeeld door twee bogen,
in het midden rustend op onversierde, in doorsnee rechthoekige, pijlertjes, met breede
bladkapiteelen en met hooge basementen, waarop gebogen blaadjes. De midden- en
de hoekpilastertjes zijn versierd met uitgediepte rozetten in palmetornament goud
op bruin (Vgl. afb. 353 en 358).
Onder elk der bogen zit op een troon een der apostelen, met geëmailleerde aureool
en grootendeels verdwenen ornamenten in filigraan met steentjes en vernisbrun op
de gewaden en de zetels. Achter hen is in den, met een parelwand tegen den boog
aansluitenden, achtergrond hun naam gedreven en op spreukbanden, welke zij twee
aan twee in de hand hielden, zijn in bruin, opschriften aangebracht.
Op den eenen langen wand ziet men:
S PETRVS, frontaal gezeten (spreukband ontbreekt) en
S. ANDREA, naar hem toegewend, de rechterhand zegenend opgeheven, in de linker
een banderol houdend, met: (adveniet) DIES . DNI . SICT FVR (2 Petri. 3, 10 - vgl. B.
& W, blz. 128)
SC S MATHEV, van ter zijde gezien (VENITE BENEDIC) en gewend naar zijn
buurman, S TH-OM , voor zich uit kijkend en gezeten op een rijk bewerkte bank
(PATRES MEI), naar zijn buurman gewend, de beenen gekruist en het hoofd naar voren
gericht. Tenslotte SC S IVDS, (VENIET POST SC L) en SC S SYM-ON, frontaal gezeten,
de rechterhand aan het kapiteel van den pilaster (DN S FACERE IVD ). Het opschrift
der spreukbanden luidt: veniet post secula dominus facere iudicium (Jud. V, 14).
In den rand onder de voetstukken der apostelen staat te lezen:
+ VOS QVI SECVTI ESTIS ME
SEDEBITIS SVPER SEDES XII
IVDICANTES DVODECIM ; het vervolg is te vinden op de andere zijde.
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Afb. 356. St. Servaaskerk. De noodkist; middenvak van de voorzijde.

Afb. 357. St. Servaaskerk. De noodkist; linkervak van de achterzijde.

Op den anderen langen wand, welks onderste rand gedeeltelijk is aangevuld met
gegraveerde plaatjes van tamelijk recenten datum, ziet men de volgende apostelen
en opschriften:
SC PAVLVS (banderol ontbreekt)
S IACOBVS' (SVRGEM. ī MOMENTO) aan te vullen als: omnes resurgemus in
momento (Cor. I 15, 51; vgl. B. & W., blz. 128)
S IO-HANNES (PAT̃. OMNE) en S BARTHO-LOMEVS (IVDICIV(M) DED(IT) FILIO);
de
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beide apostelen wenden het bovenlijf naar elkaar toe; hun tekst is ontleend aan Joh.
5. 22
S IAC-OBVS (ESTOTE-PARATI) en S PHI (L)IPP(VS), wiens banderol ontbreekt;
terwijl Jacobus frontaal is gezeten en vrijwel recht voor zich uit ziet, heeft Philippus
het hoofd afgewend naar de buitenzijde.

Afb. 358. St. Servaaskerk. De noodkist; achterzijde.

Onder de voetstukken van deze drie apostelen-paren leest men de voortzetting van
het opschrift aan de voorzijde:
TRIBVS ISRAIIEL ī REGENERATIONE C(VM) SEDERIT FIL(IVS) HOMINIS
IN SEDE MAJESTATIS SVE (Matth. 19. 28).
De beide vlakken van het deksel zijn op zijde omsloten door breede randen van
uitgediepte rozetten tusschen plantornament goud op bruin en van onder en boven
door smalle randen met opschriften, op de eene, de voorzijde, gescheiden door
rozetjes.
Binnen deze lijsten omgeeft een op verschillende plaatsen ontbrekende parelrand
voorstellingen: bazuinende engelen aan beide zijden en daartusschen drie, in parelrand
gevatte en verdiepte medaillons, gescheiden door aanvullende tafereelen. De geheele
reeks heeft betrekking op het laatste oordeel.
Op den voorkant bevatten de drie medaillons groepen van zaligen, geschaard achter
een drietal op den voorgrond, dat tezamen een spreukband draagt met opschrift:
Op het eerste medaillon, met afkortingen en gekoppelde letters, staat te lezen: +
DNE · QND O · TE · VIDIM' · ESV / RIEN
· J (= ET) · PAVIMVS · TE ·
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Op de middelste: + DN E · QND O · TE · VIDIM' · HOSP / I · J (= ET) · COLLEGIMVS
· TE.
Op de derde: + DN E QVANDO TE VIDIM' NV / DVM J COOPERVIMVS
TE

Deze opschriften slaan op de verrichte werken van barmhartigheid, terwijl op de
andere zijde, waar de verdoemden worden voorgesteld, de zelfde opschriften met de
ontkenning N (NON) zijn aangebracht. Vgl. afb. 353, 359 en 358, 360.
Tusschen de medaillons is het vlak van het deksel gevuld met twee groepen; de
eene, met twee naar elkander toegewende engelen, die dooden opwekken uit hun
graven, gekenmerkt door het bijschrift ‘IVSTI’ en de andere groep met een staanden

Afb. 359. St. Servaaskerk. De noodkist; linkerhelft van het deksel (voorzijde).

engel en twee van terzijde aanzwevende kleine engelen, kroonen reikend aan
verrijzenden, blijkens het opschrift ‘MISERICORDIA’, niet door eigen verdiensten,
maar door de barmhartigheid Gods gezaligd. Afb. 359.
Aan den anderen kant dragen de groepen, wier gelaatstrekken en gebaren min of
meer vrees en droefheid uitdrukken, de zelfde opschriften als op de voorzijde, maar
met toevoeging van N , zijnde de ontkenning (NON).
Voorts is voorgesteld een engel, door het bijschrift ‘VERITAS’ aangeduid, die in
een balans de goede werken weegt. Van weerszijden komen engelen aangevlogen,
die in hun gewaad schijfvormige figuurtjes dragen, welke blijkens het bijschrift
‘BONA OPERA’ het gewicht voorstellen van de goede werken der aan weerszijden van
den wegenden engel geknielde verrezenen, waarvan de meesten den blik richten op
de weegschaal.
De laatste groep geeft twee, met de ruggen naar elkander toegewende, engelen te
zien, die het doopkleed ontnemen aan verrezenen, door het opschrift ‘MALED ICTI’
als verdoemden gekenmerkt. Elke groep bestaat uit vier personen. Afb. 360.
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Afb. 360. St. Servaaskerk. De noodkist; middengedeelte van het deksel (achterzijde).

De uit hun graf oprijzenden - de IVSTI - zijn naakt; alle andere verrezenen zijn
gekleed, maar aan deze figuren is moeilijk te zien tot welken stand zij in de wereld
behoord hebben.
Langs boven- en onderkant dezer voorstellingen is wederom een opschrift
aangebracht; aan den voorkant bevat het aan de bovenzijde met gouden letters op
bruinen grond, de uitspraak van den goddelijken rechter, gericht tot de gelukzaligen:
VENITE
BENEDICTI
PATRIS · MEI · PERCIPITE · PARATVM · VOBIS REGNVM A
CONSTITVTIONE MVNDI, welke wordt voortgezet aan de bovenzijde van den anderen
kant met de toelichting:
+ ESVRIVI J DEDISTIS M(IHI) MANDVCARE
SITIVI ET DEDISTIS MICHI
BIBERE

HOSPES

ERAM

ET

COLLEGISTIS

ME

Aan de onderzijde van den zelfden kant volgt dan weer:
+ NVDVS ERAM J OPERVISTIS ME
INFIRMVS

ERAM J

terwijl de
uitspraak besloten wordt met het opschrift aan de onderzijde van den voorkant:
+ AMEN DICO VOBIS QVANDIV FECISTIS VNI DE HIS FRATRIBV'
MEIS
MINIMIS
M(IHI)
FECISTIS.
Omstreeks 1160, toegeschreven aan Godefroid de Claire.
VISITASTIS

ME

IN CARCERE

ERAM

J

VENISTIS AD ME

B o r s t b e e l d van den H. Servatius. Afb. 361 en 362.
Het borstbeeld stelt den heilige voor en face; het gelaat is omgeven door een korte
baard, terwijl op het voorhoofd en langs de kaken eenige krullen onder den mijter
uitkomen. De bovenlip wordt gedekt door een forschen knevel en forsche, gewelfde,
wenkbrauwen omgeven de starende oogen.
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Een met gesteenten versierde mijter dekt het hoofd en twee linten hangen neer op
de schouders; een geplooide amikt omgeeft den hals. Op den achterkant het wapen
van Alexander Farnese, hertog van Parma: gevierendeeld: I en IV, zes

Afb. 361. St. Servaaskerk. Borstbeeld van den H. Servatius, van ter zijde.

leliën (3, 2 en 1); II en III, gedeeld: A, een dwarsbalk, B, een schuinbalk. In het IIIe
kwartier is in B een linker schuinbalk weergegeven.
Hoog zonder voetstuk 0.655, breed 0.51 M.; koper, verzilverd; XVId.
Dit borstbeeld heeft waarschijnlijk de, in 1403 door Hendrik, hertog van
Beieren, geschonken buste vervangen. Bij het beleg van Maastricht in
1579 is deze buste ernstig beschadigd; de hertog van Parma liet daarop
een nieuwe vervaardigen.
Bij gelegenheid eener tentoonstelling van kerkelijke kunst te Aken in 1907
heeft de Akensche goudsmid Witte het borstbeeld onderzocht en hij heeft
toen bevonden, dat onder
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den mijter een zilveren plaat aanwezig is, welke in het vuur verguld is;
dat bovendien de daarop weergegeven haarpartijen niet passen bij die van
het koperen hoofd. Hij veronderstelt dan ook, dat de zilveren schedelplaat
het eenige overblijfsel is van het borstbeeld van 1403. De acht zilveren,
gedreven, voorstellingen uit het leven van St. Servaas, welke zich thans
bevinden in het Museum für Kunst und Gewerbe te Hamburg hebben naar
alle waarschijnlijkheid het voetstuk der buste van 1403 gesierd. De
Hamburgsche exemplaren zijn door reeds genoemden goudsmid Witte
gecopieerd en in het modern voetstuk toegepast. (Vgl. M. Rutten, Het
nieuwe voetstuk der St. Servatius-buste, Public. 1908. blz. 387 e.v.).

Afb. 362. St. Servaaskerk. Borstbeeld van den H. Servatius, van voren.

Verguld zilveren m o n s t r a n s .
Op een spitsen, vierlobbigen voet met geprofileerden rand ontwikkelt zich de
opengewerkte zeskante stam met dito overhaaks gestelden nodus; hierboven een met
laat-gotisch gekruld bladwerk omgeven kelk, die een platvorm draagt, waarop
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een van zeskant in rond overgaande verhevenheid voor het cylinderglas; aan
weerszijden hiervan de annunciatie en twee contreforten. Deze zijn met boogjes
verbonden aan vier kleinere contreforten, die oprijzen aan weerszijden van de

Afb. 363. St. Servaaskerk. Monstrans van voren gezien.

Afb. 364. St. Servaaskerk. Monstrans van terzijde.
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dit baldakijn, waaronder een modern Madonna beeldje, heeft den vorm van een
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zeskanten toren met peer, bekroond door een kruis, waarvoor de Christus staat met
Zijne passiewerktuigen.
Hoog 0.80 M. Merken: de leeuw en de St. Michaëlkop van Brussel. XVIA.
L. en F. Crooij maken in noot 1 op blz. 53 van hun ‘L'orfèvrerie religieuse
en Belgique (1911), de opmerking, dat het type der merken het tijdstip der
vervaardiging op omtrent 1545 stelt. De beeldjes, die de contreforten
versierden, zijn bij de restauratie van 1873 vervangen door die van vier
bisschoppen van Maastricht: S. Servaas, de H.H. Monulphus, Theodardus
en Lambertus.
Verguld zilveren m o n s t r a n s .

Afb. 365. St. Servaaskerk. Verguld zilveren monstrans.

Op een vierlobbigen voet met geprofileerden rand en met gedreven ornament,
ontwikkelt zich de zeskantige stam met bollen, opengewerkten en met cherubkopjes
versierden, nodus. Het platvorm draagt den cylinderhouder met zijn gothische lijst
en twee paar zuiltjes, waartusschen een heilige is geplaatst. Boven de zuilen staan
de beeldjes van Petrus en Paulus en tusschen hen in het koepeldak, dat door een
gothische randversiering is omgeven. In de lantaarn hierboven een Mariabeeld op
den maansikkel en omstraald. Een crucifix in top.
Hoog 0.54 M. XVII a.
Gedreven zilveren c i b o r i e , ronde voet met balusterstam en ronde omvatting der
komvormige, vergulde cuppa - rond deksel bekroond door opengewerkte kroon met
wereldbol en kruis. Op den voet cherubkopjes en drie medaillons met de beeltenissen
van Petrus, Jacobus den Meerdere en Johannes.
Om deze medaillons zijn de volgende randschriften aangebracht:
DOMINE BONUM EST NOS HIC ESSE SI VIS FACIAMUS / TRIA TABERNACULA TIBI
VNUM MOŸSI VNUM / ELIAE VNUM ADHUC EO LOQUENTE ECCE NUBES Luc. (n.l.C.
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9, 33, 34) twee ovale wapenschilden: het eene, horizontaal in drieën verdeeld: bovenin
een kop; op het midden gedeelte (een dwarsbalk), beladen met twee vijfbladige
bloemen; in het beneden gedeelte, twee dwarsbalken. Het andere: gevierendeeld: I
en IV een boom, II en III drie vlammen, (1 en 2.)
Om de cuppa drie medaillons met Jezus, Mozes en Elias.
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Onder de cuppa: R.A.D. JOAN. et JAC. GOBENS FRATES GERM. I.V.C. PRES ET CANON
· PRAEN · CAP. S SERVA: D.D.
Onder den voet ingestippeld: 1713. Merken: onder de cuppa, in ovaal .
Op het deksel in cursief de volgende opschriften:
Ecce Vox De Nube Dicens: hic est filins meus dilectus ..... (huic) bene complacui
ipsum audite (uit Lucas, C. 9. 35)
Merken: (onleesbaar); gehelmd kopje, naar rechts; N(Z); × en (onleesbaar).
Hoog 0.465 middellijn cuppa 0.145, middellijn voet: 0.196 M.
Een gedreven, zilveren k e l k , hoog 0.242 M.

Afb. 366. St. Servaaskerk. Gedreven zilveren kelk.

Een paar groote gedreven koperen k a n d e l a a r s 1). De driezijdige op bollen
rustende voet, versierd met cartouches en vruchtfestoenen, draagt een schacht,
bestaande uit een op een baluster gestelde kandelaber, bekroond door een hoogen
komvormigen vetvanger. De schacht is versierd met vruchtfestoenen en
acanthusbladeren.
Hoog 2.12 M.; XVII d.

De Schatkamer.
Antiquités sacrées, conservées dans les anciennes collégiales+ de S. Servais
et de Notre Dame à Maestricht.... par Mgr. le chanoine Fr. Bock et M. le
Vicaire M. Willemsen.... vermeerderde uitgave 1873 aangehaald als B. &
W.

+

Literatuur.

Bijdrage tot de geschiedenis der schatkamer van St. Servaas te Maastricht
door Jhr. Mr. Victor de Stuers, Public. 1907. Over de vervreemde
reliekhouders (thans in het museum te Brussel) zie Public. V.
1) In de Public. 1908 schrijft M. Rutten deze kandelaars in de noot op blz. 393 toe aan den
zilversmid Wéry.
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I. Aan St. Servaas toegeschreven voorwerpen.
1) S l e u t e l (IV?) van een zilverkleurig metaal met goudkleurige gedeelten,
vermoedelijk electrum; gewicht 1045,6 gram.
Achtzijdige rond uitgeholde pijp (waarop XLVIII - inventarisnummer? - is
ingekrast) met vierkanten baard, waarin uitgesneden een kruisje, omgeven door vier
kleinere. Op de korte pijp rust een uit bladeren gevormde kroon, waaruit zich de
amandelvormige greep ontwikkelt. De buitenzijden der greep bestaan uit twijgen,
van boven eindigend in bladerbundels, die zich vereenigen en een vlakje vormen,
voorzien van een gat, waardoor het oog gestoken is, dat door middel van een
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spietje een in bladvorm bewerkt plaatje vasthoudt, met een gespvormige bekroning,
bestemd om een draagband door te laten. De ruimte tusschen de buitenste twijgen
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Afb. 367. St, Servaaskerk. De ‘sleutel van St. Servaas’.
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is aan beide zijden van den sleutel verdeeld in twee vakken, gescheiden door een
stengel, waaruit gebogen ranken spruiten met gestyleerde bladeren.
Hoog 0.285, afmetingen van den baard breed 0.047, hoog 0.054, lengte der pijp
0.082 M
De eerste vermelding komt voor in de Acta Translationis S. Servatii,
volgens B. & W. uit IXd; vgl. de aanteekening bij nr. 4. Zie voorts L.
Bréhier - Les trésors d'argenterie Syrienne - Gazette des Beaux arts 1920.
Dr. H. Leopold, der Maestrichter Confessio-Petri Schlüssel, in Röm.
Quartalschrift, Rome 1910, afl. 1 en 2, blz. 131 e.v. merkt op, dat het
electron veel toepassing vond in het tijdperk rond de volksverhuizing en
later weer na het jaar 1000. ‘Das Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass
um 1200 der Schlüssel erneuert worden ist.’
2. Zilveren a n a n a s b e k e r , omvattende een volgens de overlevering van den

Afb. 368. St. Servaaskerk. Schatkamer; ananasbeker.

H. Servatius afkomstige, glazen kom.
Deze k o m van roodbruin tot paars, wit gespikkeld glas ter dikte van 3-4 m.m.,
heeft op den buitenkant sterk verheven ribben, die op ongeveer ⅔ van de hoogte rond
te niet loopen.
Middellijn 0.105, diepte 0.06 M. Romeinsch werk.
De kom is onlangs in een nieuwen houder overgebracht.
Voor de beschrijving van een dergelijke Romeinsche kom, van groen,
geribd glas, afkomstig uit Limmel, wordt verwezen naar de beschrijving
dier plaats.
De metalen beker heeft op den kelk vier kleine bisschopsbustes. Hoog 0.18, middellijn
kelk 0.127, voet 0.138 M. Op den boord de merken: Maastricht, jaarl. o en
meesterteeken en nog eens Maastricht. Tusschen de onderste zwellingen van den
voet de merken: Maastricht en jaarletter o; midden-XVI; (1935) brokstuk van den
schedel van St. Martinus, bisschop v. Tongeren.
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3. P e l g r i m s s t a f (B. & W. IV), bestaande uit een ronden houten stok met ijzeren
punt en krukvormigen ivoren knop. De stok is ter versterking omsloten door een
zilveren netwerk. Om het boveneind een band, versierd met twee meander-randen
in niello. Hierop rust een ivoren nodus, waarin de kruk bevestigd is, versierd met
rijk gesneden, ten deele in den dag gewerkt, ornament van acanthusbladeren. In het
midden, op de bovenzijde van de kruk, een rondstaaf, ter vergemakkeling bij het
gebruik.
Hoog 1.10 M.; de kruk breed 0.105 M. Afb. 369.
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Aan een zijde zijn twee voluten bijgewerkt in 1870, in den stok nieuwe stukken. Op
het netwerk sterretje met SV (?), eronder een onleesbaar merk. De punt (XIV).

Afb. 369. St. Servaaskerk. Schatkamer; de ‘Pelgrimsstaf van St. Servaas’.

Afb. 370. St. Servaaskerk. Schatkamer; ‘Bisschopsstaf van St. Servaas’.

4. B i s s c h o p s s t a f , bestaande uit een houten staf, onderaan voorzien van een
gesmeed ijzeren punt en boven aan van een ivoren krul. De stok is van onderen
beslagen met een verguld koperen band met gegraveerde entrelacs, op een vierde
der hoogte met een tamelijk recenten gladden band en van boven met een breeden
verguld koperen band, waarop tusschen twee randen en entrelacs het opschrift in
vroeg gothische majuskels: + BACULUS SCI SERVATII. Hierop rust een schijfvormige
ivoren nodus, waarop de krul bevestigd is, die op twee plaatsen gebroken is en daarom
aan binnen- en buitenzijde beslagen met gladde zilveren strooken. Voorts is de voet
van den krul omgeven door een verguld koperen band met gegraveerd ornament en
aan het einde van den krul, die zich ombuigt en tot laat-romaansch bladornament
ontwikkelt, met moerbeivormige vruchten.
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Totale lengte 1.745 M.; hoogte van den krul (zonder nodus) 0.162 M.
Beslag XIII.
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In de Acta SS, Mai t. III p. 218 n. 30 wordt in de Acta Translationis S. Servatii onder
bisschop Hubertus (VIII A) melding gemaakt van de aanwezigheid der ‘virga
pastoralis’ en van den sleutel. Vlgs. B. & W. p. 59 noot 3 dagteekent de bron, waaruit
de Acta geput hebben, uit IX d.
5. Met zilver beslagen d r a a g a l t a a r , van gepolijste groene serpentijnsteen, volgens
overlevering afkomstig van den H. Servatius. (B. & W., blz. 96 e.v.; IV, het beslag
XII.)
De steen vormt den bovenkant van een houten kistje, waarvan de staande wanden
zijn bekleed met zilverplaatjes, versierd met eenvoudige gestempelde palmetranden.
Om den steen is een zilveren rand aangebracht, met gegraveerd en verguld
palmornament, blijkbaar vroeger van andere bestemming en op verschillende plaatsen
aangevuld, toen hij om dit voorwerp werd aangebracht. Het ondervlak, vroeger
bekleed met een zijden weefsel, is thans bedekt met een zilveren plaatje in eenvoudig
lijstje.
Lang 0.19, breed 0.15, hoog 0.06 M.
Op de beide lange zijkanten oogjes en ringetjes om het voorwerp te dragen.
6. S c h i j f v a n b l o e d s t e e n in den vorm eener biconvexe lens, gevat in een
eenvoudigen zilveren rand met draagwig aan scharnier. Op den eenen kant een klein
menschenhoofd, waaruit zich zeven lange halzen met drakekoppen ontwikkelen (de
Gorgo) en het randschrift + ΕΡΑ ΜΕΛΑΝΗ * Ο SΟΟΗ (= ( )στ
μελ ν
ζ ν of σ ος). Middellijn 0.054 M. Afb. 371.

Afb. 371. ‘Zegel van St. Servaas’ voorzijde.

Afb. 372. ‘Zegel van St. Servaas’ keerzijde.

Op den anderen kant de buste van een heilige met kruis in de linkerhand en aan
weerszijden van het hoofd de letters Ο/ΙΗ en Π (ΙΟΑΝΝΗC ΠΡΟΦΗΤΗC of
ΠΡΟΔΡΟΜΟC) en het randschrift + Η ΦΗS Α(?)ΠΟ (Χ)CΚC(?)ΟCΑ (= ( )φις
πο χε σα). De zilveren vatting is van later tijd (XV of XVI).
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De steen schijnt van gnostischen oorsprong te zijn, uit de IIIe of IVe eeuw
en een bezweringsformule te bevatten tegen hysterie. Zie Flament in Ned.
Spectator, 1886, blz. 178 e.v. Volgens B. & W. p. 104 luidt de vertaling:
de Levende (= Christus, of de Geredde = de gelukzalige) (zal overwinnen)
op dezen laatsten verschrikkelijken dag, waarop de slang volkomen zal
verslagen zijn. Bijgevolg geldt het een christelijk opschrift, ontleend aan
Joannes, den schrijver der apocalypse en uitgesproken tegenstander der
Gnostieken.
7. Houten h a n g k r u i s met gouden beslag en i v o r e n c o r p u s . Op de voorzijde
een opstaande rand in filigraan met rozetjes van doorschijnend émail cloisonné,
afwisselend met edelsteentjes in filigraan vattingen.
In de vier armen van het kruis

grootere steenen, waarvan één vlak boven het hoofd, terwijl de onderste een
Romeinsche onyx-intaglio, voorstellende een krijgsman met speer en schild, wellicht
Mars.
De Christus, waaraan de voeten ontbreken, stond blijkbaar oorspronkelijk met de
twee voeten naast
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Afb. 373, 374. St. Servaaskerk. Schatkamer; het ‘Borstkruis van St. Servaas’. Voor- en achterzijde
van het reliekkruis.

elkander op een suppedaneum. Hij draagt een tot de knieën afhangenden, streng
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geplooiden, lendendoek en heeft boven het hoofd een met drie steenen bezette kroon.
De achterzijde is bekleed met bladzilver, met een gedreven opschrift: + SVB HA/C
CRVCE C(ON)TI/NENTVR RELI/[QUIE]/DE LIGNO D / DES EPVLCHRO D DE . /.../
...A... S. LAVRENTII · S · FELICIS I / SPAVLINI I / S. C[OR] / [N]ELII PAPE S /
PAVLINI DI .
Het corpus zeer waarschijnlijk Fransch-werk (X).
Vgl. de Stuers, Bijdrage tot de geschiedenis der Schatkamer van St. Servaas
te Maastricht, Public. 1907, blz. 16 e.v. Vermelding verdient, dat dit kruis
ook voorkomt onder den naam van ‘Egbertkreuz’ (vgl. Dr. Max Creutz,
Kunstgeschichte der edlen Metalle, S. 108) om de verwantschap met andere
kunstvoorwerpen, ontstaan onder aartsbisschop Egbert van Trier (977-993).
8. Kleine van zeer dun zilver gedreven gedeeltelijk

Afb. 375. De ‘Reiskelk van St. Servaas’.

vergulde k e l k , ‘Reiskelk van St. Servaas’, met wijde komvormige cuppa op ronden
stam met meloenvormigen nodus en breeden ronden voet, versierd met over elkander
gelegde bladeren. Hoog 0.125, middellijn der cuppa 0.088, van den voet 0.09 M.
Hierbij een patena met verdiepten vierpas, middellijn 0.122 M. Vermoedelijk XIII
d.
Waarschijnlijk uit een graf. Voor het gebruik schijnen deze voorwerpen
veel te zwak. De opmerking van B. & W., dat de aanwezigheid der patena
bewijst, dat de voorwerpen niet uit een graf komen, is onjuist; ook in het
graf van den H. Bernulfus is een patena bij de kelk gevonden.

Afb. 376. St. Servaaskerk. Schatkamer; taschvormige reliekhouder.
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II. Reliekhouders in émail.
9. Taschvormige r e l i e k h o u d e r , geheel beslagen met goud en van onderen
voorzien van geleiders voor een thans ontbrekend schuifje, en op beide zijden van
twee grove oogjes. Op den voorkant een kruis in émail champlevé versierd met
donkerblauwe schubben met witten, en lichtblauwe schubben met gelen omtrek. Op
den achterkant een vierbladige rozet en palmetrand. Op de beide smalle zijden
gestileerde bladslingers, goud op bruinen grond (vernis brun).
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Hoog 0.154, breed 0.141, dik van onderen 0.044 M. Vermoedelijk werk uit de
Maasstreek, omstr. 1200.

Afb. 377. Schatkamer; koperen pyxis.

Reliek van het H. Graf.
10. Rood koperen p y x i s , van binnen verguld, van buiten versierd met émail
champlevé: ranken met groote bladeren, goud op donkerblauwen grond, afwisselend
met cirkelvormige medaillons, waarin, op lichtblauwen grond, engelbustes, goud
met witten aureool en wolkornament, rood met witten rand. Op het deksel een knopje
met kruisje. Hoog 0.102, middellijn 0.068 M. Limoges, begin XIII. Geschonken
XIXc. Afb. 377.
Reliek van den H. Petrus Martelaar.
11. Langwerpig achtzijdig d o o s j e , met gewelfd deksel. Aan alle zijden versierd
met plantornament in émail champlevé. Het ornament verheft zich van een korrelig
geponsden grond in koperen omtrekken gevuld met wit, licht- en donkerblauw émail,
de kleuren grootendeels verdwenen.
Lang (bodem) 0.057, breed 0.035, hoog 0.035 M. Fransch (?), eind XVI.
Reliek van den H. Brandanus, belijder, (1935) van de H. Apollonia.

Reliekhouders met koper en cabochons.

Afb. 378. Reliekhouder.
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12. R e l i e k h o u d e r , rustend op vier pootjes in klauwvorm, waarvan een modern
en bestaande uit een rechthoekig houten bord, van boven bedekt met een horenachtige
stof en voorzien van verguld koperen beslag, blijkbaar samengesteld uit fragmenten
van verschillende herkomst. Het gedreven en gegraveerd beslag van den staanden
kant draagt het karakter van omstr. 1400 en schijnt aan den bovenkant later te zijn
bijgemaakt. De omvatting van den grooten cabochon in het midden, vermoedelijk
van omstr. 1300, vormt thans het midden van een kruis, waarvan de armen later zijn
aangebracht, toen de cabochon op de plaat werd gemaakt, en tegelijk de randen met
kleine cabochons gearrangeerd.
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Hoog 0.295, breed 0.245 M.
Relieken van het H. Kruis.
13. 14. Twee r e l i e k h o u d e r s , bestaande uit een plaat van zwart gepolijst
Namensch graniet met verguld koperen beslag; een rand bezet met omvattingen van
kristalcabochons, waarvan drie vervangen door met facetten geslepen kristallen, en
een cirkelvormig middenstuk met stralen (om den andere een leliestaaf) aan den rand
verbonden.
Het middenstuk waarop het randschrift (in Goth. majuskels): DE LIGNO
CRUCIS
JHESU , omgeeft een eenvoudig bewerkt grieksch kruis, waarin fragmenten
van het kruishout, bedekt met een bolgeslepen

Afb. 379. Reliekhouder.

kristal. Op de kanten der plaat zijn aan de vier hoeken rechthoekige ringen
aangebracht.

Afb. 380. Fragmenten van een weefsel.

De achterzijde is bekleed met (bij de eene aan elkander gezette stukken van) een
oud weefsel: rood zijden damast met goud doorschoten met een patroon van naar
elkander toegewende leeuwen en een amandelvormige met bladornament gevulde
figuur. De stof XIII; het beslag vermoedelijk begin XIV.
De een (afb. 379) lang 0.35, breed 0.275 M.; de andere 0.34 bij 0.255 M.
15. Dergelijke r e l i e k h o u d e r , thans zonder cabochons, oorspronkelijk rustende
op vier voetjes in den vorm van een eikel, waarvan nog één aanwezig. Van achteren
bekleed met eenzelfde roode stof als bij nr. 13 en 14.
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Om de reliek van het H. Kruis een omschrift in goth. majuskels: DE · LIGNO · SCE
· CRUCIS · DNI · NR I · JHESU · XR I
Hoog 0.30, breed 0.23 M.
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16. R e l i e k h o u d e r , bestaande uit een rechthoekig houten bord rustende op vier
pootjes in den vorm van leeuweklauwen en aan eene zijde voorzien van twee oogen
bestemd voor een koord of riem, waaraan

Afb. 381. Schatkamer, Reliekhouder met kruis- en vaasvormige relieknissen.

het voorwerp kan gedragen worden. Het bord is op de bovenzijde en de kanten
bekleed met verguld koperen platen. De bovenzijde vertoont in het midden een
kruisvormige holte, waarop een opengewerkt kruis is aangebracht en daaromheen
zes andere holten voor het bergen van relieken, vijf flesch- en vaasvormige en een
ronde, alle met opengewerkte en verheven afsluitingen. Voorts in de hoeken groote
kristalcabochons, waaronder eveneens relieken worden bewaard, en verschillende
halfedelsteenen en kristallen cabochons, symmetrisch geplaatst, 24 in het geheel,
waarvan 10 vernieuwd, evenals de bovenste omranding van het bovenvlak. Het bord
is beslagen op de bovenzijde met gegraveerde en op de kanten met gedreven en
gegraveerde verguld koperen platen. De onderkant is bekleed met een zeer versleten,
verschoten rand fluweel, versierd met zesbladige koperen rozetjes en met een
ornament in den vorm van een wimberg, verkregen door een met dunne zijde gehecht
koordje, met hogels in kettingsteek.
Lang en breed 0.33, dik 0.067 M.
Midden-XIV.
Reliek van de H. Catharina.
17. Rechthoekig h o u t e n b o r d met opstaande kanten, aan de voorzijde geheel
met verguld koper; gladde platen op het bord en de dagkanten, opengewerkte randen
op drie van de bovenzijden der kanten en een gegraveerde rand op de vierde. Op het
bord is in het midden een moderne reliekhouder bevestigd en zijn in de vier hoeken
kristalcabochons in rechthoekige gebombeerde vatting aangebracht. Het geheel is
blijkbaar samengesteld uit fragmenten van andere voorwerpen; de
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opengewerkte rand is uit de XIVe en de cabochon-vattingen zijn gelijk aan die van
den vorigen reliekhouder (nr. 16); de gegraveerde rand, van dunner metaal, is uit de
XIVe of XVe eeuw.
Hoog 0.313 en breed 0.316 M. Afb. 382.
Reliek van de H.H. Germanus en Aldegonda.

Afb. 382. Schatkamer. Vierkant bord met moderne reliekhouder.

18. Ve r g u l d k o p e r e n f r o n t van een reliekhouder, in den vorm van een
opengewerkten gevel, bekroond door een bol met kruisje. Aan den achterkant vier
tegen de zijwanden gesoldeerde koperen plaatjes en sporen van andere, thans
verdwenen, waardoor het geheel blijkbaar, in overeenstemming met de versiering,
in vijf vakjes, was ingedeeld, ter berging van relieken. De achterwand ontbreekt.
Hoog 0.22, breed 0.122, diep 0.017 M.
Vroeger bevestigd op den vorigen reliquaire, nr. 17.
Thans voorzien van de relieken van de H.H. Aurelius, Gorgonius, Laurentius,
Pantaleon en Quirinus, Martelaren.
19. 20. Twee e n g e l e n , hoogrelief in verguld koper, tegen een eiken plank, van
boven afgerond.
De engelen staan statig, eerbiedig, met licht gebogen hoofd en een wierookvat in
de rechterhand; de een heeft den linkervoet naar voren en de rechterhand tot voor de
linkerheup. In de linkerhand dragen zij een bol.
De vormen van hun slanke lichamen zijn onder de dunne en in lange evenwijdige
plooien hangende kleeding zichtbaar, aan hals en mouwen is het onderkleed versierd
met een zoom met edelsteenen. Afb. 383 en 384.
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Op den achterkant van den eenen houder staat: HIC SVNT RELIQVII / S. AMBROSY EPI,
op dien van den anderen: HIC SVPIT RELIQ.. XI MILIVM VIRG/INVM.
Hoog o.s. 0.71 en 0.705 M, breed o.s. 0.205 en 0.198 M. XII d.

Afb. 383, 384. Schatkamer. Twee koperen reliekhouders in den vorm van engelen.

Deze engelen zijn afkomstig uit de schatkamer van O.L. Vrouw; van hier
kwamen zij na de Fransche Revolutie aan de kerk te Bunde en werden in
1865 voor de schatkamer van Sint Servaas aangekocht.
Afgebeeld en besproken in Onze Kunst 1904, afb. 5 en 6, blz. 41.
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(Verguld) zilveren reliekhouders.
21. Verguld zilveren r e l i e k k r u i s . Op een achtlobbigen voet verheft zich een in
doorsnede langwerpig achtkante schacht, van onderen opengewerkt en met
contreforten versierd, van boven met een opengewerkten nodus. Op

Afb. 385. Reliekhouder.

deze schacht staat een kruis met twee dwarsbalken, waarin fragmenten van het
kruishout, aan den voorkant bedekt door kristallen plaatjes met geslepen rand, aan
den achterkant door een effen verguld zilveren plaat. Hoog 0.737, middellijnen van
den voet 0.397 en 0.32 M.
Reliek van het H. Kruis.
In 1490 gemaakt door den goudsmid Ulricus, wonende tegenover de kerk
der Predikheeren te Maastricht (B. & W., 203, noot 1 en Public. 1886, blz.
57).
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Afb. 386. Reliekkruis van meester Ulricus.

22. Verguld zilveren r e l i e k h o u d e r . Zeskante voet, waarop overhoeks een
zeskante verhooging omgeven door parelrandje, waarop een zeszijdige stam met
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opengewerkte plint en nodus. De spits, waarop een fleuron en een kruis, gevormd
van halfedelsteenen in eenvoudige zetting met kabelversiering, is zeszijdig. In den
cylinder, op een opengewerkt voetstuk een gegoten beeldje, houdende in de linkerhand
een haarlokje en in de rechter een vork, die een steentje omvat. Boven dit figuurtje
hangt een reliek.
Hoog 0.338, midden breed 0.043 en hoog 0.11 M. Afb. 385.
Italiaansch (?), XIV d.
Reliek van de H. Agnes.
Volgens B. & W. diende het steentje om, gedrenkt met aromatische
vloeistof, de conserveering der reliek te bevorderen.
23. Kleine zilveren r e l i e k h o u d e r ; de van rozetten voorziene rand van den
zeskantigen voet, de nodus, de omrandingen van den cylinder en de bol op de spits
zijn verguld. Op de spits een modern

Afb. 387. Zilveren reliekhouder.

kruisje.
Hoog 0.145, breedte voet 0.05 M. XIV d.
Reliek der onnoozele kinderen. Afb. 387.
24. Verguld zilveren r e l i e k h o u d e r . Op een opengewerkten rand rust de voet in
den vorm van een zesbladige bloem, waarvan drie bladeren breed geschulpt en met
een gegraveerde lelie versierd zijn en de drie smalle spatelvormig zijn. Hierop staat
een zeszijdige stam met opengewerkte plint en nodus, deze laatste bezet met
ruitvormige noppen met letters in émail champlevé, goud op zwarten grond: MARIA.
De stam draagt een kelk, waarop een schijf met het opschrift in gothische minuskels:
AVE GRACIA PLENA. Op den schijf omgeven drie contreforten twee boven elkander
geplaatste cylinders, bekroond door een open driezijdige baldakijn, waarin een beeldje
van de H. Maagd en gedekt met een driezijdige spits met kruisbloem, waarop een
knop van bloedkoraal. In den ondersten cylinder een geknield engeltje, dat een vlok
haren van den H. Johannes Ev. in de armen draagt, in den bovenste een naar beneden
zwevend engeltje, met haar van de H. Maagd. Onder elke contrefort hangt een (S.
Servaas-) sleutel.
Hoog 0.505, voet breed 0.205 M. XV a.
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Reliekhouders in den vorm van een hoofd.
25. Klein zilveren r e l i e k h o o f d van den H. Livinus op modernen voet. De romp
is versierd met een verguld randje, waarin een eenvoudig slingerend takje, en het
opschrift in gothische majuskels ABBAS TONGERLēCIS. Van het
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hoofd is de haarkrans en het gedeelte van het gelaat, dat geschoren wordt, verguld.
Op het hoofd een oogje met ring. Onder den romp een vergulde plaat, waarin een
vierkante opening, gesloten met een luikje en omgeven door een met vierbladige
rozetjes versierd, verheven, randje en bevestigd door twee scharniertjes, die met
drielobbige blaadjes versierd zijn en als sluiting dienst doen.
Hoog (zonder oogje) 0.098, middellijnen van den romp 0.097 en 0.07 M.
Midden-XIV.

Afb. 388. Reliekhouder van den H. Livinus.

Afb. 389. Reliekhouder van den H. Joannes den Dooper.

26. Klein zilver r e l i e k h o o f d van den H. Joannes den Dooper op modernen
voet. Haar en baard zijn verguld. Boven op het hoofd een aan een scharniertje
bevestigd luikje, waarin de kleine bergplaats voor de relikwie. Op het plaatje, dat
den romp van onderen afsluit, het opschrift: ABBAS TONGH LEN , in gothische
majuskels.
Hoog 0.21, middellijn van den romp 0.114 en 0.067 M. XIV B.

Reliekhouders in den vorm van een arm.
27. Zilveren, ten deele vergulde r e l i e k h o u d e r , voor een bovenarm-been van den
H. Thomas Ap. Een drukgeplooide mouw, uit welks rijk versierden boord een
zegenende rechterhand te voorschijn komt, de pols omgeven door een hemdsmouw
met fraai-bewerkten rand en op zijde gesloten met een door ringetjes gehaald koordje.
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De mouw omgeeft aan den voorkant een hooge nis, waarin twee in gouden randen
gevatte glascylinders het been beschutten. De bovenste cylinder is aan zijn boveneind
omgeven door laat-gothisch traceerwerk en wordt bekroond door vijf zijden van een
opengewerkt achtkant met spitsje. Het voetstuk en de boord van de mouw zijn versierd
met cabochons.
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Aan den achterkant een gladde ring in oog.

Afb. 390. Armreliquair van den apostel Thomas.

Hoog 0.71, middellijnen van den voet 0.222 en 0.162 M. XVe eeuw. Afb. 390.
De mededeeling van het jaartal 1357 door Eug. Gens, Histoire et
description de l'Eglise de St. Servais, is misleidend, daar dit jaartal op een
pergament in een vroegeren reliekhouder duidt; vgl. B & W. blz. 209.
28. Houten r e l i e k h o u d e r voor de onderarmbeenderen van den H. Mauritius.
Tamelijk plompe navolging van den vorigen reliekhouder. De beenderen gevat in
een glazen cylinder in goud gebronsd ijzeren beslag, rustend op een zeskantig met
glas gedicht voetstuk, waarin een gravure: de dood van den H. Mauritius, en met een
opengewerkte bekroning. In den achterkant twee ringen. De hand houdt een palmtak.
Verzilverd voetstuk, de boord van de mouw verguld. Hoog (zonder palm) 0.882,
middellijn voet 0.302 en 0.223 M.
De beenderen zijn gehecht van onderen met een rozet en palmtak, van boven met
een kwastje van gouddraad, het laatste met pareltjes en beide met een groene steen.
XVIII d.
Ten onrechte meenen B. & W., dat de vatting van den cylinder uit het eind
der middeleeuwen zou zijn.
29. Verguld houten r e l i q u a i r voor een deel van den arm van den H. Urbanus. Op
een gerekt achtkant voetstuk, waarin drie kleine met glas gesloten nisjes, staat een
geplooide mouw met omgeslagen boord, waaruit een in gerimpelde hemdsmouw
gehulde pols met zegenend opgestoken hand oprijst. De mouw heeft aan den voorkant
een halfrond gedekte, eenvoudig omlijste opening, ter tooning der reliek, afgesloten
met dik glas met schuin geslepen kant. Polychromie nieuw naar oude sporen; goud,
omslag groen, hemd wit.
Hoog 0.58, middellijn en voet 0.183 en 0.124 M.
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30. Dergelijke op zevenzijdigen voet en met recht gedekte opening. Omslag rood.
Hoog 0.536, middellijn van den voet 0.176 en 0.145 M.
Vermoedelijk XVI A.
Reliek van den H. Bertuinus.
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Reliekhouders in den vorm van een hart.
31. Twee gedreven zilveren (vroeger verguld) hartvormige r e l i e k h o u d e r s , van
boven voorzien van een rond dekseltje, waarop in een getande omvatting draaiende
bol, voorzien van een oog, waarin een kettinkje is bevestigd, dat de beide harten
verbindt.
Middellijn 0.063, hoog (met bol) 0.073 en 0.069 M. XIV of XV.
Relieken van de H.H. Honestus, Felix en Nabor, martelaars.

Reliekhouders van ivoor.
32. Cylindervormig d o o s j e met verguld koperbeslag; aan den onder- en den
bovenkant twee eenvoudige klampjes en twee

Afb. 391. Reliekdoos van ivoor.

verbonden aan scharniertjes. Op het deksel een open torentje met kegelvormige spits.
De knop is modern, evenals de koperen voet, waarop het doosje is geplaatst. Afb.
391.
Middellijn 0.083 M; XIII a.
Inventaris letter H; reliek van den H. Bernardus abt.
33. Rechthoekig k i s t j e , met hoog deksel met breed afgeschuinde kanten. Tegen
de vier hoekstijlen beeldjes, staande op drakekoppen.
Het kistje is gevormd uit vier hoekstijlen verbonden door een onderregel, waarop
gedraaide balusters staan, welke de wanden dragen. Tegen de hoekstijlen
manfiguurtjes, staande op drakekoppen. In de zijwanden, fijne ranken, die groote
cirkels vormen, gevuld met dierfiguren en in de vlakken van het deksel eveneens
diertafereelen en o.a. een man, blazend op een jachthoorn. Onder de dieren komen,
naast fantastische, o.a. voor: antilopen, olifant, haas, leeuw, wolf en eenige vogels.
Het zilveren beslag is modern. Lang 0.285, breed 0.19, hoog 0.178 M.
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Italiaansch (Venetiaansch?) onder Oostersche invloeden, XIII.
Reliek: Schedel van een der zeven martelaren van Ephese.
Geschonken door de erfgenamen van A.C.H. baron Michiels van
Verduynen († 1869).
34. K i s t j e op zes knopvormige pootjes met gebogen zijwanden, gewelfd deksel
en voorzien van gegoten verguld koperen beslag: opengewerkte banden met een
ornament van vogels en rinceaux, eindigend in palmetvormen, waarin twee naar
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elkander toegewende pauwen aan weerszijden van een plant. Het randbeslag van het
deksel vertoont lelies, dat aan den bodem is effen.
Op de voorzijde een slotlpaat met drie van ringen voorziene krukjes en vier cirkels,
die binnen concentrische lijnen verdeeld zijn in zestien vakjes, waarin oostersche

Afb. 392. Ivoren doos met verguld koperen beslag.

letterteekens. In het midden een nagelvormige verstelbare wijzer. Enkele fragmenten
van het beslag zijn vernieuwd. Op het deksel een visch, met opengewerkte schubben.
Thans gevoerd met oude stof: goud op groen, adelaars op wolken. (XIV).
Lang 0.368, hoog 0.191, breed 0.202 M. Afb. 392.
Italiaansch (Siciliaansch?), sterke Oostersche invloeden, XIII.
Reliek van een der gezellen van den H. Gereon, geschenk van het kapittel van den
H. Gereon te Keulen.
35. Een moderne verguld koperen vatting in den vorm van een gebouwtje met
wimberg en op ronden voet, hoog 0.37 M., bevat een ivoren r e l i e f j e . Boven
elkander twee arcaden, in de onderste eene voorstelling van de H. Maagd met het
kindje op den linkerarm en in de rechter een bloem, geflankeerd door twee
kaarsdragende engelen; in de bovenste de kroning der H. Maagd. Op een lage bank,
zit rechts Christus met zegenend opgeheven rechterhand en aan Zijn rechterzijde de
H. Maagd met biddend saamgevouwen handen en naarvoren gebogen hoofd,
waarboven een uit de hoogte aanzwevend engeltje de kroon houdt. Kroon geschonden,
top vernieuwd en voorzien van een reliek.
Aan den achterkant voorzien van een rug en vol inkervingen, vermoedelijk om de
lijm te doen pakken waarmede het op eenig voorwerp bevestigd was.
Hoog (tot naad) 0.166, breed 0.053 M. Fransch XV a.
Reliek van de kleeren der H. Maagd.
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36. R e l i e k k i s t j e met zilverbeslag. Banden in denzelfden geest, doch minder
verzorgd als bij het volgende. Voorts op den voorkant drie ronde plaatjes, het
middelste met een zesbladige roos om vrouwekop, de twee andere met lelies. Op het
deksel een later toegevoegd plaatje min of meer in den vorm van een gebloemd kruis,
waaraan een draagring en het oog der sluiting. Aan den onderkant een rond plaatje,
met zespuntige ster, welker punten eindigen in lelies. De ronde plaatjes schijnen alle
gestampt te zijn.
Lang 0.176, hoog 0.065, breed 0.08 M. XIVe of XVe eeuw.
Reliek van den H. Gerlachus, kluizenaar, thans (1933) van de H.H. Ludgerus,
Suitbertus, Severinus en Kilianus.
Voorzien van een C (= inventarisletter).
37. R e l i e k k i s t j e met zilverbeslag van geprofileerde banden, aan de uiteinden
met een lelie en in het midden met een roosje versierd. Het slot omgeven door blaadjes
en vier lelies. Op het eenigszins overstekend deksel een hengseltje, met lelies
bevestigd.
Lang 0.112, hoog 0.04, breed 0.064 M. XIVe of XVe eeuw.
Inventarisletter E.
Relieken van de H.H. Suitbertus, Ludgerus en Severinus (vgl. nr. 36 en 39), thans
(1933) H. Vitalis, martelaar (vgl. nr. 40).
38. 39. Twee dergelijke k i s t j e s , met eenvoudig versierde sloten.
B, 0.202, 0.057 en 0.086 M.; relieken van de H.H. Juliana, Margaretha, Petronella
en Walburgis, maagden en martelaressen.
D, 0.128, 0.046 en 0.084 M; reliek van den H. Paulus van het kruis, belijder; 1935,
van de H.H. Franciscus Borgia, Petrus Canisius en Joh. Berchmans, in moderne
vatting.
De inventaris van 1677 vermeldt letter B (‘variis figuris elaborata’) onder
nr. 110 met relieken van de H.H. Isoburgis, Justina, Margarita en Juliana.
Letter D onder nr. 103 met een reliek van den steen... die door Christus'
bloed is gekleurd. Letter E. onder nr. 95 met een reliek van den arm van
St. Sebastiaan en relieken van St. Leonardus, belijder (vgl. nr. 37).
40. Klein r e l i e k k i s t j e met koperen beslag, bestaande uit bandjes, eindigend in
lelies, een eenvoudig slot en een hengseltje.
Lang 0.093, hoog 0.039, breed 0.056 M. XIVe of XVe eeuw.
Inventarisletter G; reliek van den H. Vitalis, martelaar (vgl. nr. 37) thans (1933)
in een moderne vatting een reliek van den H. Coelestinus.
41. Klein r e l i e k k i s t j e met eenvoudig koperen beslag.
Lang 0.073, hoog 0.033, breed 0.045 M.
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Inventarisletter H; reliek van S. Franciscus v. Sales, bisschop; (1935) van den H.
Aloysius van Gonzaga.
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42. R e l i e k k i s t j e met schuifdeksel. Verguld koperen beslag van smalle bandjes
eindigend in rozetten. Op het deksel een zesbladig rozetje met ring eraan. Op een
zijwand in inkt geschreven 1621.
Lang 0.097, hoog 0.027, breed 0.053 M. XIVe of XVe eeuw.
Inventarisletter I; reliek van den H. Alexis, belijder; 1935, van de H.H. Abdon en
Sennen.
43. Eikenhouten geheel met ivoor bekleede k i s t , het deksel met breed afgeschuinde
kanten. Koperbeslag en opengewerkte banden ter versterking der kanten en voor de
scharnieren en sluiting. Op het deksel en beide korte zijden gesmeed koperen
hengseltjes, op den voorkant twee ringen (waarvan één verloren).
Lang 0.683, hoog 0.261, breed 0.36 M.
Oostersch werk, XIII.
Vijf cylindervormige r e l i e k d o o s j e s met zilver beslag en ringetjes op het deksel;
zij zijn alle voorzien van letters, welke overeenkomen met de opgave in den inventaris
van 1677, terwijl de relieken in een moderne (1933) vatting zijn aangebracht.
44. G. met 4 V-vormige klampjes aan onder- en bovenkant, waarvan twee
verbonden aan bandjes voor scharnier en sluiting.
Middellijn 0.096, hoog 0.05 M.
Relieken van de martelaren van Japan, afkomstig uit de kloosterkerk van den
Nieuwenhof (B. & W. p. 187, 188).
45. M. met twee V-vormige klampjes, waaraan scharnier en sluiting en twee
enkelvoudige.
Middellijn 0.073, hoog 0.033 M.; thans (1933) met reliek van de H. Francisca
Romana.
46. I. met dergelijke montuur.
Middellijn 0.083, hoog 0.043 M.; met relieken van den H. Antonius van Padua,
thans (1933) van S. Peregrinus, martelaar.
47. N. met klampjes, versierd met gestoken blaadjes.
Middellijn 0.059, hoog 0.051 M.; relieken van de H.H. Donatus en Medardus,
thans (1933) van S. Gerlachus. (vgl. nr. 36).
48. L. met lelievormige klampjes.
Middellijn 0.074, hoog 0.037 M.; met reliek v.d.H. Car. Bor.; 1935 v.d.H. Odilia.
Daar de relieken sedert de inventariseering van 1677 zich niet meer in de
toen aangegeven volgorde bevinden, zij verwezen naar de oude opgaven
bij B. & W. (blz. LXVII e.v.).
49. Driehoekig d o o s j e van ivoor of walrustand, de basis en vroeger ook een der
schuine zijden ingericht als schuifdekseltje. Aan alle zijden beslagen met
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verguld koperen zesbladige roosjes en aan den top een hengseltje, waaraan een oog
met ring.

Afb. 393. Gedraaid doosje met deksel.

Lang 0.133, hoog (zonder hengsel) 0.075, breed 0.024 M. XIV.
Relieken van de H.H. Amantia, Constantia, Felicissima en Valentina.
50. Waarschijnlijk uit Nijlpaard-tand gedraaid d o o s j e met deksel. Eenvoudig
zilverbeslag voor scharnier en sluiting en oogje met ring op den knop van het deksel.
Middellijn 0.072, hoog 0.062 M.; Oostersch, XIV.
Reliek van den H. Pantaleon. Afb. 393.

Reliekhouders in den vorm van kistjes van hout of metaal of bekleed met
leder.
51. H o u t e n k i s t j e , het deksel en de bodem omgeven door een onversierd koperen
bandje. Het verzilverde

Afb. 394. Verzilverd houten kistje met tinnen ornament.

hout is bekleed met gegoten opengewerkte banden van v e r g u l d t i n , elk verdeeld
in vier vierkanten om een cirkel, waarin afwisselend een tweekoppige adelaar, een
hert, een leeuw en een griffioen, achter wien een aap. De onderkant van bodem en
deksel vertoont gepointilleerde lijnen, die ruiten vormen met een puntje in het midden.
Lang 0.236, hoog 0.088, breed 0.128 M. Fransch of Italiaansch, XIV.
Reliek van den grafdoek onzes Heeren.
52. Verguld, rond houten k i s t j e , (vlgs. B. & W. bekleed met dunne plaatjes verguld
koper); het platte deksel voorzien van een knop met rozet, eindigend in een oog met
ring, voorts van een scharnier en van een lelie, welke met een scharnier verbonden
is aan den sluitklamp van het slot. De versiering bestaat in horizontale vlakke banden
met kruisjes, waartusschen een gestippeld rankornament, benevens uit versiering der
vlakken door middel van cirkeltjes.
Hoog 0.12, middellijn 0.13 M. XIV of XV. Reliek van de H. Euphemia.
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Vlgs. B. & W. (p. 164) is deze gehavende ‘pyxis lignea’ onlangs handig
gerestaureerd.
53. Houten k i s t j e met deksel in den vorm van een tentdak. Om de kanten effen
koperbeslag en smalle koperen bandjes voor de scharnieren en den overval. Op den
nok een zesbladige bloem, waaraan oog met ring; onder den bodem vier
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koperen pootjes in rozetvorm. Het hout is uitwendig bedekt met een grootendeels
vernieuwde verzilverde krijtlaag, waarin een gepointilleerd ornament van over
elkander gelegde bladeren. Lang 0.246, hoog 0.118, breed 0.41 M. XIV(?).
Relieken van de H.H. Franc. Borgia en Petrus Canisius (nr. 39); 1935 van de H.H.
Abten en Abdissen: Bernardus, Aegidius, Antonius, Benedictus, Brandanus, Landrada,
Walburgis, Cath. van Zweden, Scholastica, in moderne vatting.
54. Rechthoekig houten k i s t j e met laat-gothisch ijzeren beslag, bestaande uit ribben,
eindigende in lelievormige versieringen en eenvoudige kantversteekingen.
Op het deksel een handvat met geprofileerden knop.
Lang 0.25, hoog 0.16, breed 0.19 M. XVI a.
55. Gesmeed ijzeren k o f f e r t j e met gebogen deksel. Op de lange wanden en
doorloopend over het deksel drie geprofileerde ribben, dienend aan den onderkant
als sluitkleppen en aan den achterkant als scharnieren. De korte wanden vertoonen
twee ribben en een ornament van laat-gothisch maaswerk. Op het deksel een handvat
met twee knoppen.
Lang 0.27, hoog 0.185, breed 0.165 M. Midden-XVI.
56. Modern houten k i s t j e , verguld koperen beslag: klampjes met hoefijzervormig
uiteinde in den stijl der XIIIe eeuw, ook voor de scharnieren en den overval van het
slot. Gegraveerd koperen slot (XVI?).

Afb. 395. Met leder bekleed étui.

Moderne bekleeding met oude stof.
Reliek van St. Amor.
57. Houten k i s t j e , bekleed met bruin l e d e r , versierd met ingesneden en geponste
rinceaux. Met ten deele modern verguld koperen randbeslag, banden voor de
scharnieren en de sluiting. Op het deksel een hengsel met bol in het midden en
geopende drakemuilen aan de uiteinden. Van binnen gevoerd met een Italiaansch
zijde weefsel (toegewende vogels op gestileerde ranken, rood op goud). XVI.
Lang 0.199, hoog 0.097, breed 0.11 M.
Reliek van den H. Pancratius, martelaar.
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58. Met l e d e r bekleed é t u i , waarvan onderen bovenhelft worden tesamen gehouden
door een zijden koord (van onderen met een kwast versierd), dat op de kanten van
het étui onder het leder is doorgetrokken. Het rood gekleurde leder is versierd met
gekerfd en geponst bladornament en beslagen met verguld koperen rozetjes, waaronder
op voor- en achterkant twee groote met noppen. Afb. 395.
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Hoog 0.126, breed 0.096, dik 0.03 M.; ± 1400.
Relieken van de H.H. Odalricus en Walericus.

Voormalige jachthoorns.
59. Ivoren j a c h t h o o r n , van tienkante doorsnede met verguld zilverbeslag, twee
smalle banden over de geheele lengte, die vier dwarsbanden op hun plaats houden,

Afb. 396. Ivoren jachthoorn.

een aan het mondstuk, een aan het boveneind en twee daartusschen, waaraan oogen,
bestaande uit twee elkander omhelzende figuurtjes. De banden aan mond- en
boveneinde vertoonen gegraveerde jachttafereelen en de bevrijding van een door een
leeuw bewaakte jonkvrouw. Op de tusschenbanden opschriften op rood geëmailleerden
grond, op den bovensten BIEN DOTIL ESTRE GENTIL DE DROT /KE LE SEREF SE MET
A LE MORT · / NUL NE DOIT CHE CORNE PORTEER:/IL N'ES DINE POR PRENDRE LE
SINGLER.
Aan den bovenrand is een eenvoudig gewelfd deksel met ring bevestigd.
Koorde: 0.399 M.; XIV A.
Inventarisletter E. Reliek van een der gezellen van de H. Ursula.
60. Ivoren j a c h t h o o r n van

Afb. 397. Ivoren jachthoorn.

achtkante doorsnede met modern verguld zilveren beslag in veertiende-eeuwschen
stijl.
Koorde, zonder deksel, 0.29 M. Inventarisletter H. Reliek van den H. Remaclus.
61. Ivoren (?) j a c h t h o o r n , in doorsnede ovaal, versierd met fijne groeven in de
lengterichting en beslagen met verguld zilveren banden over mond- en boveneinde
en daartusschen, alle vier voorzien van oogjes. Het mondstuk gesloten met een
geribden knop, het einde met een plat deksel.
Koorde (zonder den knop) 0.525 M.; XIV.
Inventarisletter F. Reliek van den H. Remigius.
Deze hoorn komt onder nr. 35 van den Inventaris van 1677 voor, maar
met anderen inhoud. Volgens B. & W., blz. 198, is het oorspronkelijk
beslag ten tijde der Fransche revolutie verloren geraakt; de afteekening
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de oude gegevens.
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62. Groote d r i n k h o r e n van buffelhoorn, ingericht tot reliekhouder en geplaatst

Afb. 398. Drinkhoorn op voet.

op twee moderne pooten. De verguld koperen banden zijn onderling verbonden door,
in scharnieren bevestigde, smallere banden, waarvan drie modern.
In de middelste banden het opschrift: DER ◊ TRANK □ DER □ IN DEME □ HORNE
IST ◊ DEN GESEYNE UNS DER TRANK DER IN
Hoog 0.317, middellijn beker 0.135 M. (XV of XVIa).
Relieken van H.H. martelaren van het Thebaansch Legioen.
63. Hoornen j a c h t h o o r n , ingericht tot reliekhouder. Beslagen met zes verguld
koperen banden, waarvan twee voorzien van ringen. Mondstuk met een punt,
boveneind met deksel gesloten.
Koorde (zonder de punt) 0.406 M.; XVI.
Reliek van den H. Magnus.
64. 65. Twee donkerbruine h o r e n s met XIXe eeuwsch beslag.
Koorden 0.425 en 0.127 M.
Onderscheidenlijk met de relieken van de H. Maria Magdalena en van St. Joseph.
66. Een donkerbruine h o o r n met verguld beslag op een hanepoot. Opschrift: ET
EXULTABUNTUR CORNUA JUSTI.
Koorde 0.128 M.
Reliek van de H. Elisabeth.
67. 68. Twee donkerbruine h o r e n s op drie pootjes van zilver; banden van zilver
en een opengesperde muil tot mondstuk.
Koorden 0.192 en 0.205 M.
Relieken van den H. Thomas van Canterbury en Elizabeth van Thuringen.
In 1920 te Antwerpen teruggekocht uit de verzameling de Baré de
Comogne.

Varia.
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69. R e l i e k h o u d e r , bestaande uit een in zilver gevatten kokosnoot op eenvoudigen,
ten deele modernen voet (op den ondersten rand van den voet V in gekroond schild:
invoerstempel van zilverwerk), en voorzien van een deksel met knopje. Het beslag
laat drie cirkelvormige velden onbedekt, waarin Chineesche voorstellingen
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zijn gesneden: een foltering, een gevecht en bekroningscène (?). Op het deksel een
olifant, een neushoorn en een struisvogel. Op het beslag drie cirkels, waarin Anno
1693 en monogrammen met de letters C S en A B.
Hoog 0.272 M.
Reliek van de H. Isoburga.
70, 71. Twee s t r u i s v o g e l e i e r e n , ingericht tot reliekhouders. Het verguld
koperen beslag bestaat uit achtlobbige plaatjes en aan onder- en bovenkant van het
ei, met scharnieren verbonden aan vier gevinde banden, die op hun midden zich
uitzetten tot een zesbladige roos en daarop een tweede blad dragen. Onder de onderste
plaat een opening en eikelvormig knopje; boven een ring.
Hoog 0.148 en 0.16 M., breed 0.127 en 0.125 M.
Relieken van den H. Liborius, bisschop, en van de H. Prisca, Maagd en Martelares.

Borduurwerk.
72, 73, 74. Drie b e u r z e n van groen fluweel en goudbrocaat met
granaatappelpatroon. Langs den bovenkant geboord met groene zijde en voorzien
van lussen, waardoor een zijden koord ter sluiting.
Hoog 0.215, 0.23 en 0.22 M.
Het weefsel is Italiaansch, XV B.
75. Rechthoekige t a s c h , met klep, aan de onderzijde voorzien van drie kwastjes.
Zalmkleurig zijden weefsel met een patroon van diagonaalsgewijs loopende meanders
en verticale streepen in wit, goud en groen.
Hoog 0.19, breed 0.21 M.
Vermoedelijk West-Europeesch, XIII.
76. Cylindervormig r e l i e k d o o s j e , bekleed met rood satijn, waarop borduurwerk;
in den fond, van witte zijde, pailletten en kraaltjes. Op het deksel het Lam Gods, op
den rand gestyleerde bloemen in een geslingerde rank.
Middellijn 0.086, hoog 0.058 M. ± 1800.
Reliek van den H. Gondulphus; 1935 reliek van de H. Columba, martelaar.
77. Dergelijk doosje met op het deksel I H S.
Hoog 0.067, middellijn 0.086 M.
Reliek van den H. Gereon; (1935) reliek van den H. Pius, martelaar.
Voorts worden in de schatkamer bewaard:
78. Verguld zilveren P a x , in het midden, achter een bol glas, een rond medaillon
met voorstelling van de kruisiging, waarvoor links een donateur geknield is naast
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Afb. 399. Paxtafel.

Maria, terwijl rechts twee figuren staan, Joannes en een man met zwaard op zijde.
De hemel is rood (translucide émail) met gouden sterren, de figuren zijn op gouden
grond geschilderd met dekverf, zwarte omtreklijnen, wit, grijsblauw en groen. In de
bovenhelft van den rand om het medaillon ‘SPES MEA DEUS’. Op de omlijsting de
beeldjes van Gabriël, met spreukband, waarop ‘AVE’, van Maria en, in het midden,
van Michaël den draak verslaande. Hoog 0.077, breed 0.055, binnenste middellijn
van het medaillon 0.036 M.
Italiaansch, XV d of XVI. Afb. 399.
79. Gedreven zilveren b o r s t p l a a t van een koorkap, bestaande uit een rond
middendeel, omgeven door een lossen met een laat-romaansch wolkmotief versierden
rand, en met dezen bevestigd op een van twee haken voorziene koperen plaat, door
middel van klinknageltjes, met als rozetten versierde koppen. In het midden de H.
Servatius, in bisschopsdracht, geknield,

Afb. 400. Zilveren borstplaat.

de rechterhand zegenend opgeheven, in de linker zijn pelgrimsstaf houdend, waarmede
hij water uit den grond slaat. Links van hem is op de plaat een gegoten
engelenfiguurtje gesoldeerd, dat in de handen de kom (vgl. nr. 2) draagt.
Middellijn 0.15 M.; XV.
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80. Verguld zilveren gedreven k e l k . De zeslobbige voet, staande op een met cherubs
en schildjes versierden voet, heeft medaillons, waarin de Man van Smarten, de H.
Maagd en de 4 Evangelisten. Balusterstam, versierd met cherubs en engeltjes, die
de Passiewerktuigen dragen. De cuppa omgeven door 6 medaillons, waarin de 4
Latijnsche Kerkvaders, St. Servatius en Longinus. Onder den voet gegraveerd:
IOANNUS ET GULIELMUS SCHELLA... CANONICI S. SERVATH TRAIECTI AD. MOSAM.
A. 1649.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

433

Kruisen.
81. Looden g r a f k r u i s van Proost Geldulfus (zie blz. 293 op het jaar 1039). Het
kruis, welks armen breed uitloopen, heeft een ingegrift opschrift in majuskels: + KL
APR / ILIS / OBIIT / GEL / DVL / FVS / HV / MIL / IS · IN / (X)P O / PRE / POSI / (TVS).
Van de armen vertoont alleen de linker vijf verticale, evenwijdige lijnen.
Het kruis is hoog 0.26, breed 0.24 M. (XI b).
Het werd in 1903 op aanwijzing van Dr. Doppler uit Geldulfus' graf in het
schip der kerk gelicht. Vgl. zijn La croix sépulcrale de Geldulphe in de
Public. van 1903.
82. Dergelijk geschonden looden k r u i s , waarin gegrift: ...O / . ER / ... A / ... VS SēP
/ DA / OBI / I.
Grootste maten, 0.173 M. bij 0.107 M.
83. P r o c e s s i e k r u i s , bestaande uit een in verguld koper gevat vierkant kristal,
omgeven door bollen, eveneens van bergkristal in kroonvormige zetting en
vastgehouden door lelies. De stok, waarop het kruis thans is geplaatst, is modern.
Afb. 401.
Hoogte der oude deelen 0.195, breedte 0.232 M.; XII d of XIII a.

Afb. 401. Processiekruis.

Afb 402. Bronzen kruis.

84. Bronzen k r u i s , de armen eindigen drielobbig; bij den ondersten ontwikkelen
zich zijarmpjes, die beeldjes van Maria en Joannes hebben gedragen; de Christus
heeft de beenen gekruist, een sterk gekromd lichaam met langen lendedoek, de handen
naar voren geopend. Afb. 402.
Hoog 0,243 M. XIV.
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85. Verguld houten k r u i s (XVIII a; voet modern) met ivoren corpus (midden-XVII).
Corpus hoog 0.19 M.
86. Een gegoten koperen a q u a m a n i l e , in den vorm van een leeuw, met gestyleerde
manen; als handvat dient een draak, welke met zijn gespleten staart op het achtereind
en met kop en pooten aan den nek van den leeuw is bevestigd. Hoog 0,216 M., lang
0,209 M. XII.

Afb. 403. Aquamanile.

Afb. 404. Bronzen schotel.

87. Een bronzen s c h o t e l , met op den bodem een palmetversiering binnen ovalen,
welke gevormd worden door twee dooreengeslingerde twijgen; in het hart een
voorstelling van Adam en Eva. Om den cirkel een rand van gothische minuskels.
Middellijn 0.485 M. ± 1500.
88. Een J o h a n n e s i n d i s c o van hout, in relief; op den rand SANCTUS - IOHANNES
- BAPTISTA. Afb. 405.
Middellijn 0.525 M. Duitsch werk; XV.
89. Een houten a a n w i j z e r met zilveren montuur, lang 0.35 M. De montuur bestaat
uit een nodus met ring aan het boveneinde en uit den sleutel van Sint Servaas aan
het ondereinde. Afb. 406.
Lang 0.35 M. XV.
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Afb. 405. Houten schotel.

Afb. 406. Aanwijzer.
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Afb. 407. Madonna.

Afb. 408. Barbara.
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Beeldhouwwerk.

Afb. 409. Houten groep.

90. Houten b e e l d van de H. Maagd. Zij draagt op den linkerarm het Kindje en
ondersteunt met de rechterhand een druiventros, dien het in de hand houdt. Op
geprofileerd voetstuk.
Hoog met voetstuk 1.395, voetstuk 0.235 M.
Polychromie modern. Afb. 407.
XV c, Nederrijnsch.
91. Houten b e e l d j e van de H. Barbara met overblijfselen der oude polychromie.
Op geprofileerd voetstuk, aan de achterzijde het merk van Antwerpen. Afb. 408.
Hoog met voetstuk 0.412 M. XV d.
92. In hout gesneden g r o e p j e , vermoedelijk fragment van een grooter geheel, de
onthoofding van de H. Barbara. Afb. 409.
Hoog 0.282, breed 0.185 M. Omstreeks 1520, latere polychromie.
93. Rechthoekige k i s t met afgeschuinde hoeken, blijkbaar samengesteld uit de
deelen van een in vijf stukken gezaagden triomfbalk. Zij zijn versierd met nissen,
waarin borstbeelden van Christus en de twaalf apostelen.
Lang 1.135, hoog 0.417, breed 0.39 M. De nissen zijn breed 0.21 en hoog 0.223
M. Het beeldhouwwerk draagt het karakter van ± 1500.
De kist bevat relieken der Apostelen. De Stuers in Public. 1907 vermoedt,
dat de triomfbalk wellicht uit de St. Jacobskerk afkomstig is.

Afb. 410. Houten kist met de borstbeelden van Johannes, Christus en Petrus.
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Afb. 411. Houten kist, met apostelfiguren.

Afb. 412. Brokstuk van het voormalig oxaal.

Afb. 413. Brokstuk van het voormalig oxaal.

Afb. 414. Brokstuk van het voormalig oxaal.
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Afb. 415. Boogfries, afkomstig van het in 1732 gesloopt oxaal.

Afb. 416. St. Servaaskerk. Schatkamer; gesneden Altaarretabel.
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94. Verguld koperen gegoten b e e l d j e van den H. S e r v a t i u s in bisschopsdracht
met den sleutel in de linker- en den kromstaf in de rechterhand.
Hoog 0.072 M. XVII B.
Vermoedelijk vormde dit beeldje de bekroning van een broedermeesterstaf.
95. Dergelijk beeldje op modernen houten voet, met den sleutel in de rechterhand
en den staf (modern) in de linkerhand.
Hoog 0.101 M. XIX.
96. Gesneden altaar r e t a b e l , waaraan de op blz. 384 beschreven geschilderde
luiken zijn bevestigd. Aan de bovenzijde is de lijst halfrond, de bovenhoeken zijn
afgerond. Van de zes gebeeldhouwde groepen zijn de middelste twee breeder dan
de andere; van deze twee is de bovenste met de voorstelling der Kruiziging het hoogst;
hieronder is de bespotting weergegeven.
Ter linkerzijde ziet men in twee ongeveer even hooge voorstellingen, beneden:
de geezeling, boven: de verrijzenis.
Ter rechterzijde, op overeenkomstige wijze, beneden: de kruisdraging en boven:
de nederdaling van den H. Geest. Afb. 416.
Vlaamsch, XV B.
Deze retabel is afkomstig uit de kerk van Wijk.
De geschilderde luiken, welke eraan zijn toegevoegd, zijn beschreven op
blz. 384 nr. 5.

Afb. 417. Schatkamer. Zijden orbiculus.

97. Fragmenten van het in 1732 gesloopt o x a a l , opgegraven in 1915 in het
oostelijk gedeelte van het middenschip. Eenige dier brokstukken zijn in zaal III
opgesteld, andere worden bewaard in het depôt. (Afb. 412-415.)
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Stoffen en paramenten.
Julius Lessing, Die Gewebesammlung+ des Königlichen Kunstgewerbemuseums
(1900-1909), Otto von Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1913.
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Literatuur en afbeeldingen.
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Bijzondere vermelding verdienen:
98. Cirkelvormig stuk zijde (afkomstig van clavi, orbiculi, rosae, rotae of hoe
verder deze altaar- en paramentversieringen mogen heeten) in welks as een boom is
voorgesteld met kleine klimopvormige en spitstoeloopende, met stippen omrande,
bladeren.
Omber met geel. Afb. 417.
Afmetingen: 0.224 bij 0.225 M. Achmim (Zacharias atelier) VI.
Vgl. von Falke I. S. 43-45 en Abb. 59 van een dergelijken orbiculus te
Berlijn.
99. Fragment van een zijden stof met een door loopende randen in kringen verdeeld
patroon; de randen hebben een breeden middenbaan, welke versierd is met een
gestyleerde bloem met twee groote en twee kleine bladeren. Binnen den kring is het
fragment zichtbaar van een menschelijke figuur, waarvan alleen een

Afb. 418. Schatkamer. Fragment van een zijden stof.

gedeelte der hoofdbedekking en de opgeheven linkerhand met staf herkenbaar is;
tegenover deze hand is een niet te determineeren voorwerp. Naast den cirkel zijn een
vogel en ranken te onderscheiden.
Fond verbleekt Sienna, de ornamenten licht geel. Afb. 418.
Hoog 0.178, breed 0.385 M Egyptisch (Panopolis-Achmim), VI.
100. De L e e u w e n j a c h t ; van de voorstelling is slechts de linkerhelft over: binnen
een halven cirkel, omgeven door een rand met plantmotieven, is op een naar buiten
galoppeerend paard een ruiter gezeten. Hij is blootshoofd, zijn kleeding
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is versierd met roode harten, hij wendt het bovenlijf om, gereed een pijl af te schieten
op een leeuw in de andere helft (spiegelbeeld). Onder zijn paard is een,

Afb. 419. Fragment van een stof met de voorstelling van een ‘leeuwenjacht’.

naar het midden gekeerden, leeuw te zien, die aan twee beenderen peuzelt. Wijnrood
is de fond, lichtgeel zijn de figuren, bruin is de leeuw en groen het bladornament.
Afb. 419.
Grootste maten: hoog 0.243, breed 0.135 M. Alexandrië ± 600.
Hierbij zijn fragmenten van dergelijke stoffen gevoegd.
101. De D i o s k u r e n s t o f , ook wel het ‘bisschoppelijk gewaad van St. Servaas’
genoemd.
Bij de opening van de Noodkist in 1863 werd hierin een pakje gevonden,
waaraan een looden label bevestigd was met het opschrift: VESTIMENTA
S SERVATL; het lettertype dagteekent uit XII B. Het gewaad, waarvan
toen een klein gedeelte werd afgenomen en in de schatkamer geborgen,
was waarschijnlijk een humerale, dat zeer beschadigd was; vgl. B. & W.
p. 90 e.v.
De karmozijnen fond is verdeeld in elkaar rakende cirkels, van ± 0.28 M. middellijn;
op de raakpunten zijn geornamenteerde schijven aangebracht en tusschen de cirkels
telkens een driebladerige struik. Binnen de cirkels wordt de volgende voorstelling
aangetroffen: in de as staan op een gecanneleerde zuil (altaar) twee
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even groote figuren (Castor en Pollux). Te weerszijde van de zuil is een geknielde
figuur afgebeeld, die een stier vasthoudt; hierboven zweeft een genius.
De vleeschkleur is geel, de contouren zijn purper, en donkergroen zijn de gewaden
en de bladeren. Afb. 420.
Hoog ± 0.55, breed ± 0.53 M. Alexandrië na 600.

Afb. 420. Schatkamer. Fragment van de ‘Dioscurenstof’.

Volgens von Falke I, S. 58 noot 2, zijn andere fragmenten van deze (of een
dergelijke) stof terecht gekomen in de stoffenverzamelingen van Berlijn en Lyon,
alsook in het Kunstnijverheidmuseum te Parijs. Een ander exemplaar (uit de
Verzameling Homberg) wordt besproken (en afgebeeld) in Les Arts, 1907, nr. 65.
Von Falcke schrijft de voorstelling der twee figuren toe aan de toen gevolgde methode
der dubbele afbeelding (spiegelbeeld).

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

443
102. Roode zijden stof met loofornament in cirkels.
Hoog ruim 60 cM., breed 0.435 M. Byzantijnsch, VII.
103. Fragment van een zware zijden stof, waarop de voorhand van een naar rechts
gaanden leeuw vóór een boom is te zien; de onderste takken loopen uit in een slang.
Terzijde van de kroon en boven den leeuw is een vogel gedeeltelijk te onderscheiden.
De fond is vermiljoenachtig-rood, verder geel en donkerblauw-groen.
Hoog 0.247, breed 0.107 M. Waarschijnlijk Byzantijnsch VIII.
104. Zware zijden stof met linnen ketting. Op een geelen fond met ruiten, waarin
een blauw boommotief met rooden hart, zijn roode vierpassen aangebracht, waarin
een blauw en roode, bultige os; de ossen zijn elkaar toegewend.
Hoog 0.327, breed 0.20 M. Byzantijnsch VIII-X.
Hierbij twee kleine fragmenten, het eene met ruiten, waarbinnen een veelkleurige
bloem.

Afb. 421. Fragment van een zijden stof met gestyleerd leeuwmotief.

105. Op grauw zwarten fond met een boompatroon komen elkaar volgende, streng
gestyleerde, naar rechts gaande leeuwen in (verbleekt) purper voor. Afb. 421.
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Het fragment is hoog 0.24, breed 0.356 M. Byzantijnsch X-XI.
Hierbij eenige kleine fragmenten van een zijden stof met leeuwen, in 1906
gevonden in het ‘borstkruis van St. Servaas’ (blz. 412).
106. Binnen een cirkelvormigen rand, welke versierd is met straalsgewijs geplaatste,
gestyleerde, palmetten, staan twee leeuwen op een gestyleerde plant; de leeuwen zijn
toegewend en hebben een grooten kop met weelderige manen. In de hoeken zijn
liggende (jacht) honden uitgebeeld.

Afb. 422. Zijden stof, versierd met leeuwen en honden.

De fond binnen den cirkel is roodbruin, elders licht geel, de leeuwen zijn lichtgeel,
de terugliggende pooten groen, de palmetten groen met roodbruin; de omlijning der
dieren is groen. Afb. 422.
Hoog 0.255, breed 0.26 M.
Waarschijnlijk Perzisch (Oost-Iran) IX-X.
Von Falke, S. 98 e.v. wijst er op, dat verwante stoffen in de Landradaschrijn
te Munsterbilsen (Belgisch Limburg) en in de Mangoldusschrijn te Huy
zijn gevonden.
107. Fragment van een zware, wijnroode zijden stof. Door randen met hartbladvormig
plantornament worden cirkels gevormd, waarbinnen een okerkleurige,
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liggende leeuw ten deele zichtbaar is; de leeuwen zijn versierd met rozetten in
wijnrood.
Hoog 0.238, breed 0.265 M. Waarschijnlijk Byzantijnsch ± 1000.
108. Zijden stof met streng gestyleerden leeuw; de voorpooten

Afb. 423. Twee fragmenten van een zijden stof met gestyleerd leeuwpatroon.

naast elkaar, op den linkerschoft een opschrift, de kop aanziende. Boven den kop
een groot blad, dat behoort bij een tot rankornament geworden boom. Groen op rood
fond. Afb. 423.
Hoog 0.432, breed 0.177 M. Perzisch XI-XII.
Vlgs. von Falke, moet de voorstelling met een spiegelbeeld worden
aangevuld; vgl. zijn afb. 153.
109. Tenslotte zij nog vermeld een geel zijden stof met achtpassen, waarbinnen
telkens twee afgewende griffioenen te weerszijden van een boom. In den fond zijn,
tusschen achtpassen, door rankornament omgeven rozetten aangebracht.
De omlijningen zijn in een sepiatoon. Afb. 424.
Hoog 0.182, breed 0.257 M. Mesopotamië XIII.
110. De ‘dalmatiek van St. Monulphus’ van zeer versleten stof, welke door een
netwerk van zijden draden wordt samengehouden.
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De inventaris van 1677 spreekt van de ‘Tunica seu Dalmatica S. Monulphi, de
qua exstant litterae’ (B. & W. LXVII, nr. 93).
111-113. Stel m i s g e w a d e n met ten deele sterk gerestaureerd, ten deele zeer
beschadigd borduurwerk (XVIa) op moderne stof.
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Afb. 424. Fragment van een zijden stof.

a. Kazuifel, op den voorkant een 0.197 M. breede band, waarin drie nissen met
voorstellingen van Jezus in den hof van Olijven, den Judaskus en Jezus voor
Pilatus; op den achterkant een kruis, waarin de doornenkroning, de kruisdraging
en de kruisiging tusschen Abraham's Offer en het opzien tot de koperen slang.
Boven het kruis zweeft God de Vader. Afb. 425 en 426.
b. Dalmatiek aan weerszijden versierd met een moderne praetexta en twee 0.013
M. breede banden waarin vier nissen met heiligen o.a. Petrus, Joris, Barbara,
Martha, Mauritius (?), Paulus, Simon, Matthias en Thomas.
c. Dergelijke dalmatiek, met o.a. Mattheus, Margaretha, Andreas, Catharina,
Joannes Ev., Joris, Philippus, Laurentius.

114-116. Stel m i s g e w a d e n met sterk gerestaureerd borduurwerk op moderne,
lichte stof.
a. K a z u i f e l ; op den voorkant een 0.177 M. breede band, met drie boven elkander
geplaatste nissen, waarin de drie Maria's met zalfbussen in de handen; op den
achterkant een kruis, met op de uiteinden vierpassen (nieuw), waarin de
symbolen der evangelisten en Jezus aan het kruis. Boven het kruis de duif en
God de Vader, bij den voet Maria ondersteund door Joannes, een viertal figuren
en een paard. Op den mantel van Maria bij wijze van randversiering het volgend
opschrift:
ISTVD OP'
PLETVM ○ ANNO DOMINY M CCCC L A..... CISTIMO
b. D a l m a t i e k , aan weerszijden versierd met een praetexta, waarin onderaan de
H.H. Willebrordus en Bonifacius en met 0.119 M. breede banden in elk waarvan
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Afb. 425 en 426. Schatkamer. Geborduurde baan en geborduurd kruis van een kazuifel.
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vier nissen met heiligenbeeldjes twee vakken, waarin een adelaar uit de wolken
komend met sleutel in den snavel. In de nissen de volgende heiligen: Petrus,
Paulus, vrouw met boek, Stephanus, Andreas, Bartholomeus, Mattheus (?) en
man met boek. Catharina, Helena, Apollonia, Elisabeth van Thuringen, Thomas,
man met boek, man met boekenzak, Barbara.
c. Dergelijke d a l m a t i e k , in de praetextae onderscheidenlijk Hubertus en
Lambertus.
In de orfrois o.a. de heiligen: Philippus, Thaddeus, Mathias, Jacobus major, Joannes,
Jacobus minor en Simon.
117-120. Fragmenten van borduurwerk in zijde en goud, opgenaaid op zwarte stof
en achter glas ingelijst. XV d.
a. Twee zwevende engeltjes, de eene naar rechts, de andere naar links gewend.
Breed 0.15 M.
b. Kroning der H. Maagd, de H. Maagd staat met biddend saamgevouwen handen,
boven haar hoofd wolken, waarin God de Vader en de Zoon een kroon houden,
boven welke de H. Geest-duif zweeft. Hoogte der Mariafiguur 0.223 M.
c. H. Catharina, staande met een boek in de rechter-, een zwaard in de linkerhand
en het rad achter haar voeten.
Hoog 0.22 M.
d. H. Fransiscus, met opgeheven handen, waarin de stigmata.
Hoog 0.22 M.

121. Romeinsche Kom van groen geribd glas, zie blz. 409 nr. 2.
122. Dubbele beenen kam met s c h e e d e .
Deze kam werd in 1919 gevonden in een Frankisch graf nabij de grafkamer
van de H.H. Monulphus en Gondulphus (in het schip der St. Servaaskerk).
De vondst is afgebeeld en beschreven door Dr. W. Goossens in
Oudheidkundige Mededeelingen, Leiden 1920, p. LXIV.
De kam heeft twee rijen tanden; de scheede is eigenlijk slechts een langwerpig
rechthoekige omlijsting, waarvan de lange zijden elk uit twee beenen plaatjes bestaan,
waartusschen de tanden gevat worden; door de smalle zijden wordt de kam op zijn
plaats gehouden. De houder wordt geopend door een der lange zijden om haar spil
te laten draaien.
Op de lange zijden is een versiering aangebracht: twee concentrische halve cirkels,
waartusschen kleine cirkels met een punt in het midden.
123. Gedreven en geponsd koperen d e k s e l , vroeger gebruikt bij de doopvont. Het
deksel is gewelfd, voorzien van een opgezetten hoogen knop en versierd met
concentrische randen en, om den knop, met een driemaal herhaalde afbeelding van
het Lam Gods en rozetten. Middellijn 0.925 M. XVII A.

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

449
124. In koper gedreven voorstelling van boven afgerond. Binnen een parellijst, een
ovaal medaillon, waarboven twee engeltjes (nieuwe), die een bloemkorf dragen en
overigens omgeven door ornament van acanthusbladeren en wijnranken met
druiventrossen. In het medaillon de H. Servatius, geknield, met zijn staf water doende
ontspringen uit den grond en vóór hem een zwevende engel, die hem water reikt uit
zijn beker. Onder het medaillon is een later koperen plaatje bevestigd met het
opschrift: ‘RELIQUIAE SANCTI SERVATII EPISCOPI ET PATRONI TRAJECTENSIS.’
Aan weerszijden van dit plaatje twee gegoten bisschopsbustes.
Hoog 0.615, breed 0.35 M.
Deurtje midden-XVII, overigens XIX A.
Toegepast aan een mahoniehouten kastje van ± 1840.
125. L e z e n a a r . Op een achtkanten houten voet (modern) een baluster van zwart
marmer met ingelegde velden van wit marmer, vroeger aan twee zijden voorzien van
gesmeed ijzeren krullen (waarvan er een thans dienst doet als voet voor een marmeren
credens) waarmede de baluster vroeger was vastgezet; aan een derde zijde nog
dookgaten voor de verbinding aan een dergelijken krul. Op dezen baluster een houten
bol, waarop een gesneden houten adelaar met uitgespreide vleugels. XVIII b. Vgl.
blz. 294, op het jaar 1732.
126. Een paar eenvoudige gegoten zilveren k a n d e l a a r s , Lodewijk XVI. Merken:
Maastricht en in een schildje .
Hoog 0.205, breedte van den voet 0.111 M.

Afb. 427. Kandelaar.

127. Een paar gestampte zilveren k a n d e l a a r s . Laat Empire, ± 1820.
De vierkante, gladde stam, naar boven verbreedend en voorzien van vier gelijke
vrouwelijke borstbeelden met druiventrossen in het haar.
Hoog 0.27 M. Merken: op den buitenrand van den voet, in een rechthoek met
afgeschuinde hoeken, een haan; aan den binnenkant: een kop en face; en in een ruit
en in den top een kroon. Afb. 427.
128. Modern missaal met verguld koperen b e s l a g , afkomstig van een oud, door
Graaf en Gravin Tilly aan de St. Servaaskerk geschonken missaal. Het beslag bestaat
uit gegoten opengewerkte hoekstukken en een gegraveerde plaat met de wapens van
Tilly (†10-IV-1723) en zijne vrouw, (d'Aspremont de Reckheim † 18-II-1743) het
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jaartal 1729 en het opschrift: ‘PRIÉ DIEU POUR LE COMTE ET LA COMTESSE DE TILLY.’
De sluitklampen schijnen modern.
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Het wapen is aangebracht op een ovaal schild; het is gevierendeeld: I en IV een
gekroonde, klimmende leeuw, II en III een kruis, in de kantons vier (2 en 2) adelaars.
Het missaal met beslag, werd in 1896 aan de kerk geschonken door Ridder
A.L.E. de Stuers.

Het Klokkenspel, toebehoorend aan de kerk.
+

Eversen, Jos in de Maasg. van 1883, blz. 890.
+

Literatuur.

Loosjes, Mr. A. De torenmuziek in de Nederlanden, blz. 126.
+

De voorwaarden van aanbesteding en levering van het carillon dd. 14
Mei 1767 zijn in de Maasgouw van 1883 gepubliceerd.

+

Geschiedenis.

Met Andreas van den Gheijn meester kloeckengieter en organist te Leuven
werd overeengekomen, dat het kapittel binnen Leuven zal leveren alle de
oude cloecken, van het kloeckenspel activelijk hangende op den thoren
van St. Servaas... te saemen ter gewichte van thien ad elf duysent pont.
De oude klokken zullen gesmolten worden en van den Gheijn zal een
kloeckespel of carillon maken bestaande uit ‘drij octaven en een halve,
dus 40 in getal, waarvan de grootste waagende salvo justo 2100 pont sal
moeten hebben den thoen F fa ut dies in het orgel en zal het carillon in het
geheel moeten zwaar wesen 10500 pont...’
Ten slotte wordt over de qualiteit bepaald, dat het carillon ‘selfs sal moeten
beter en sterker van harmonie of klanck wesen als het kloeckespel,
activelijk hangende op het stadhuis...’
In 1934-'35 is het carillon hersteld onder leiding van J. Denijn.
+

De veertig klokken hangen voor de openingen in het achtkant van den speeltoren;
de grootste klok hangt in het midden. Twee der speelklokken doen tevens dienst +Beschrijving.
als slagbel. Een der klokken heeft een opschrift, waaruit blijkt, dat dit carillon het
tiende is, dat door van den Gheijn werd vervaardigd.
Speeltafel: pianotoestel, Vgl. Loosjes, blz. 125.

De kloostergebouwen.
Van de voormalige, noordelijk van de kerk gelegen, kloostergebouwen is slechts een
gedeelte in stand gebleven; zij vormden een w e s t -, een n o o r d - en een
o o s t v l e u g e l ; deze vleugels lagen om den p a n d h o f en waren onderling

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

verbonden door de k r u i s g a n g , waarvan de westelijke arm, de ‘Langegang’ het
Keizer Karel plein met de kerk verbindt.
De gebouwen van den westvleugel - vermoedelijk opgericht XII d en XIII A liggen met hun westgevels aan het St. Servaasklooster en met hun oostgevels aan de
Langegang.
Tusschen den westbouw der kerk en den westvleugel van het klooster ligt een g a n g ,
welke het St. Servaasklooster met de Langegang verbindt. Zij is ruim 2.25 M. breed
en stijgt met acht treden van de Langegang (12e travee) naar het portaal

E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, De monumenten in de gemeente Maastricht. Deel 1

451
aan het St. Servaasklooster. De gang is gedekt met twee kruisgewelven, wier graten,
evenals de muraalbogen, neerkomen op den impost van vlakke wandpijlers; aan de
zijde van het St. Servaasklooster begint zij met een kleine, door een tongewelf
overspannen, voorhal van ongeveer 3 M. breedte bij 1.5 M. diepte;

Afb. 428. St. Servaaskerk. Portaal aan het St. Servaasklooster.

aan de straatzijde is in den (gedeeltelijk vernieuwden) gevel een rondbogige doorgang,
bestaande uit twee zuiltjes, welke een boog met een eenvoudige bolstaaf dragen. De
zuiltjes staan op sokkels van 0.39 M. aan de dagzijde; de breedte van den doorgang
is hier ± 2.20 M. De zuiltjes staan op basementen zonder hoekblaadjes en dragen
gebeeldhouwde kapiteeltjes met een ornament van vogels in ranken. Op den abacus
ligt een verweerd blok en hierop rust de vernieuwde boog (afb. 428-430).
Aan de Langegang vormt een (modern) ijzeren hek de afsluiting.
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Afb. 429 en 430. St. Servaaskerk. Kapiteelen van het portaal aan het St. Servaasklooster.

Afb. 431 en 432. St. Servaaskerk. Voormalig klooster. Kraagsteenen in den westvleugel.

Afb. 433. Kraagsteen.
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Bij gelegenheid der restauratie zijn de gebouwen voor het grootste gedeelte nieuw
opgetrokken; de noordelijke helft door den architect Dr. Cuypers, de zuidelijke door
den architect Kayser. In den muur aan de Langegang is boven de gewelven een smal,
laat-romaansch venster, zonder beglazing, overgebleven.
Inwendig bevat de vleugel drie zalen, welke voor kort tot Schatkamer zijn ingericht;
de noordelijkste heeft (thans) drie ongelijke traveeën, die samen twee breedere, oude
traveeën vervangen; zij zijn door netgewelven overkluisd, naar het model der vroegere
uitgevoerd; hun
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ribben komen neer op nieuwe kraagsteenen, aan de gehavende en in het Rijksmuseum
bewaarde ontleend; zij stellen engelen voor met de passiewerktuigen; afb. 431-433.
De noordvleugel is ruim 37 M. lang, 9 M. breed en voor 't grootste gedeelte in
baksteen opgetrokken, waarbij echter ook deelen voorkomen in kolenzandsteen,
mergel en Naamsche steen.
Dit wijst op aanmerkelijke veranderingen, in den loop der tijden
aangebracht; de laatste en belangrijkste dagteekent wel uit XVIII d of XIX
a.
Zijn westgevel ligt aan de eerste twee traveeën van de Langegang en had hier twee
toegangen, te weten (een gedichte), rechthoekige deuropening met driehoekige latei
in de eerste, en een dergelijke, iets breedere, in de tweede travee, toegang gevend
tot den westelijken kelder; de trapruimte is 2.04 M. breed.
Inwendig is alles sterk veranderd; de kelders zijn weinig gewijzigd: de westelijke
is nagenoeg 16.90 M. lang en ± 8.10 M. breed. Hij is gedekt met drie aaneengesloten
riblooze kruisgewelven, waarvan de hoogte ± 3.80 M. bedraagt en die op penanten
in de hoeken neerkomen. In iedere travee was oorspronkelijk een keldervenster, ten
Zuiden uitkomend op de kruisgang, ten Noorden op een pleintje; de meeste
vensteropeningen zijn gedicht. In de noordelijke helft der westelijke travee bevindt
zich een, door een steen gedekte put.
Deze in kolenzandsteen opgetrokken kelder dagteekent waarschijnlijk uit de XIIIe
eeuw.
De oostelijke kelder, gedekt met een later tongewelf in mergel (richting
Noord-Zuid), lang 8 M., breed 5.38 M., is van de westelijke gescheiden door een ±
0.85 M. dikken muur, waarin een (gedichte) rondbogige doorgang.
De vleugel is overigens inwendig geheel tot woningen verbouwd, waarschijnlijk
in de XVIIIe of het begin der XIXe eeuw, alsook de dakverdieping, alwaar een wand
van vakwerk en leem de zolders der huizen van de ruimte boven de gewelven der
kruisgang scheidt.
Van de gebouwen, welke tot den oostvleugel behoorden, zijn er eenige behouden,
andere zóó gewijzigd, dat ze hier niet nader besproken kunnen worden; een enkele
dichtgemetselde doorgang in het noordelijk gedeelte van den oostarm der kloostergang
wijst op het bestaan van belendende panden, terwijl in het, niet aangebouwd gedeelte
(waar bijgevolg de muur - thans de oostwand van de kloostergang - in 't zicht is)
groote rondbogen te zien zijn boven den spitsboog van den huidigen doorgang (blz.
461). Het muurwerk is er in kolenzandsteen opgetrokken en dagteekent mogelijk
nog uit de XIIe eeuw.
Aan de zuidzijde van den doorgang bevindt zich in den hoek tegen het torentje,
waarover aanstonds wordt gehandeld, een bijna 2 M. hoog reikende bundel van drie
kolonnetten met basementen, in Naamsche steen.
Deze kunnen behoord hebben tot een - al dan niet uitgevoerde - omlijsting
van den doorgang; het bovengedeelte zou men zich in mergel uitgevoerd
kunnen denken, zooals elders in de kruisgang.
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Het t o r e n t j e , aan de zuidzijde van een open plaats, en vroeger door een poortje
in verbinding met de kloostergang, is het noordelijkste uitbouwsel der nog bestaande
en aaneen sluitende gebouwen van den oostvleugel. Door een b i j g e b o u w is het
verbonden aan het groote pand, dat langs den noordelijken transeptgevel gelegen is
en dat ik het ‘K a p i t t e l h u i s ’ zal noemen.
+
Het torentje, op nagenoeg vierkant grondplan, is opgetrokken in kolenzandsteen
+
en gedekt met een leienspits; in zijn oostgevel heeft het een rondbogige
Torentje.
deuropening in omlijsting van Naamsche steen.
Inwendig heeft het een vernieuwde trap en stond vroeger met de kloostergang in
verbinding door een later gedicht poortje in den westmuur; het jaartal (1599) in de
cartouche boven dit poortje kan den tijd van den bouw aangeven.
+
Van het eveneens in breuksteen opgetrokken bijgebouw is het moeilijk een nadere
+
dateering te geven; zijn ruim 6 M. breede oostgevel, welke niet in verband met
Bijgebouw.
den zuidwaarts aangrenzenden hoofdvleugel is opgetrokken, heeft in het gelijkvloers
twee, elk met een driehoekige latei gedekte, kruisventers van Naamsche steen en op
de verdieping een, waarschijnlijk van de restauratie dagteekenend, laag, rechthoekig
drielicht.
De 12.50 M. breede noordgevel heeft twee, later aangebrachte, rondbogen in
mergelsteen, welke rusten op een tusschenpijler; de openingen zijn naderhand met
muurtjes van mergel gesloten.
Inwendig is de ruimte, die als waschkeuken dienst doet, met een tongewelf gedekt.
De bijvleugel wordt gedekt door het erover doorgetrokken zadeldak van het
‘Kapittelhuis’.
+
Tegen den noorder transeptarm en diens vierkante kapel ligt een, uit
+
kolenzandsteen opgetrokken, twee verdiepingen hooge vleugel van, uitwendig,
‘Kapittelhuis’.
gemiddeld 21.50 M. lengte en 8.50 M. breedte; hij is thans, gelijkvloers, grootendeels
als sacristie ingericht, terwijl de geheele ruimte boven tot paramentenkamer dient;
hiervan vormt de oostelijke helft een zaal, welke mogelijk als kapittelzaal dienst
heeft gedaan - vandaar het gebruik van de benaming ‘Kapittelhuis’ voor dezen vleugel.
In den oostgevel is een breed (modern) segmentboogvenster aangebracht; op de
verdieping bevinden zich drie kleine rondboogvensters; de kanten van den gevel zijn
met breede lisenen getooid, de flauwe hellingen van den top met boogfriezen. Het
Kapittelhuis is met een flauw hellend zadeldak gedekt.
+
Dit gebouw is gelijkvloers gedekt door een halfrond, ± 4.70 M. hoog tongewelf
met richting West-Oost en door een lateren tusschenwand in twee ongelijke helften +Inwendig.
verdeeld; de westelijke helft is ongepleisterd, laat bijgevolg de kolenzandsteen van
wanden en tongewelf in 't zicht, en is op den oostarm der kloostergang geopend met
een 3.99 M. breeden rondboog, waarin een eikenhouten afsluiting (blz. 462). In den
noordwand geeft een rondboogpoortje in omlijsting van Naamsche steen toegang tot
het hiervoren beschreven bijgebouw met torentje. De o o s t e l i j k e h e l f t dient
thans tot sacristie, in wier midden ongeveer een muur van 1.75 M. dikte een opening
heeft (thans) van circa 4 M.; deze opening
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is aan de oostzijde door twee rondbogen met insprong gedekt, maar het aanbrengen
van verzwaringen tegen de dagkanten heeft de binnenzijde van de boogopening
segmentvormig gemaakt. Het oostelijk gedeelte der sacristie heeft in 't midden een
gordelboog van 0.60 M. breedte.
De tongewelven sluiten telkens met schildbogen op den kopmuur aan, het westelijke
gewelf met enkelvoudige bogen, het oostelijke met schildbogen van dubbelen sprong.
Op de verdieping is de indeeling anders; boven den 1.75 M. dikken muur der
sacristie bevindt er zich hier een, welke de verdieping in twee zalen verdeelt, die
door een bijna 4 M. breeden rondboogopening in dien muur met elkaar in open
verbinding staan. De westelijke ruimte is een eenvoudige, 4.70 M. hooge, door een
(moderne) zichtbaar bewerkte houten kap overdekte ruimte, die van den noordbeuk
uit toegankelijk is langs een smalle steektrap met gang en noordwaarts over den
zolder van het bijgebouw met den traptoren verbonden is.
Oostwaarts van den scheimuur en één tree hooger dan de westelijk ervan gelegen
zaal, ligt de ‘vroegere kapittelzaal’; zij is 6.80 M. breed bij een diepte van ± 6.20
M.; haar zijwanden hebben elk drie rechthoekige rondboognissen van ± 1.45 M.
breedte, waarvan twee in den noordwand een rondboogvenster, de derde een kleine
rechthoekige, zadeldakvormig gedekte nis. In den oostwand bevinden zich drie
cylindrisch holle nissen, welke bovenaan spherisch zijn afgesloten; de hoogere
middennis is 2.43 M., de noordelijke zijnis 1.24 M. en de zuidelijke 1.45 M. breed;
ieder dezer nissen heeft een smal rondboogvenstertje met eenigszins schuine neggen.
Deze zaal is gedekt met een moderne cassettenzoldering; boven dit oostelijk vertrek,
waarvan het muurwerk omtrent 3.5 M. hooger oprijst dan dat van het westelijke,
bevindt zich een zolderruimte met flauw hellend zadeldak.
De kloostergang. De om den niet rechthoekigen pandhof gelegen kruisgang bestaat
uit een westarm, de ‘L a n g e g a n g ’, die het Keizer Karelplein verbindt met het
portaal (blz. 347) in de eerste travee van de kerk en twaalf traveeën telt, een
n o o r d a r m , die op de derde travee van de Langegang aansluit en zeven traveeën
heeft en tenslotte een o o s t a r m van tien traveeën, die den noordvleugel met het
portaal der Majestas (blz. 348) verbindt.
Herbenus verhaalt, dat omtrent denzelfden tijd, toen (1463) koning
Lodewijk een prachtige+ kapel (de Koningskapel, blz. 332) liet oprichten,
een begin is gemaakt met den bouw der kloostergang, welke de gewijde
plaats van het ‘paradijs’ omsluit. Zij werd opgetrokken in witte steen en
voorzien van een gewelf; voordien werd zij, naar men zegt, door houten
zuiltjes gedragen. Dit werk werd voor een gedeelte bekostigd door den
claustrarius Leonardus Wolandus, maar daar de kosten zijn krachten te
boven gingen, zijn de werkzaamheden, na een stilstand, op last der Heeren
Kanunikken voltooid.

+

Geschiedenis.

Daar de kruisgang tegen de voormalige kloostervleugels aangebouwd is, zijn alleen
de+ gevels aan den pandhof benevens het p o r t a a l aan het Keizer Karelplein
+
zichtbaar. Dit, vrij naar voren tredend en op een benedenbouw van ± 4 M. in
Uitwendig.
Naamsche steen, hoogerop in mergel opgetrokken portaal, is gevat tusschen
half-kruisvormig
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uitgebouwde, in rijke pinakels uitloopende, steunbeeren. De met hogels versierde
kantlijsten van den wimberg, die de spitsboogpoort afsluit, loopen in een kruisbloem
uit. De poort heeft breede schuine neggen met twee wijde, door profielbundels
gescheiden hollijsten, waarin beelden zijn opgenomen, die alle nieuw zijn;

Afb. 434. Portaal aan het Keizer Karel-plein na de restauratie.

links en rechts, onderaan, twee, staande op sierlijke postamenten, daar boven, in den
spitsboog, de twaalf Apostelen, telkens drie boven elkaar; de eveneens nieuwe
voetstukken dienen tevens tot baldakijn voor het beeld eronder. Tegen elk der beide
steunbeeren is vooraan een beeld (van St. Servaas en van St. Lambertus)
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geplaatst, staande op een oude

Afb. 435. Portaal aan het Keizer Karel-plein vóór de restauratie.

kolonnet. De hooge latei der rechthoekige deuropening is oud, en met een glopenfries
versierd; tegen het tympaan staan drie beelden op oude consoles (afb. 434 en 435).
Ter rechter zijde is tegen het portaal de hoek-steunbeer verdubbeld; in den vrijen
zijmuur aldaar vertoonen zich, tamelijk hoog, de twee kleine spitsboogvensters,
welke in de eerste twee traveeën der Langegang licht brengen.
Het portaal dagteekent uit XV c (omtrent 1475, zegt Herbenus).
De buitenmuren der kloostergang zijn tot een hoogte van 1.5 à 2 M. opgetrokken in
Naamsche steen, daarboven in mergel; zij zijn versterkt met éénmaal versneden,
vierkante steunbeeren, die lessenaarvormig afgedekt zijn. Hierboven worden de
muren door een doorloopende geprofileerde lijst afgesloten, waarop thans goten
liggen.
De spitsboogvensters zijn omgeven door een hollijst; de waterlijst der
vensterdorpels is als profiel over de steunbeeren omgekornist. De vensters zijn bezet
met harnassen, waarvan de stijlen de vensters van de Langegang en van den noordarm
in vieren verdeelen, behalve die aan de hoeken, welke driedeelig zijn; in den oostarm
zijn ze driedeelig, behalve de twee aan het zuideinde, welke vierdeelig zijn. Terplaatse
van het derde venster (van het Noorden af gerekend) is hier met een latei een doorgang
tot den pandhof ontstaan; hij heeft een spitsbogig en van maaswerk voorzien
bovenlicht.
De rondstaven der tusschenstijlen zijn van basementjes voorzien; in de bogen gaan
de stijlen in traceeringen over, die van enkelvoudig stelsel, en voor ieder venster
verschillend zijn; in het tweede en in het vijfde venster van de Langegang is een
Bourgondisch kruis tegen het traceerwerk uitgehouwen en in het zesde (mede van
het Noorden af) is het maaswerk door een in mergel uitgebeeld koord samengehouden.
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Afb. 436. De ‘Lange gang’ van den Pandhof uit gezien.

Afb. 437. Driedeelig venster met leliemotief.

Afb. 438. Venster met Bourgondisch kruis.
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Onder de traceeringen zijn de vensters met sierlijk gesmeed ijzeren traliestaven
afgesloten; de beglazing is niet oorspronkelijk.

Afb. 439. De ‘Lange gang’, inwendig, naar het Zuiden.
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De kruisgang is gedekt met zadeldaken; in den noordarm is het zadeldak van den
noordvleugel erover heen doorgetrokken.
+
Ook inwendig zijn de gangen opgetrokken op een benedenbouw van Naamsche
steen met mergel erboven. De noordelijke en de Langegang zijn met kruisrib-, de +Inwendig.
oostelijke met ster- en netgewelven gedekt.
De ribben der gewelven vertoonen een talaan tusschen twee hollen; zij komen
neer op de gebeeldhouwde kapiteelen der driekwart-ronde muurzuiltjes met ⅝ hoekige,
vrij hooge basementen.
Aan de binnenzijde zijn de vensters langs den pandhof omgeprofileerd met een
dubbele hollijst tusschen rondstaven, die met basementjes op den vensterdorpel staan;
ook de rondstaven der vensterdorpels zijn van basementjes voorzien. De tegenover
de vensters staande wanden, alsook die der eerste twee traveeën van de Langegang
hebben tusschen de kolonnetten spitsbogige nisindiepingen, omgeven door een
hollijst, die begrensd wordt door van basementen voorziene rondstaven met riem;
een van beneden af

Afb. 440. Toegang tot de schatkamer.

oprijzend hol binnenlijstje gaat ter hoogte van de kapiteelen langs de binnenzijde
van den spitsboog over in een rijke glopenversiering. Langs deze wanden, uitgenomen
in den oostarm, is een ± 0.40 M. hooge bank van Naamsche steen aangebracht,
waarop de basementjes der nisomlijstingen rusten.
+
De eerste twee traveeën hebben in haar westwand de twee, hoog aangebrachte,
tweedeelige vensters (blz. 457), in den oostwand de beide, eenvoudig geprofileerde +De Langegang.
deuromlijstingen (blz. 453), hiervoren reeds vermeld; de wandverdeeling stemt
overeen met de zoo even gegeven typeering. In deze traveeën hebben de gewelven
gebeeldhouwde sluitsteenen, waarvan de eene het borstbeeld van een bisschop, de
tweede den sleutel van St. Servaas voorstelt.
De bank is hier 0.63 M. hoog. Voor de vensters wordt verwezen naar de zoojuist
gegeven typeering (vgl. blz. 457).
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In de vierde travee bevindt zich in den westwand de toegang tot de Schatkamer,
welke toegang door een opgeklampte deur met rijk gesneden naald (midden-XVI)
wordt afgesloten (afb. 440).
In de negende travee is, in een nis van 2.30 M. breedte, 1.50 M. hoogte en 0.90
M. diepte, een Heilig Graf aangebracht, waarvan het in een lijkwade gehuld
Christusbeeld modern is.
De tiende travee heeft een rondbogige deuropening met wenkbrauwlijst, toegang
gevend tot het meest zuidelijke vertrek der Schatkamer.
De twaalfde travee, die smaller is dan de andere en op een niet rechthoekig
grondplan is opgetrokken, staat naar het Westen in verbinding met de op blz. 450
besproken gang. De Langegang wordt hier door een moderne, beglaasde, afsluiting
onder een gedrukten spitsboog gescheiden van het donkere portaal, waarover op blz.
347 is gesproken; het muurwerk boven dien boog is versierd met glopen en met een,
in een nis gezeten, Anna-te-drieën. (Vgl. afb. 439.)
De kapiteeltjes in deze kloostergang zijn met loofwerk versierd.
Deze gang wijkt in zooverre van de reeds gegeven typeering af, dat er geen+ banken
langs den noordwand zijn aangebracht en dat er onder de gehavende kapiteeltjes +Noordelijke kloostergang.
eenige zijn, welke in plaats van loofwerk engelen vertoonen met het wapenschild
van het kapittel, dat beladen is met den sleutel van St. Servaas.
De traveeën der oostelijke kruisgang zijn met ster- en netgewelven overkluisd;
+
de kapiteeltjes vertoonen meer verscheidenheid, doordien naast de twee engelen
+
met den sleutel er ook voorkomen met een mijter, een borstbeeld (reliekhouder)
Oostelijke kloostergang.
enz. (afb. 441 en 442).

Afb. 441 en 442. St. Servaaskerk. Gebeeldhouwde kapiteelen in de kloostergang.

In de vierde travee heeft de oostwand een hooge, spitsbogige doorgang oorspronkelijk misschien slechts een venster - met geprofileerde dagkanten naar
buiten (vgl. blz. 453) en ertegenover in den westwand een toegang tot den pandhof,
hiervoren blz. 457 reeds vermeld.
In de achtste travee staat de gang door een rondboogopening (blz. 454) in
verbinding met het gelijkvloers van het Kapittelhuis; in de 3.99 M. breede opening
is een 2.46 M.
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hooge, gesneden eikenhouten a f s l u i t i n g (XVII b) met twee deuren, balusterzuiltjes
en gesmeed ijzeren punten op de kroonlijst.

Afb. 443. St. Servaaskerk. Oostarm van de kruisgang; inwendig, naar het Zuiden.
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Tegenover het meest zuidelijke venster bevindt zich achter een (modern) houten
schot een met een kruisribgewelf overdekte ruimte, waarvan de korte zijden ongelijk
van lengte zijn en die in behandeling verwant is aan de hierna te beschrijven altaarnis;
de ruimte behoorde tot den doorgang in den noordwand van den noorder transeptarm
(blz. 353, noot).
Westwaarts van dit voormalig portaal bevindt zich in den oostwand een rechthoekig
ingediepte mergelsteenen altaarnis, waarbij de massieve altaartombe, wier

Afb. 444. Altaarnis in den oostarm der kruisgang.

frontvlak met den gangmuur strookt, de volle breedte inneemt, de hardsteenen mensa
de volle diepte. De nis heeft een spitsbogige opening met forsch profiel, en is door
een kruisribgewelfje overspannen. Het front van de nis is gevat in een rechthoekige
omraming van 2.07 M. breedte bij een hoogte van 4.41 M. (L.A.J. Keuller, Maasg.
1926, blz. 61), besloten tusschen twee tot de volle hoogte
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opgaande fialen met kruisbloem, die geheel boven verbonden zijn door een fries van
vier glopen; de spitsboog is gekroond door een tegen de fialen steunenden wimberg
met hogels. De vlakken tusschen de fialen en den wimberg, het front der tombe
alsmede de binnenvlakken van de nis zijn getooid met driegloopnisjes. De achterwand
is vlak en ‘de twee “neuzen” ... wijzen door hunne topwaartsche verschuiving op
een oorspronkelijk reeds bedoelde beschildering met een middenen twee zijfiguren
- H.H. Cornelius en Genovefa -’ (Keuller, als voren). Er zijn sporen van beschildering
over.
Op grond van een vermelding van dit altaar in Juli 1336 en van stichtingen
op 20 Augustus daaropvolgend en op 25 Februari 1337 dateert Ir. Keuller
in bovengenoemd artikel, het altaar op kort vóór 1336.
Tusschen de altaarnis en het voormalig transeptportaal bevindt zich een klein
rechthoekig venster met driehoekige latei ter verlichting van de smalle trap, welke
den noorder-zijbeuk verbindt met de verdieping van het Kapittelhuis.
+

Aan het binnenplein noordelijk voor den noordvleugel, aan het Keizer Karelplein
en aan het portaal aan dit plein ligt een vierkant gebouwtje, in gesauste baksteen, +Overige gebouwen.
vermoedelijk eens een p o r t i e r s l o g e . Het bestaat slechts uit een gelijkvloersch
vertrek, is ± 6.70 M. breed en heeft in zijn westgevel twee vensters, welke een
omlijsting hebben in Naamsche steen met een segmentboog en eenvoudigen sluitsteen.
Het kleine gebouw is met een leien Mansarde-tentdak gedekt.
Een 1.70 M. breede muur, die een in Naamsche steen omlijste deuropening bevat,
verbindt den rechterhoek van het huisje met den linkerhoek van het kerkportaal. Aan
de noordzijde van het huisje bevindt zich, tusschen eenvoudige pijlers, een dubbel
hek van gesmeed-ijzeren spijlen, breed 3.42 M, hoog 2.14 M.; de hoofdaanslagstaaf
is doorgetrokken en bekroond met een rechtopstaanden sleutel, symbool van het
Kapittel.
Het huisje dagteekent van het midden der XVIIIe eeuw; het hek waarschijnlijk uit
XIX A.
+

Van de grafsteenen en epitafen volgen hier slechts de belangrijkste, daar een meer
+
uitvoerige opgave te vinden is in de ‘Maastrichtsche Grafsteenen’ in de
Grafmonumenten.
Publications.
In de ‘Langegang’ is de oude vloerbekleeding door een moderne van tegeltjes
vervangen; hieronder zijn zerken bewaard gebleven.
In den noordarm liggen twee groote steenen:
de eene steen is lang 3.34 M. en breed 1.71 M.; het sterfjaar is te lezen.... DOMINI
MILESIMO TRICENTESIMO QUINTODESI / MO IN CRASTINO ..... BEA / TE MARIE en de
naam luidt vermoedelijk RO(BINU)S DE (MILLEN). In de vier hoeken binnen het
randschrift is een wapenschild aangebracht: een keper, vergezeld van drie sterren
(5), geplaatst 2 en 1;
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de andere, lang omtrent 2.50 M. en breed 1.45 M., heeft een dubbel randschrift en
in de vier hoeken, binnen de randschriften een wapen: een dwarsbalk. Daar de steen
vrij erg afgeloopen is, is niet met zekerheid te zeggen of het schild, dan wel de balk
beladen zijn geweest. Het buitenste randschrift vermeldt den dood van... DNS
WERNERVS DE....... / CANTOR · ISTIVS · ECCLESIE · QVI · IACET · I · HOC MONVMETO....
Het sterfjaar is vermoedelijk: MCCCXLII.
Het tweede randschrift herdenkt WILHELMVS · DE · SAN(TA) / · (MARGARETA)
CANONICVS · ET · SCOLASTICVS · HVIVS · ECCLESIE · QVI · OBIIT · ANNO · DOMI / NI ·
MCCC · LXXXII · IN · DIE SANCTE · / KATHERINE · VIRGINIS · CVIVS · ANIMA ·
REQVIESCAT · IN · PACE · AMEN.
In den oostarm ligt een groote, voor een groot deel afgeloopen, zerk; in de beide
bovenhoeken is een met eendjes bezaaid, wapenschild uitgehouwen, waarop een
zwaard in de richting van een schuinbalk is geplaatst. In het midden van den steen
een schild met dwarsbalken, waarover een vogel. Het randschrift luidt: † HIR · LICHT
· BEGRAVEN · IOHAN / VAN · MULKE · WYNMAN · RUIDREGHER · SINT.... In den
westwand van de Langegang is een epitaaf ingemetseld, hoog 0.83,+ breed 0.55 M.
+
Onder een arkade is een kruis naast welks voet links drie manlijke
Epitafen.
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Afb. 445 en 446. St. Servaaskerk. Epitafen in den noordwand van den noordarm der kruisgang.
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figuren, rechts drie vrouwelijke geknield zijn. Het onderschrift luidt: HIER · LIGGE ·
BEGRAVē · DIE EERSAEMē · EN · / VROEME · IACOB · METZ · EN · GERARDT · (PIT) Tē
/ ROYDRAEGERS · EN · PISTERS · DESER · KERCKē · / OVERLEDē · Dē · 4 (?) 8 BER ·
1608 · EN · Dē 13 (?) IVL: / 1617 · SVSANNA · EN ANNA · METZ · HUNNE /
HUYSVROVWē · BIDT GODT VOER · DIE ZIELEN.
In de noordelijke kruisgang stellen twee epitafen in den noordwand elk de stichters
voor, op het eene vergezeld van een patroonheilige en geknield voor een tronende
Mariafiguur(?) boven hem, terwijl tegenover hem een bisschop staat - op het andere
zijn een echtpaar met kinderen en patroonheiligen weergegeven aan de voeten van
een in een nis gevat beeld, welks attributen en hoofd verdwenen zijn. De beide
beschadigde beeldhouwwerken laten zich op de afb. 445 en 446 voldoende
beoordeelen; de opschriften zijn nauwelijks te onderscheiden. In den oostarm bevindt
zich naast het altaar (vgl. afb. 444) een epitaaf van 0.64 M. bij 0.87 M. breedte,
waarop te weerszijden van een tafel met crucifix een vader met twee zonen en een
moeder met een dochter zijn afgebeeld. Onder dit relief is het volgende onderschrift
aangebracht: HIC IACET SEPVLTVS IOHANNES BOVWENS / VIRGIFER HVIVS ECC LIE
QVI OBIIT ANNO / 1 · 6 · 2 · 9 · MENSIS · DECēB: DIE · 18 · ET VXOR EIVS / ANNA
o
GREIITEN QVE OBIIT 4 IVNII A 1607 / QVORVM ANIME REQVIESCANT IN PACE AMEN.
Vgl. afb. 444.

Afb. 447. Parade op het Vrijthof met de kerken van St. Servaas en van St. Jan op den achtergrond;
naar een litho van Madou in de Cloet's Voyage pittoresque.
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