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Heil’ge Gertrudis, vrome vrouw;
aan Christus en zijn dienst getrouw:
uw leven was een lofgedicht
op God die ieder mens verlicht.
Uw leven was aan God gewijd;
Hij hielp u in uw lange strijd
tegen de boze en zijn macht
wij smeken u: bescherm Maasbracht !
(gedicht van Pastoor L. Creemers)
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Deze kroniek behandelt het ontstaan en
de ontwikkeling van de R.K. Parochie H. Gertrudis
te Maasbracht, geplaatst tegen een lokale en
regionale, historische achtergrond.

Uitgave: R.K. Parochie H. Gertrudis
Hoofdstraat 26, 6051 AL Maasbracht
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Voorwoord:
Door middel van deze kroniek, geschreven bij gelegenheid
van het 50-jarig jubileum van het huidige kerkgebouw van de
parochie der H. Gertrudis in Maasbracht-Dorp, wil ik U een blik
gunnen in de rijke historie van onze bloeiende parochie.
Voor deze geschiedschrijving, kon ik putten uit verschillende
publicaties, welke door enthousiaste amateur-historici in het
verleden op papier zijn gezet en wier publicaties en namen in
de “Bronnen” vermeld staan.
Tevens heb ik veel gebruik kunnen maken van de goed
geordende Parochie-archieven en Gemeente-archieven in
Maasbracht en Roermond.
Ik hoop, dat deze blik in het verleden U een beeld geeft, van
de activiteiten van onze voorouders, zowel binnen de
dorpsgemeenschap, als in de H. Gertrudis-parochie. Door al
hun inzet en activiteiten, kunnen wij nu, anno 1999, leven in
een prachtig Maasdorp met een bloeiend parochie-leven.
Laten wij dit op waardige wijze koesteren, goed onderhouden
én weer overdragen aan ons nageslacht. Want een
bloeiende, hechte dorps- en parochie-gemeenschap, waar aan
het geloof op praktische wijze vorm wordt gegeven en aldus
wordt uitgedragen, met aandacht en zorg voor onze
medemens, is het mooiste geschenk dat wij onze kinderen
kunnen meegeven aan het begin van het nieuwe millennium.
Laten wij God vragen om zijn blijvende zegen over
Maasbracht én haar H. Gertrudis – parochie.
Drs. E.W.J. Ficken.
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Hoofdstuk 1: Onze beschermheilige
Onze parochie is toegewijd aan de
H. Gertrudis van Nivelles (B). Deze
zeer vrome en deugdzaam levende
vrouw, werd geboren in 626 te
Landen (B), als dochter van
Hofmeier Pepijn van Landen (een
voorouder van Karel de Grote) en de
(Heilige) Itta van Aquitanië. Van
jongs af wilde Gertrudis haar leven
in dienst stellen van de Heer. Op
aanraden van bisschop Amandus
van Maastricht, stichtten haar
ouders voor haar een mannen/vrouwen-klooster te Nivelles
(B). In haar vijfentwintigste levensjaar, werd Gertrudis hiervan
de eerste Abdis. Bij dit klooster stichtte Gertrudis een
hospitium voor reizigers en pelgrims. Na een zeer vroom,
deugdzaam en voorbeeldig leven, stierf Gertrudis, 33 jaar oud,
op 17 maart 659.
Na haar dood, geschiedden op haar voorspraak zeer vele
wonderen.
Vermeldenswaard is o.a. de wijze, waarop zij een ridder van
een duivelspact redde, nabij het “Duivelsbrugske” in
Heppeneert (B). Hier zou later óók een H. Gertrudiskerk
worden gesticht; dezelfde kerk waar thans ook Onze Lieve
Vrouw van Rust wordt vereerd.
De H. Gertrudis, wordt vaak afgebeeld met muizen (i.v.m. de
speciale betekenis voor de tijd van het jaar, dat vroeger haar
feestdag, 17 maart, werd gevierd én het feit, dat de duivel haar
in de gedaante van een muis heeft trachten te verleiden), met
een opengeslagen Bijbel (die zij veel bestudeerde) en een
abdisse-staf. Zij is o.a. de patrones van ziekenhuizen, van
pelgrims en van reizigers (velen dronken, voor men op reis
ging, een zgn. “St. Geerte-minne”, teneinde behouden terug te
keren). Verder is zij een beschermheilige tegen allerlei
lichamelijke kwalen, tegen muizen en ratten, tegen gevaren op
zee, enz..
Tegen het einde van de Middeleeuwen (de periode 1000-1400
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n. Chr.), werden veel kapellen en kerken toegewijd aan de H.
Gertrudis van Nivelles. In de Nederlanden vooral vanwege
haar hulp tegen ziekten. Alleen al in Nederlands Limburg zijn
een 13-tal kerken aan deze Heilige toegewijd.
In Maasbracht werd zij niet alleen de patrones van onze
parochiekerk, maar heeft zij ook, tot aan de gemeentelijke
herindeling van 1 januari 1991, ons Gemeentewapen gesierd.
Doch ook nu nog, waakt zij, vanaf de hoek van het “Oude
Raadhuis”, over haar Maasbrachtenaren.

Hoofdstuk 2: Het prille begin
Kort na het overlijden van de H. Gertrudis, werd in circa 700,
te Susteren een Abdij gesticht, welke een belangrijke rol zou
gaan spelen voor de R.K. Kerk in Maasbracht.
Veel later, in de 13e eeuw, was er ook in het gehucht St. Joost
sprake van een klooster met kapel, genaamd “St. Joost”,
hetwelk omgeven werd door een gracht. Dit klooster werd zeer
waarschijnlijk gesticht vanuit het klooster “St. Elisabeth” te
Nunhem.
In 1265 was er ook in het dorp Maasbracht zelf, al sprake van
een R.K. kerkgebouw, excentrisch in het dorp gelegen, aan de
uiterwaarden van de Maas. Door deze ligging, bestond een
grote kans op wateroverlast. De vraag rijst, waarom deze kerk
aldaar gebouwd werd. Hoogstwaarschijnlijk met het oog op de
schippers die de rivier bevoeren (vergelijk de kerk-locaties van
Linne, Maastricht en Stevensweert).
Het onderhoud van dit Maasbrachtse kerkgebouw berustte bij
het Kapittel van de Abdij van Susteren (704 – 1798), waaraan
deze Brachter Kerk ook haar z.g. “tienden” moest afdragen.
Behalve voor het onderhoud der kerk, zorgde dit Kapittel ook
voor het uitbetalen der beneficiën en wedden aan de kapelaans en kerkmeesters.
Overigens was deze kerk in Maasbracht een z.g. appendix- of
hulpkerk van de R.K. Kerk te Echt, van waaruit de
Maasbrachtse Kerk ook verzorgd werd. De hoofdkerk te Echt
werd bediend door een zogeheten “rector ecclesiae”, die voor
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de hulpkerk een zogenaamde “rector appendicis” benoemde,
hetgeen geschiedde volgens het z.g. collatierecht. Beide
functionarissen konden zich óók weer laten vervangen in hun
taakuitoefening, door zogeheten “deservitors”, hetgeen ook
veelvuldig gebeurde. Dit systeem van “deservitors” is in zwang
gebleven tot het “Concilie van Trente” (1545-1563).
Wat de hiërarchische opbouw dus betrof, ressorteerde de
hulpkerk te Maasbracht, zoals eerder gesteld, onder de
hoofdkerk te Echt. Deze laatste behoorde weer bij het landdekenaat “Susteren”, als onderdeel van het aarts-diakonaat
“Kempenland”. Op zijn beurt was dit weer een gedeelte van
het prinsbisdom “Luik”.
Burgerlijk gezien echter, behoorde de gemeente Maasbracht,
via de Schepenbank “Echt”, tot het Drossaardambt / de
Heerlijkheid “Montfort” (met hoofdstad Echt), wat op zijn beurt
weer een onderdeel was van het “Overkwartier” (met als
hoofdstad Roermond) van het Graafschap “Gelre” (sinds 1339
het Hertogdom “Gelre”).

De 14e eeuwse kerktoren (foto: J. Smeets)
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Van dit oudst-bekende
kerkgebouw in Maasbracht,
zijn geen afbeeldingen
bewaard gebleven. Zeer
waarschijnlijk heeft het
gestaan bij de huidige,
monumentale zandstenen
toren. Bij de herbouw van de
kerk in 1947/49 zijn nog wel
resten van zeer oude
funderingen gevonden, doch
oudheidkundig
bodemonderzoek heeft toen
niet plaats gevonden. Wel is
bekend, dat in deze oude
Maasbrachtse kerk een
altaar ter ere van de H.
Agatha heeft gestaan.
Terugkomend op de

prachtige zandstenen kerktoren, wordt deze gedateerd in de
14e eeuw. Sommige deskundigen denken zelfs aan de 13e
eeuw, gezien de kenmerken, die typisch zijn voor de overgang
van laat-romaans, naar primitief gotisch.
De muurdikte van deze kerktoren bedraagt 125 cm.. Het
metselwerk is 17 meter hoog, de spits meet 10 meter. Inclusief
kruis en haan, bedraagt de torenhoogte dan 29,5 meter. De
grondoppervlakte der toren beslaat 6,5 x 6,5 meter. De toren
bestaat uit 3 geledingen, met zowel Romaans gevormde, als
rechthoekige raamopeningen. De midden-geleding bezit aan
iedere buitenzijde 3 Romaanse bogen. Aan de kerkbinnenzijde
treffen we één grote Romaanse nis aan, waar het orgel was
ingebouwd. De bovenste geleding bevat aan iedere zijde twee
gotisch gevormde galmgaten voor de luidklokken. De
torenspits is achthoekig, op een vierkante schoot.

Hoofdstuk 3: De 15e en 16e eeuw
In deze periode beheerde het “Gulikse Huis”, na het overlijden
van de laatste Hertog van het “Huis van Gelre”, zowel het
Hertogdom Gulik, als het Hertogdom Gelre. Later werd de titel
van Hertog van Gelre, overgenomen door het “Huis van
Egmond”.
In deze tijd werd het Klooster “St. Joost”, dat ook onderdeel
was van het Maasbrachtse religieuze leven, bewoond door
“Cauliten”; een beschouwende orde, levend volgens de regel
van St. Benedictus. Zij droegen een wit habijt met zwarte
scapulier en verdeelden hun tijd tussen gebed en
boetedoening. Mogelijk in 1435, zijn zij overgegaan tot de
Augustijnen of de Begaarden (een mannelijke equivalent van
“Begijnen”, die hun brood verdienden met spinnen en weven).
In de R.K. kerk van Maasbracht, werd het St. Agatha-altaar in
die periode bediend door de volgende rectoren / deservitoren:
rector Goeswinus Wienwerde/ van Weerd (1418-1443),
deservitor Joannes Philippi (1418), deservitor Joannes Hour
(1419), deservitor Everardus (1421), deservitor Theodericus
Man (1427), deservitor Joannes Smeyers (1436), deservitor
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Theodericus Semelken (1438), deservitor Theodericus van
Roermond (1442-1443), deservitor Henricus Velden (14591462), rector Rudolphus Ronan (1469), rector Martinus van
Winthusen (1470), rector Henricus Tollener (1487) en rector
Theodericus Hukelhoven (1530/1533).
Het is in deze periode, dat Keizer
Maximiliaan van Oostenrijk, in zijn
strijd om het Hertogdom Gelre, in
1498 het gebied rond Echt veroverde.
Hertog Karel van Gelre sloot daarop
een verdrag met de Franse koning en
begon een tegen-offensief onder
aanvoering van Maarten van Rossum
en de Friese Zeerover “Grote Pier”.
Rond 1500 verwierf de Maasbrachtse
Kerk de, nu nog aanwezige, doopvont
uit Naamse steen gehouwen.

De doopvont uit circa 1500
(foto: J. Linssen)

Hoofdstuk 4: De tijd van de Reformatie
Omdat Hertog Willem van Gelre (uit het Kleefs-Gulikse-huis)
de Reformatie gunstig gezind was, nam Keizer Karel V (uit het
Habsburgse Huis), na het beleg van Venlo en het “Verdrag
van Venlo”, de Hertogtitel van Gelre over. Deze Keizer Karel V
wás reeds Keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse
Landen, Koning van Spanje, Koning van Mexico, Koning van
Peru, Koning van Napels-Sicilië, Aartshertog van de
Oostenrijkse Erflanden, Hertog van Bourgondië, Hertog van
Milaan, Heer der Nederlanden en nu dus ook Hertog van
Gelre (waarin ook Maasbracht gelegen was).
Bij de “Godsdienstvrede van Augsburg” in 1555 werd bepaald,
dat de godsdienst van de Landheer, ook de godsdienst van
zijn onderdanen diende te zijn of te worden.
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Philips II, een der twee opvolgers van Keizer Karel V, stelde
de Paus voor, om de 17 Nederlanden (Antwerpen, Artois,
Brabant, Friesland, Gelderland, Groningen, Henegouwen,
Holland, Limburg, Luxemburg, Mechelen, Namen, Overijssel,
Utrecht, Vlaanderen, Zeeland en Zutphen) te verdelen in 15
bisdommen en 3 aartsbisdommen.
Als dan in 1559 het Suffragaan-Bisdom “Roermond” werd
ingesteld, werd in de omschrijving- en dotatie-bul, de
“Regimini Universalis Ecclesiae”, voor het eerst gesproken
over het “Kerspel van de H. Gertrudis te Maasbracht” (=
Parochie H. Gertrudis), als onderdeel van het land-dekenaat
“Montfort”.
Kerkbedienaren te Maasbracht, waren in die tijd: Henr. Bitzeler
(1588-1589), Ger. Talingus (1601-1610), Godfr. Tesselman
(1610), Peter Colearius (1610-1616).
Na het vertrek van Philips II, werd in 1559, zijn halfzuster
Margaretha van Oostenrijk onze landvoogdes. Echter, het
feitelijke bestuur over de 17 Nederlanden werd gevoerd door
Granvelle, als voorzitter van de Raad van State, waarin ook
zitting had: Willem (de Zwijger) Graaf van Nassau, Prins van
Orange. Vermeldenswaard is, dat voornoemde Granvelle, niet
alleen het Burgerlijk bestuur regelde, doch tevens
Aartsbisschop van Mechelen was !
Nadat ook in onze streken de Beeldenstorm had gewoed (5
oktober 1566 te Roermond), werd het opkomend
Protestantisme door de Spaanse Koning Philips II (óók Heer
der Nederlanden !) gewelddadig neergeslagen. Hij stuurde
daartoe in augustus 1567 een nieuwe landvoogd, Don
Fernando Alvarez Toledo, Hertog van Alva, met een leger van
10.000 manschappen naar de Nederlanden, om zijn gezag te
herstellen.

Hoofdstuk 5: De Tachtigjarige oorlog
Vanaf 1568 tot 1648 woedde ook in onze streken de strijd van
de “Tachtigjarige Oorlog”, tussen de Katholieke Spaanse
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Koning Philips II, als Heer der Nederlanden én de
Protestantse Noordelijke Nederlanden o.l.v. Willem van
Oranje.
Wegens de onveiligheid, ook in onze streken, vluchtten de
Begaarden uit het Klooster “St. Joost”, naar het St.
Theobaldus-klooster in Roermond. Resten hiervan vindt men
thans nog op de hoek Zwartbroekstraat/Bakkerstraat te
Roermond. De lege gebouwen van het klooster “St. Joost”,
werden toen pachthoeve van het priester-seminarie, dat
gelegen was aan de Veldstraat te Roermond. Het verhaal
gaat, dat deze pachthoeve ook als schuilplaats voor de
“Bokkenrijders” heeft gediend.
In oktober 1577 werd ook Maasbracht geplunderd door de
Spaanse troepen o.l.v. Kolonel Pollweiler.
Om samen sterker te staan, werden in 1579 de “Unie van
Utrecht” (Noordelijke Nederlanden, benevens het Staatse
Maastricht en Venlo) én de “Unie van Atrecht” gesloten. Bij
deze laatste sloot zich o.a. het Gelderse Overkwartier aan
(waarin Maasbracht was gelegen) en dat zich weer onder het
gezag van de Spaanse Koning Philips II stelde én tevens een
loyaliteitsverklaring aan de Katholieke Kerk aflegde. Het “Hof
van Gelre” werd daarom toen ook overgebracht naar
Roermond.
Op 22 juli 1581, verklaarden de staatjes uit de “Unie van
Utrecht” zich in het “Plakkaat van Verlatinghe”, onafhankelijk
van Koning Philips II en noemden zij zich de “Republiek der
Zeven Verenigde Nederlandsche Provinciën”.
In 1616 kreeg de Katholieke Kerk in Maasbracht waarschijnlijk
haar eerste eigen Pastoor: Jac. Horstius (1616-1648). Hij
voerde in 1618 in deze parochiekerk het eerste Doopregister
in.
Het bleef echter zeer onrustig in onze streken en in 1632 werd
dit gebied bezocht door Prins Frederik-Hendrik (De Stedendwinger) in zijn tocht langs de Maas, waarbij o.a.
Stevensweert (Het eiland van St. Stephanus) veroverd werd
door zijn Staatse troepen. Een jaar later echter, werd ditzelfde
- 13 -

gebied alweer heroverd door de Spanjaarden, onder leiding
van Markgraaf Moncada, Markies van Aytona. Deze
veranderde Stevensweert in een echte vesting met zeven
bastions (het zogenaamde “Fort van St. Stephanus”), met
tevens een schipbrug over de Maas, waardoor hij ook de
controle over de Maasvaart herkreeg. Graaf Hendrik van den
Bergh (heer van het kasteel van Montfort én het kasteel van
Stevensweert), toen in dienst van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlandsche Provinciën, had de Staten Generaal
reeds gewaarschuwd voor deze Spaanse inval, doch zijn
waarschuwing werd in de wind geslagen. Zeventig jaar zouden
de Spanjaarden dan ook in Stevensweert gelegerd blijven.
Op 26 mei 1633 volgde de tweede Spaanse plundering van
Maasbracht. Uit
deze tijd stamt
ook het “Mollerkapelke” in de
H. Gertrudisparochie,
opgericht op het
landgoed van
de fam.
Brouwers
(Hoeve “De
Berg”), ter
Het “Moller-kapelke” uit circa 1630 (foto: R. Bollen / Muller)
nagedachtenis
aan de gesneuvelde militair “v/d Mollen”. Deze locatie van de
“Moller-kapel” heeft een historische grondslag, vanwege de
veldslag tussen de Staatse en Spaanse troepen, zowel om het
bezit van de vesting “Stevensweert”, als om de vrije doorvaart
over de Maas. Jarenlang was deze kapel einddoel van vele
processies. Deze kapel vindt U thans langs de oostelijke dijk
van het Julianakanaal, circa 500 meter ten zuiden van het
sluiscomplex en wordt nog steeds verzorgd door
afstammelingen van de fam. Brouwers.
Bij de “Vrede van Munster” in 1648 bleef het gebied rondom
Maasbracht, het eerder genoemde “Gelderse Overkwartier”,
- 14 -

als deel van “Opper-Gelder”, tot 1715, “Spaans” grondgebied.
De Generaliteitslanden: Staats-Brabant, Staats-Limburg en
Staats-Vlaanderen, waren reeds in Staatse handen gevallen
en golden als oorlogsbuit !
In Staatse gebieden van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlandsche Provinciën (Friesland, Groningen, het grootste
deel van Gelderland, Holland, Overijssel, Utrecht en Zeeland)
gold wel vrijheid van geloof, maar mocht het Katholicisme
evenwel niet uitgeoefend worden.

Hoofdstuk 6: Eindelijk een eigen pastoor
Ten tijde van Kerkbedienaar Christ. Hilsen (1660-1669),
heerste in deze streken een hevige Pestepidemie (1667).
1668 was het laatste jaar, dat onze parochiekerk te
Maasbracht haar Grote Tienden af moest dragen aan de R.K.
Kerk te Echt.
Met de komst van Kerkbedienaar Phil. van Straten (16691679), vond op 4 januari 1669 ook de eerste kerk-visitatie te
Maasbracht plaats. De parochie telde toen 230 parochianen,
die te Communie mochten gaan (zogeheten
“Communicanten”). De Grote Tienden gingen toen naar de
Abdis van Roermond; de Kleine Tienden naar de Pastoors van
Linne en Montfort én naar het Kapittel van Roermond. De
Kapel “St. Joost”, werd toentertijd bediend door Mathias
Scheijven.
Met de komst van pastoor Lambertus Franciscus Vorsterman
(1679-1714) werd onze parochie officieel zelfstandig, met haar
eerste eigen pastoor. Hij heeft tot aan zijn overlijden in
Maasbracht, op 8 maart 1714, de Maasbrachtse parochie
gediend. Pastoor Vorsterman was een geleerd man, met
diverse academische titels, die hij behaald had aan de
Universiteit van Keulen. Zo ondertekende hij zijn brieven met:
“Lambertus Franciscus Vorsterman, magister in de vrije
kunsten en de gewijde wijsbegeerte, Pastoor in Maasbracht en
St. Joost, Prefect van het Genootschap van de Rozenkrans,
- 15 -

Bedienaar van het Altaar van …, etc.”.
Het is in deze periode, vanaf circa 1693, dat de St.
Gertrudisparochie van Maasbracht-Dorp en de St.
Martinusparochie uit Linne, elkaar bestreden voor de
Kerkelijke Rechtbank (het Officialaat), om de kerkgang van de
inwoners van Brachterbeek, woonachtig aan de overzijde van
de Vulens- of Krombeek (een oude Maasbedding).
Behoorde Brachterbeek namelijk in zijn geheel tot de
gemeente Maasbracht; de parochiegrens tussen de beide
parochies werd gevormd door de beek, die toen nog dwars
door Brachterbeek liep (toentertijd gelegen tussen de huidige
Rector Hendrixstraat en Kerkstraat). Het geschil werd pas
beslecht in 1708 door een uitspraak van Bisschop Reginaldus
Cools, waarbij de gehele Brachterbeek werd toegewezen aan
de Parochie van de H. Gertrudis. Als tegemoetkoming echter,
mocht in Brachterbeek, door Maria Moers een kapel opgericht
worden ter ere van
O.L.V. van Loretto,
alwaar iedere zaterdag
(later vrijdag) een H.
Mis moest worden
opgedragen, door een
priester, aan te wijzen
vanuit de St.
Gertrudisparochie. De
eerste rector van deze
kapel was subdiaken
Ludovicus Leurs, tevens
kapelaan te Montfort.
Mariakapel “O.L.V. van Loretto” uit circa 1700
(uit: Geschiedenis van Brachterbeek; T. Valkenburg)

Als bouwpastoor bouwde pastoor Vorsterman, rond 1695, het
als tweede bekend gebleven kerkgebouw der St.
Gertrudisparochie, met ruimte voor circa 600 gelovigen.
Het meest bekend is deze pastoor echter gebleven, door de
- 16 -

De St. Gertrudiskerk te Maasbracht in circa 1695
(tekening: J. Linssen)

oprichting van de Rozenkransbroederschap
in zijn parochie, op 29
september 1697, de
laatste zondag van
september, door Pater
Corten der
Dominicanen. Bij deze
gelegenheid, ging
deze eerst voor in een
plechtige H.
Eucharistieviering,
gevolgd door een
grote, plechtige
processie door de

gehele gemeente.
Bij de Generale Metinge van 1680, telde Maasbracht: 485
inwoners (ongeveer 1/3 kinderen), verdeeld over 81 woningen
(36 in Brachterbeek (228 inw.); 36 in Dorp & Kruchten (210
inw.) en 9 in St. Joost (48 inw.)). Ook bevond zich toen reeds
een Mariakapel aan de Heerenweg in Brachterbeek.
Na de herovering van Stevensweert in 1702, aan het begin
van de Spaanse Successieoorlog, vond in Maasbracht, onder
het pastoraat van Lambertus Vorsterman, in 1703 de tweede
kerk-visitatie plaats. De parochie telde toen 250
communicanten en het rectoraat “St. Joost” werd toen bediend
door rector N. van Beeck.
De Spaanse Successieoorlog eindigde tussen 1713 en 1715
met de “Vrede van Utrecht”, waarbij Ambt Montfort gedeeltelijk
onder Oostenrijks gezag kwam. Echt, Maasbracht en
Stevensweert echter, kwamen toen als Generaliteitsland onder
gezag van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden.

Hoofdstuk 7: Franse invloeden
Ten tijde van Pastoor Gull. Oddaer (1714-1747) werd op 23
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december 1721, door Ida Dirrix uit Roermond (een religieuze
volgens de Derde Regel van de H. Franciscus), een fundatie
opgericht, met goedkeuring van Bisschop Angelus d’Ongnyes
et d’Estrée. Uit deze fundatie konden kapelaans voor de
parochie H. Gertrudis in Maasbracht, betaald worden.
Een jaar later, in 1722, kregen de kapellen in Brachterbeek en
St. Joost, ieder een eigen rector toegewezen. In 1748 echter,
werd het lezen van de H. Mis, in de kapel te St. Joost
gestaakt, waarna deze kapel sterk in verval raakte.
De parochiekerk te Maasbracht, kreeg in 1752, een fraaie
luidklok, gegoten bij Alexius Petit in Someren. Deze 258 kg.
zware klok, droeg het opschrift: “Alexius Petit me fundit anno
1752”.
Bij de derde kerk-visitatie in 1756, tijdens het pastoraat van
Petrus Ant. Mullers (afkomstig uit Straelen (Pruisen)), telde
Maasbracht 675 inwoners (vrijwel allen Roomsch-Katholiek),
waarvan er echter maar 450 ter Communie mochten gaan,
want de rest waren kinderen. In die tijd gingen de Grote
Tienden nog naar de Munsterabdij; de Kleine Tienden
daarentegen naar het Kathedrale Kapittel te Roermond en
naar de pastoor van Maasbracht; de Novale Tienden gingen
naar de Koning van Pruisen. Subdiaken Ludovicus Leurs,
stond toen nog ingeschreven als rector van de kapel van
O.L.V. van Loretto te Brachterbeek.
In 1782, werd een van de kapelaans uit de Parochie H.
Gertrudis, Hendr. Clermonts uit Echt, benoemd tot pastoor in
zijn eigen parochie. Hij bouwde een zeer fraaie pastorie bij de
Maasbrachtse kerk, naar het voorbeeld van de pastorie uit
Montfort; met 2 voorvleugels en een fraaie voorhof, ingelegd
met maaskeien en 2 gemetselde pilasters bij het toegangshek.
Hij zou tot 23 mei 1825 de Maasbrachtse gemeenschap
blijven dienen, totdat hij op Pinkstermaandag op de preekstoel
overleed.
Het Bisschoppelijk Seminarie te Roermond, verkocht in 1780,
het klooster en de kapel te St. Joost, aan Ridder Plevitz uit
Roosteren; waarna het beneficie, wegens bouwvalligheid van
de kapel, overgebracht werd naar diens kasteel te Roosteren.
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Onder het Pastoraat van Hendr. Clermonts werd in 1785 de
parochiekerk van Maasbracht vergroot.
Op 5 augustus 1787, deed Marcelis Janssen, als (toen nog)
gemeentelijk aangestelde onderwijzer, in Maasbracht zijn
intrede. Hij werd aangesteld voor het Openbaar Onderwijs.
Vijf jaar later, eind 1792, verklaarde Frankrijk aan Oostenrijk
de oorlog. Voor de Franse Generaal Dumouriez reden, om
met veerschepen de Maas over te steken en het Limburgse
Maasdal, met uiteraard ook Maasbracht, te bezetten en zijn
intrek te nemen in de pastorie bij de St. Gertrudis-kerk.
Zowel pastoor Hendr. Clermonts, als zijn kapelaan G. Vossen,
weigerden de eed op de republikeinse Franse Grondwet af te
leggen. Beiden werden daarop tot deportatie veroordeeld.
Nadat Frankrijk in 1793 Oostenrijk verslagen had, ontruimden
de Oostenrijkers de zuidelijke Nederlanden, die daarna door
de Franse generaal Pichegru bezet werden. In het “Haags
Verdrag” van 16 mei 1795, droeg de Republiek der Verenigde
Nederlanden al haar Generaliteitslanden over aan Frankrijk.
Belgisch Limburg en Nederlands Limburg (tot de lijn MeijelVenlo) werden bij de Franse Republiek ingelijfd als
“Departement van de Nedermaas”, met Maastricht als
hoofdstad. Dit Departement was verdeeld in de
Arrondissementen: “Hasselt”, “Maastricht” en “Roermond”. De
rest van de Nederlanden vormden de Bataafsche Republiek.
De Franse wetgeving was antiklerikaal en onze priesters
konden en/of wilden de geëiste eed op de Franse grondwet
niet afleggen, waarop zij met deportatie bedreigd werden. Zij
doken daarom vervolgens onder. Alle uiterlijke kenmerken van
godsdienst, maar ook van adel en koningsschap, moesten van
de Franse bezetter verdwijnen.
In 1798 werden onder het Franse regiem, Kerk en Staat
gescheiden, waarna Katholieken en Joden hun godsdienst
weer vrijelijk uit konden oefenen. Ook de “niet-beëdigde”
priesters konden weer in vrijheid leven en werken.
In het Concordaat, dat in 1801 tussen Paus Pius VII en
Napoleon Bonaparte werd gesloten, werd o.a. het bisdom
“Roermond” weer opgeheven. De parochie van de H.
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Gertrudis te Maasbracht kwam daarop, via het dekenaat
“Roer-mond”, tot 1823 weer bij het bisdom “Luik”.
Nadat in 1806 ook de “Bataafsche Republiek”, als “Koninkrijk
Holland”, met aan het hoofd Koning Lodewijk Napoleon (de
jongste broer van Keizer Napoleon Bonaparte), onder direct
Frans toezicht kwam te staan; konden diverse Franse
regelgevingen worden ingevoerd. Een wetgeving die ook nu
nog zijn stempel op onze samenleving drukt.
Zo kwam in 1806 de “Schoolwet” tot stand, waarin het Lager
Onderwijs, van overheidswege, dus door de staat, werd
geregeld. Tevens kwam er een beroeps-opleiding voor
onderwijsgevenden.
Op 30 december 1809 werd bij Keizerlijk Decreet, de
invoering van de “Kerkfabriek” bepaald; een orgaan, dat de
parochie diende te besturen.
Tevens werd in 1810 door de Fransen de Burgerlijke Stand
ingevoerd; met vervolgens in 1811 de invoering van de
militaire dienstplicht (voor het Franse regiem).
Op 13 mei 1811 werd van gemeentewege in de kerktoren te
Maasbracht een torenuurwerk met 2 wijzerplaten geplaatst.
In 1812, ondernam Keizer Napoleon Bonaparte zijn barre tocht
naar Rusland. Vele jonge mannen uit onze streken maakten,
als dienstplichtigen, deze tocht verplicht mee, waarbij ook zeer
velen hun leven verloren. Een jaar later vervolgens, werd
Napoleon, voor de eerste keer, volledig verslagen in de “Slag
bij Leipzig” (1813); waarop hij afstand deed van de regering.
De Fransen verlieten daarop ook onze streken, achtervolgd
door Pruisen, Kozakken en Zweden.
Op 2 december 1813 werd Koning Willem I ingehuldigd als
soeverein vorst der Nederlanden. Aansluitend kwam op 6
februari 1814, ook Maasbracht, gelegen in het Departement
“Maas en Ourthe”, weer onder Nederlands gezag.

Hoofdstuk 8: Wisselende heren.
Bij de ondertekening van de “Acht Artikelen van Londen” (20
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juli 1814), werden de Noordelijke- en Zuidelijke-Nederlanden
weer samengevoegd, onder het Koningschap van Willem I;
hetgeen nog eens bekrachtigd werd op het “Wener Congres”
van 9 juni 1815. Het zou echter nog tot na de “Slag bij
Waterloo” (18 juni 1815) duren, voordat deze samenvoeging
geëffectueerd kon worden en Nederlands- en BelgischLimburg ook werkelijk één geheel vormden.
Koning Willem I formeerde de Provincie Limburg uit het
Departement “Nedermaas” en stukken van het Departement
“Roer”.
Als eerste Gouverneur voor Limburg werd toen aangesteld:
J.C. de Brouckère. Belangrijkste steden in het Limburg van die
tijd waren: Hasselt, Maaseijk, Maastricht, Roermond, St.
Truiden, Sittard, Tongeren en Venlo.
Met de komst van kapelaan
Frans Verwegen in 1817, die
in 1826 ook pastoor van de
H. Gertrudis-parochie in
Maasbracht werd, zou veel
vastgelegd gaan worden
over deze parochie, in het
zogenaamde “Register der
Deliberatiën”.
Zo schreef hij op 5 april
1835, dat het kerkgebouw
De St. Gertrudiskerk te Maasbracht
was gelegen in het midden in circa 1695
(tekening: J.
van het kerkhof en
opgetrokken was in “tichelsteenen en bedeckt met leyen, een
lengte metende van 27 ellen, breed 7 ellen, met een
toorenhoogte van 16 ellen”. Verder vermeldde hij, dat de 14e
eeuwse “vond” in het kerkportaal was geplaatst, met links en
rechts van de kerk-ingang het orgel-oksaal. Het preekgestoelte was links, de biechtstoelen links en rechts in de kerk
opgesteld. Behalve het grote altaar, stonden op het
priesterkoor ook twee kleinere altaren. Dit priesterkoor werd
door de communiebanken gescheiden van het gelovige volk.

- 21 -

- 22 -

Het eerder genoemde kerkhof, mat 10 roeden bij 79 ellen en
was omringd door een muur van tichelsteen.
Ook omschreef hij hier de “pastorij”, gelegen op een afstand
van 23 el van de kerk; groot 13 el bij 9 el, eveneens gebouwd
van tichelsteen, doch bedekt met pannen.
De “Kerkfabriek” bestond toen uit: Frans Verwegen
(deservant), Herman Geurts (burgemeester), Laurens
Ramakers (president), Anton Reuten (secretaris), Gerard
Geurts, Jacob Janssen en Christian Mestrom (leden).
Ten tijde van dit pastoraat, gunde Paus Gregorius XVI (18311846) aan onze Parochiekerk de bevoegdheid, om aan
iedereen die op de eerste zondag van september onze kerk
van de H. Gertrudis zou bezoeken én er zou biechten én er te
Communie zou gaan, een “Altijddurende Aflaat” te schenken.
Onze Parochiekerk werd hierdoor een waar bedevaartsoord,
aangezien velen deze “Aflaat” wilden verwerven. Tevens
werden bij
die gelegenheid, voor al deze gelovigen, ook water en brood
gezegend. Hiermee was Maasbracht een van de bijna 400
locaties in Europa, waar toentertijd de “H. Gertrudis van
Nivelles" werd vereerd (10 hiervan waren in Nederland
gelegen).
Tevens kreeg onze parochiekerk, tijdens dit pastoraat, haar
grote luidklok, gegoten in 1827 bij Petit & Fritsen in AarleRixtel. Deze 524 kg. zware klok, droeg als opschrift: “Sancta
Gertrudis, patrona Ecclesiae, F. Verwegen. Petit & Fritsen me
funderunt 1827”.
Op 28 mei 1853 tenslotte, overleed pastoor Verwegen in zijn
eigen Maasbrachtse parochie.
Van 25 augustus tot 3 november 1830 heerste óók in deze
streken de “Belgische Opstand”, ter vorming van een
zelfstandig “Koninkrijk België”. Ontevredenheid over het
Nederlands als officiële taal, de geringe vertegenwoordiging
van “het Zuiden” in de Tweede Kamer, de beknotting van de
Katholieke invloed, de achterstelling van het Bijzonder
Onderwijs (door religieuzen) én de beteugeling van de pers
(vrijheid), vormden de belangrijkste redenen voor deze
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opstand. Geheel Limburg (Maastricht uitgezonderd), sloot zich
aan bij het opstandige Zuiden. Op 1 oktober 1830, werd de
zelfstandige staat “België” geproclameerd, met Leopold van
Saksen-Coburg als eerste koning.
Het huidige Nederlands-Limburg, met daarin gelegen ons dorp
Maasbracht, behoorde dan ook, conform de Londense
Protocollen, 9 jaar lang, van 1830 tot 1839, tot het Belgisch
Koninkrijk (Département de la Meuse Inférieure).
In het “Eindtraktaat van Londen” evenwel (januari 1839), werd
het Hertogdom Limburg (met Maasbracht) als Bondsstaat -tot
1866- weer lid van de “Duitse Bond”; doch het kwam hierbij
evenwel, administratief, onder Nederlands gezag te staan.
De Nederlandse Koning Willem II, was nu ook tevens Hertog
van Limburg. Deze vorst stond zeer sympathiek tegenover de
Roomsch-Katholieken en nam dan ook diverse maatregelen,
die voor dit kerkgenootschap erg gunstig waren.
In 1840, werd het Apostolisch Vicariaat “Roermond” opgericht,
als voorloper van het nieuwe bisdom.
In de Maasbrachtse H. Gertrudis-parochie, werd in 1851 door
de fam. Maessen-Stassen, op de hoek van de tegenwoordige
Stationsweg/Broekstraat, een gietijzeren devotie-wegkruis
opgericht.
Kort daarop, in 1853, kreeg de parochie een nieuwe pastoor:
Peter Smeets uit Echt, die tot zijn overlijden op 8 mei 1860, de
parochie zou leiden.
In datzelfde jaar 1853, werd in Nederland, als gevolg van de
Grondwet van Thorbecke (1848), ook de Kerkelijke Hiërarchie
hersteld. Gevolg hiervan was, dat het bisdom “Roermond”
opnieuw werd ingesteld en de parochie der H. Gertrudis te
Maasbracht hier ook weer deel van uit ging maken.
De nieuwe Bisschop trok de teugels meteen stevig aan, want
op 3 januari 1854 ontving pastoor Smeets een brief van hem,
waarin werd gesteld, dat hij de overledenen niet meer in
priestergewaad, vanaf hun woning mocht begeleiden; maar,
zo schreef Zijne Excellentie: “de lijken op eene zekere
distantie van de Kerk zullen worden afgehaald, zoo als het in
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andere parochiën gebruikelijk is”, want “het is niet passend,
dat een priester in kerkelijk gewaad, gaat nevens eene
boerenkar, waarop een lijk”.
Wél mocht hij in kerkelijk gewaad meelopen in de vele
processies die jaarlijks in Maasbracht plaats vonden, te weten:
De Sacramentsprocessie op Sacramentszondag, welke trok
van de Dorpskom, via Brachterbeek (langs de Kapel van
O.L.V. van Loretto, met rustaltaar) en de Brachterstraat;
De Processie op Kermiszondag (de reeds eerder genoemde
laatste zondag van september), vanuit de Dorpskom, via
Kruchten en de Brachterstraat;
maar tevens ook nog 4 kleine rondgangen op St. Marcusdag
én de zogenaamde “kruisprocessies” op de maandag, dinsdag
en woensdag voor Hemelvaart, telkens door een ander
dorpsgedeelte.

Hoofdstuk 9: Een bouwpastoor
Bij het aantreden van pastoor Peter A. Smidts (voorheen
priester-leraar te Rolduc) in 1860, bestond de “Kerkfabriek” uit:
deze pastoor, Herman Geurts (burgemeester), Theodoor v/d
Venne (president), Mathijs Meuwissen (secretaris), Jacob
Geurts, Theodoor Ramakers en Jan Slijpen (leden). Deze
pastoor ging een zeer zware bouwperiode tegemoet, waarover
verderop geschreven wordt.
In 1861 werd de parochie wederom verrijkt met een prachtig
houten wegkruis, de “Mienekes Lievenhieër”, van de hand van
Dominicus Frencken uit Brachterbeek. Dit veldkruis, geplaatst
op het kruispunt Heerenweg/Heuvelstraat, verdween in 1884
naar de zolder van een woonhuis; doch werd door toedoen
van de heer Jac. Linssen, op 31 maart 1985 als replica
hersteld, terwijl hij het gerestaureerde origineel in het “Baekerhoes” plaatste.
Na het uiteenvallen van de Duitse Bond, kwam het Hertogdom
Limburg in 1866, als elfde provincie, officieel bij het Koninkrijk
der Nederlanden (Conferentie van Londen, 1867).
In 1867, kreeg Pastoor Smidts alvast f. 280,00 aan
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gemeentelijke subsidie voor de nieuwbouw van een
voorportaal aan de kerk.
Tevens was hij, tijdens zijn pastoraat, oprichter van de
“Broederschap van de H. Petrus”, die als doelstelling had, de
fondsenwerving voor de oprichting van Katholieke
Normaalscholen (= Kweekscholen).
In 1874, de gemeente Maasbracht telde inmiddels al zo’n
1337 inwoners, bleek dat het kerkgebouw al ernstig bouwvallig
was. Het leien kerkdak bijvoorbeeld, dat op diverse plaatsen
gerepareerd was met pannen, vertoonde nog steeds ernstige
lekkages. Een en ander deed het grote kerkorgel, met zes
doorlopende en vier halve registers, geplaatst in de grote
Romaanse toren-nis, beslist geen goed.
De pastoor had echter eerst andere bouwplannen. Zo besloten
de Kerkfabriek en de Gemeenteraad in oktober 1874, om
samen eerst een lijkenhuis op het kerkhof te bouwen, aan de
noordzijde van de toren; dit mede ter voorkoming van
besmettelijke ziekten. Tevens had pastoor Smidts een
subsidie-aanvraag ingediend bij de Gemeenteraad, voor het
stichten van een Klooster met Bewaar- en Naaischool. De
Gemeente moest hierop echter afwijzend beschikken, wegens
(ook toen al) het gebrek aan geldelijke middelen.
Op 26 juni 1876, werd het Keizerlijk Decreet van Napoleon
Bonaparte opgeheven, dat betrekking had op het bestuur der
kerken, waardoor het bestuur der parochies kon worden
overgenomen door een zogenaamd “Kerkbestuur”, bestaande
uit pastoor en benoemde kerkmeesters. Het eerste
kerkbestuur van deze parochie bestond uit: pastoor Peter A.
Smidts, Jacob Geurts, Mathijs Meuwissen, Theodoor
Ramakers en Theodoor v/d Venne.
In 1878, begint pastoor Smidts aan zijn grootste karwei, de
bepaald niet soepel verlopende nieuwbouw van de
Maasbrachtse kerk. In eerste instantie werd de nieuwbouw in
1878 geschat op f. 16.000,00. Geldelijke subsidie was ook
toen al een probleem voor de Gemeente; doch zij was wel
bereid voor een bedrag van 200,00 gulden, 300.000
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bakstenen te bakken
op de gemeentelijke
Koeweide. Het
grootste probleem
was echter de locatie
van de nieuw te
bouwen kerk. De
meningen daarover
waren namelijk sterk
verdeeld. Zo had de
pastoor het duidelijk
erg moeilijk met de
opstelling van zijn,
toen 83-jarige,
bisschop Mgr. J.A.
Paredis (1795-1886;
vicaris-administrator
De door architect Kaijser getekende, doch nooit
gebouwde kerk, die gepland was in het “Brachterveld” 1840-1853; bisschop
(archief: J. Linssen)
1853-1886), die
onder invloed van de
lobby vanuit Brachterbeek, een duidelijke voorkeur had voor
de logischer bouwplaats halverwege Maasbracht-Dorp en
Brachterbeek, op het Brachterveld (gelegen halverwege de
huidige A2-viaducten “Kloosterstraat” en “Kruisweg”), hetgeen
óók de inwoners van Brachterbeek graag zagen. Er woonden
toen overigens in Brachterbeek al 652 inwoners en in Dorp &
Kruchten samen slechts 604 inwoners (St. Joost 213 inw.).
Het kerkbestuur kon echter de hogere financiën voor de
nieuwbouw op deze andere locatie (geschat op f. 30 à
35.000,00) niet opbrengen.
Tenslotte begon aannemer Driekske Janssen uit Maasbracht,
in 1878, voor de somma van f. 11.700,00 aan nieuwbouw op
de oude locatie bij de oude toren. Kort na aanvang der
werkzaamheden evenwel, gelastte Bisschop Paredis de
werkzaamheden stil te leggen, vanwege de bouwlocatie waar
hij het niet mee eens was. De aannemer werd schadeloos
gesteld met f. 1508,76.
De meningen omtrent de bouwlocatie bleven binnen de
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dorpsgemeenschap en de Gemeenteraad echter ernstig
verdeeld. De bisschop, de Gouverneur des Konings (Dr.
Kuyper), de architect en de aannemer, gaven de voorkeur aan
nieuwbouw halverwege, tussen Dorp en Brachterbeek, mede
onder invloed van de lobby. Pastoor en kerkbestuur, mede
gedwongen door de beperkte financiële middelen, bleven
echter bij hun oude standpunt; nieuwbouw zonder toren, op de
oude locatie langs de Maas. Onenigheid alom dus, waardoor
de bouw enkele jaren kwam stil te liggen.
Ondertussen, stelde het kerkbestuur, op 7 oktober 1883, de
taken en plichten “eens koster der parochie” vast. Zo mocht hij
zich bijvoorbeeld niet, zonder kennisgeving aan de pastoor,
buiten de gemeente begeven; zo weinig mogelijk de herberg
bezoeken en zeker zelf geen bier schenken; diende hij bijtijds
de klokken te luiden en de kerk te openen en te sluiten; moest
hij de kerk schoon en stofvrij houden, het zilverwerk poetsen
en de paramenten onderhouden; de misdienaars opleiden; de
pastoor vergezellen én was hij tevens organist / voorzanger.
Hij ontving voor al deze verplichtingen en taken f. 25,00 (per

De St. Gertrudiskerk te Maasbracht, zoals gebouwd in 1890.
(Ansichtenverzameling: J.Theelen/T.Valkenburg)

- 28 -

jaar !), naast de opbrengst van de akker, die hij als koster
mocht bewerken.
Pas na de installatie van een volgende bisschop, Mgr.
Boermans, op 18 juni 1886, kwam uiteindelijk de
bisschoppelijke toestemming voor nieuwbouw op de oude
locatie.
Nadat de gemeentelijke subsidie inmiddels was opgetrokken
naar f. 300,00, gelijk aan 450.000 brikstenen; werd 26
februari 1889 bij openbare aanbesteding, de nieuwbouw
gegund aan Driekskes zoon, Mathieu Janssen, die met de
laagste prijs had ingeschreven. De bouwtekeningen en het
bestek kwamen van architect J. Kaijser uit Venlo, naar een
voorontwerp van P.J. Cuypers.
De nieuwe fundering moest 1.55 meter uitgegraven worden,
terwijl de stoffelijke resten, die men daarbij tegen kwam, op
het R.K. Kerkhof moesten worden herbegraven. Het trasraam
moest uitgevoerd worden met harde, nieuwe brikken en sterke
tras, vermengd met gebluste
kalk. De opgaande muren,
bestaande uit nieuwe brik,
werden dubbelwandig
uitgevoerd, onderling verbonden
door sterke brik, die in teer was
ondergedompeld. Het voegwerk
werd uitgevoerd in zogenaamd
“knipwerk”.
Voor al het houtwerk werd
“Noordsch” vurenhout gebruikt.
De gewelven van priesterkoor,
middenschip en transepten
werden afgesmeerd met een
betonlaag van 8 cm.. Van de
oude kerk werden de 8 gebinten
hergebruikt. Als dakbedekking
De St. Gertrudiskerk te Maasbracht,
werd gekozen voor Franse
zoals gebouwd in 1890.
dubbele blokleien, type “Moulin (Ansichtenverzameling
J.Theelen/T.Valkenburg)
St. Anna”. Op de vloer kwamen
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lichtkleurige “Mettlach” plavuizen.
De nieuwbouw verliep echter niet geheel zonder problemen.
Zo deden verhalen de ronde, dat kwaadwillenden uit de
Brachterbeek, ’s nachts de bouwactiviteiten van overdag
vernielden. Ook werd pastoor Smidts op 3 april 1890, tijdens
een wandeling vanaf Brachter-Statie, in Brachterbeek, door
ontevreden “Beekenaren” gemolesteerd, met kluiten aarde
bekogeld en in een plas geduwd. Eind december 1890, moest
de goede man ook nog voor het Kantongerecht te Roermond
verschijnen, omdat tegenstanders uit Brachterbeek hem
hadden aangeklaagd wegens vermeende grafschennis bij de
bouw. Uiteraard werd hij vrijgesproken.
Uiteindelijk kon dan in 1891 de nieuwe St. Gertrudis-kerk in
Maasbracht door Bisschop Mgr. Boermans geconsecreerd
worden.
Het was een prachtige neogotische kruiskerk geworden, met
inwendig gemetselde pilaren. Buitengewoon waardevol was
het massief eiken interieur, o.a.: de rijkelijk versierde
communiebanken (nu nog aanwezig !) én de beide biechtstoelen (thans nog aanwezig in de H. Medarduskerk te Wessem)
vervaardigd
in
Renaissance-stijl en
van de hand
van de
Maasnielder
beeldhouwer F. Dieterich. Achter in de
kerk bevond
zich een
boogvormige doorDe communiebanken uit 1891, in Renaissance-stijl;
vervaardigd door de Maasnielder beeldhouwer F. Dieterich
gang naar
(foto: J.
de toren,
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afsluitbaar door een
smeedijzeren hek. Dit
vormde de doorgang
naar de Doopkapel en
de trap naar het
oksaal met het orgel.
Inmiddels, was in
1889, de financiële
gelijkstelling van
Openbaar (=neutraal)
en Bijzonder (=
religieus) onderwijs
geregeld. Beiden
werden nu van
Rijkswege
gefinancierd.
De strijd met
Brachterbeek, was
echter nog niet
beëindigd. Uit
koppigheid gingen
Interieur St. Gertrudiskerk te Maasbracht
velen uit dit dorpsdeel,
zoals gebouwd in 1890; orgel-oksaal met doopvont
(foto: J. Smeets) in Linne ter kerke.
Pastoor Smidts
dreigde daarop in april 1892, de dwarsliggende rebellen te
excommuniceren, indien zij niet hun Paasplicht in de St.
Gertrudis-kerk zouden vervullen.
In datzelfde jaar 1892, werd de nieuwe kerk ook nog verder
verfraaid met 14 gipsen Kruiswegstaties van Atelier Germanus
uit Roermond, welke geschonken werden door Joannes
Tilborg.

Hoofdstuk 10: Weer vrede in het dorp
Teneinde de rust in de gemeenschap te herstellen, benoemde
de Roermondse Bisschop, een nieuwe pastoor in de parochie
H. Gertrudis te Maasbracht, namelijk de voormalige pastoor uit
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Linne, J.S. Engels (1894-1911); met het doel, zo de tweespalt
in de parochie en het dorp te lijmen, hetgeen deze geestelijke
ook perfect gedaan heeft.
In deze tijd, werden de zgn. “Mispaden” benoemd. Dit waren
paden, waarlangs de bevolking van buiten-het-dorp gelegen
huizen, ter kerke ging (vergelijk de thans nog bestaande
“Mispadenhof” aan de Hofstraat). Voor oude en gebrekkige
mensen reed vroeger vanuit Brachterbeek ook een zogeheten
“Kerkwagen”, voorzien van paardentractie, naar de vroegmis
van halfzeven.
Helaas vond in deze tijd ook de splitsing plaats van de
Rozenkransbroederschap. Die van “Brach” gingen verder als
“Ambrosiusbroederschap”; die van de “Baek” zetten de traditie
van de “Rozenkransbroederschap” verder voort. Later zouden
zij ook voor de, met paarden getrokken, lijkwagen in de
parochie gaan zorgen.
Ook pastoor Engels had zijn bouwperikelen. Zo bleek in
januari 1895 de planken kerkvloer al door champignonschimmel verrot te zijn en diende deze vervangen te worden.
Doch deze keer werd eerst een ondervloer van brikken in
cement gelegd.
Ook dienden in dat jaar de pastorie en kapelanie beide
gerenoveerd te worden (voorgevel, dak, goten, trap, enz.).
In 1896 werd boven het hoofdaltaar een prachtig koorvenster
geplaatst, voorstellende de Calvarieberg, van de hand van de
bekende glazenier Frans Nicolaes (vader van Joep Nicolaes).
Tevens werden in 1897, door kerkschilder Henrie Scheen uit
Roermond, de gewelven van de kerk gepolychromeerd; zowel
met Bijbelse taferelen, als met chronogrammen.
Chronogrammen zijn spreuken of vermeldingen in het Latijn,
met daarin hoofdletters, welke tevens Romeinse cijfers
voorstellen; dewelke opgeteld een betekenisvol jaartal
vormen.
Een jaar later, in 1898, werden twee kleinere koorvensters,
voorstellende de H. Apolonia en de H. Jacobus, door de fam.
Geurts aan de parochiekerk geschonken.
Pastoor Engels zelf tenslotte, schonk de parochiekerk in 1899
een Jozef-altaar (vervaardigd door Arnold Engelbert) en in
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1903 een nieuw Hoogaltaar met beeldengroepen (vervaardigd
door Henri Geelen).
Intussen, werd bij de eeuwwisseling in 1900, in Nederland de
leerplicht voor kinderen ingevoerd.
Aan het begin van de 20e eeuw was de parochie van de H.
Gertrudis te Maasbracht betrekkelijk welvarend. Zo vermeldde
de inventarislijst o.a.: 1 zilveren monstrans, 2 zilveren cibories,
1 verguld lunula-doosje, 1 zilveren zieken-pyxis, 2 zilveren
busjes voor H. Olie, 1 zilveren miskelk, 1 vergulden reliquiemonstrans, 20 kandelaars, 8 kandelabers, 3 altaarkruisbeelden, 3 sets ampullen op bord (zilver; kristal; glas), 2
koperen Godslampen, 4 misboeklessenaars, 5 altaarschellen,
2 wierookvaten (zilver; koper), 1 koperen wijwaterketel. Verder
bezat de kerk aan paramenten: 7 zijden koorkappen (wit, rood,
paars en zwart), 4 zijden 3-persoons-sets voor drie heren (wit,
zwart en div. kleuren), 19 zijden kazuifels (wit, rood, paars,
groen en zwart), 18 zijden stola’s (wit, rood, paars en zwart), 3
zijden humerales, 3 zijden ciborie-velums, 22 alben, 12
priester-rochetten, 16 misdienaartoogjes (rood en zwart), 16
misdienaars-rochetten, 21 altaar-dwalen, 4 communiebankdoeken, 2 benedictiedoeken, 36 corporalen. Daarnaast ook
nog 8 missaals, 8 processionalen, 2 ritualen, 6 gradualen, 2
vesperalen, 3 zilveren relikwie-houders met autorisatie van
verering (H. Gertrudis (1897), H. Barbaroi (1897), H. Antonius
van Padua (1892)), 2 lijkbaren, 1 draaghemel (in 1841
vervaardigd door Dominicus Frencken (van het wegkruis !),
verguld in 1900), 6 draagkruisen, 15 draaglantaarns (=
flambouwen), 7 vaandels (H. Familie (+ rouwvaandel); 2x
Congregatie O.L.V.; O.L.V. H. Hart; H. Rozenkrans; H.
Ambrosius).
Vanaf 1906 werd de titel Hertogdom Limburg officieel
afgeschaft en sprak men voortaan van de Provincie Limburg.
In datzelfde jaar schonken de parochianen hun parochiekerk
twee beelden: “De Menswording van Jezus” en “De Kroning
van Maria”. Tevens werden in september van dat jaar nieuwe
zit- en knielbanken geplaatst, die men voor 1 jaar kon pachten
(voorste rijen f. 3,00 per plaats, per jaar; daarachter f. 2,50 per
- 33 -

plaats, per jaar).
In 1907 kwamen acht Augustijner Hospitaalzusters “Les
Soeurs Hospitalières à Tréguier” naar Maasbracht, die daar tot
1919 zouden blijven. Zij waren uit Frankrijk gevlucht, vanwege
de godsdienst-vervolgingen aldaar en hadden het plan, in
Maasbracht een Bewaarschool te starten, hetgeen o.l.v. zuster
Marie Angélique Lucas ook gerealiseerd werd. Spoedig
daarop, zou ook de ziekenverpleging in hun klooster starten,
later gevolgd
door verpleging
aan huis
(zogeheten
wijkzorg of
thuiszorg). Hun
klooster werd
door de
Maasbrachtse
firma G.H.
Krekelberg
gebouwd aan de
R.K. Zuster-klooster te Maasbracht, gebouwd in 1907 door
Kloosterstraat,
aannemer Krekelberg.
(foto: J. Linssen)
naar een
ontwerp van Architect C. Franssen uit Roermond, voor de prijs
van f. 28.617,92.
In 1910 werd op initiatief van kapelaan Mart van Mulken, ook
hier ter plaatse de “Vereeniging Het Groene Kruis” opgericht,
ter realisering en ondersteuning van de ziekenverzorging.

Hoofdstuk 11: De Eerste Wereldoorlog
Het is ten tijde van het pastoraat van Henr. Luyten (19111920), dat de Eerste Wereldoorlog woedde (1914-1918). Het
Nederlandse Leger werd gemobiliseerd en nam positie in
langs “Neerlands Rijksgrenzen”, teneinde de neutraliteit te
waarborgen.
Op 25 april 1915, kregen kerk, pastorie en kapelanie
elektriciteit met bijpassende verlichting (kosten f. 424,00).
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Tevens werd het kerkorgel gerepareerd en uitgebreid. Een
jaar later, in 1916, diende ook nog de kapelanie gerepareerd
te worden.
In 1917 vond een Grondwetsherziening plaats, waarbij het
Openbaar- én Bijzonder-onderwijs volledig gelijkgesteld
werden.
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog eiste België, zowel
Zuid-Nederland, als Zeeuws-Vlaanderen op, doch de
geallieerden gingen hier niet op in.
Helaas verlieten reeds in 1919, de Franse religieuzen
Maasbracht weer; o.a. vanwege de teruggekeerde rust in
eigen land, maar ook vanwege de geringe uitbreiding van de
orde door weinig “intredingen” én de taalbarrière.
Op 26 oktober 1922, werd de Stichting “J.A. Geurts
(Maassen)” opgericht, door de uit Maasbracht afkomstige,
Beegdense pastoor Joannes A. Geurts. Deze stichting had tot
doel, het onderwijs en de ziekenverzorging in zijn
geboortedorp Maasbracht te bevorderen. Als een van haar
eerste acties, kocht deze Stichting het toen leegstaande
klooster te Maasbracht aan.
Wederom door toedoen van de Beegdense Pastoor Geurts,
kwamen in november 1923, veertien Zusters van de
Goddelijke Voorzienigheid uit Steyl/Tegelen naar Maasbracht.
Zij namen direct de Bewaarschool weer over (Zr. Antonio) en
“Het Groene
Kruis” (Zr. Elina).
Tevens werd
gestart met een
Handwerkschool.
Omdat zij echter
geen kans kregen,
om in Maasbracht
ook een R.K.
Lagere school
voor meisjes te
starten, verlieten
H. Hart-beeld op hoek Kloosterstraat/Kromstraat
tegenover het R.K. Zusterklooster (anno 1949)
zij onze gemeente
(foto: J. Smeets)
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reeds weer in 1930.
Recht tegenover het zusterklooster, op de splitsing van
Hoofdstraat en Kromstraat, werd in 1924 een H. Hart-beeld
geplaatst en ingewijd.
Vanaf 1923 bestaan er gegevens over een kerkelijk knapen-/
mannenkoor in onze parochie; “De Scola Cantorum”. Dit stond
toentertijd onder leiding van Joannes M. Sniekers, die behalve
dirigent, tevens organist, koster en begrafenisondernemer
was.
In 1927 kwam kapelaan Joh. J. Hendrix ter assistentie in onze
parochie. Hij zou de latere “bouwpastoor” voor Brachterbeek
worden. Zijn leven zou hij echter op een zeer trieste wijze
verliezen (zie 1945).
Baron Barbou de Roosteren, liet in 1929 in St. Joost, opnieuw
een fraai kapelletje bouwen, toegewijd aan de “H. Theresia
van Lisieux”; hetgeen ingewijd werd in september 1929.
Tijdens de economische crisis in Nederland (1929-1940), werd
in Limburg, in het kader van de “Werkverschaffing”, begonnen
met de aanleg van het Julianakanaal en bijbehorende
sluiswerken.
De parochie van de H. Gertrudis te Maasbracht, bezat anno
1930, nog veel onroerende goederen. Naast het kerkgebouw,
het kerkhof, de pastorie met tuin, de kapelanie met tuin, de
kapel in Brachterbeek en de kapel in Kruchten; bezat de
parochie ook nog zo’n 36 percelen landbouwgrond die
verpacht werden. Deze stukken grond waren gelegen in
geheel Maasbracht, maar ook in Echt, Heel, St. Joost én Ohé.
Daarnaast bezat de parochie ook nog diverse inschrijvingen
op Staatsleningen en Obligaties.
Op 13 juni 1932, werd begonnen met een restauratie van de
Middeleeuwse kerktoren, o.a. bekostigd met gemeentelijke
subsidie. Deze restauratie geschiedde volgens het plan van
Architect Franssen, o.l.v. de Rijksdienst voor
Monumentenzorg. Tevens werd toen ook het torenuurwerk
vernieuwd (voor een bedrag van f. 6201,00).
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Hoofdstuk 12: Toch een kerk in Brachterbeek
Bij de aanvang van het Pastoraat van Joh. Goldschmitz (19321935) ging het bisdom akkoord met de stichting van een
rectoraat in de Brachterbeek. Kapelaan Hendrix (en zijn
pastoor Goldschmitz) kregen van Mgr. Lemmens de opdracht
een en ander te realiseren. Kapelaan Joh. J. Hendrix werd
daarbij tevens benoemd tot eerste rector voor Brachterbeek.
Teneinde zijn traktement veilig te stellen, bleef hij, in naam,
(ook) kapelaan in de St. Gertrudisparochie. De geschatte
bouwkosten bedroegen circa f. 60.000,00 (incl. inrichting), met
een gemeentelijke subsidie van f. 10.000,00. Zodoende bleef
voor onze
“bouwpastoor”
nog heel wat
werk te
verzetten. Hij
kon echter
rekenen op een
enorme inzet van
de inwoners van
Brachterbeek.
Op 12 februari
1932 kwamen
tenslotte de
R.K. Kerk v/h H. Hart van Jezus, te Brachterbeek;
gebouwd in 1933
(foto: R. Bollen/Muller) Zusters van
Liefde van Jezus
(vanuit Schijndel), naar het klooster te Maasbracht om hun
onderwijstaak en ziekenverzorging alhier te realiseren. Zij
zouden hier zestig jaar blijven. Kort na hun aankomst, werd
met hulp van de Stichting “J.A. Geurts-Maassen”, in de
kloostertuin, de (Bijzondere) R.K. Lagere School voor Meisjes,
bekend onder de naam “Mariaschool”, geopend. Deze school
begon met 153 meisjes en 5 leerkrachten, waaronder 3
religieuzen. De Openbare Lagere School aan de Dorpsstraat,
bleef uitsluitend een jongensschool (132 jongens en 4
leerkrachten).
Op 5 maart 1933 kon Pastoor Goldschmitz in St. Joost de
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uitbreiding van de kapel van de H. Theresia inzegenen.
Datzelfde jaar werd echter ook al het besluit genomen, dat
verdere uitbreiding noodzakelijk was.
Ook in maart 1933, kreeg de pastoor, in zijn functie als
voorzitter van de plaatselijke “Vereniging Het Groene Kruis”,
van de Inspectie Volksgezondheid het advies, tot instelling van
een Consultatiebureau voor Zuigelingen, mét een
gediplomeerd Wijkverpleegkundige. Dit, om de kindersterfte,
die in Limburg het hoogste van Nederland was, te doen dalen.
10 mei 1933 werd door de Fa. Eijsbouts uit Asten een nieuw
achtdaags torenuurwerk geplaatst, met twee koperen
cijferringen (kosten f. 700,00). Tevens werd óók in mei het
besluit genomen tot mislezing op Zon- en Feestdagen in de
vergrote H. Theresia-kapel te St. Joost.
Vicaris-generaal Mgr. Baudoin, kon op 15 juni 1933 de Eerste
steen leggen voor de H. Hartkerk in Brachterbeek. De bouw
zou wederom uitgevoerd worden door de Gebr. Krekelberg uit
Maasbracht, wederom volgens bouwplannen van Architect Ir.
J. Franssen uit Roermond. Met name voor het grondwerk en
de fundering kreeg men zeer veel hulp van de inwoners van
Brachterbeek zelf.
Maar ook bij de moederkerk in Maasbracht-Dorp werd weer
gebouwd. In samenwerking met het Gemeentebestuur van
Maasbracht, realiseerde men een nieuw lijkenhuisje op het
kerkhof.
De nieuwe H. Hart-kerk te Brachterbeek, kon reeds op 17
december 1933 ingezegend worden door Deken J. Jongen
uit Echt. De consecratie van deze nieuwe Rectoraatskerk vond
vervolgens plaats op 8 juli 1934 door bisschop Mgr.
Lemmens.
Aangezien er in de Moederkerk in Maasbracht-Dorp, toen
geen kapelaan meer was, werd besloten, de kapelanie
(Julianalaan 7), voor de helft te verhuren aan leken. De andere
helft werd gebruikt als parochiële vergaderzaal.
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In het voorjaar van 1934 werd Maasbracht bezocht door
Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana, bij
gelegenheid van de opening, door Hare Majesteit, van het
noordelijke deel van het Julianakanaal én de sluiswerken te
Maasbracht.
Datzelfde jaar, 1934, werd in St. Joost óók begonnen met de
bouw van een nieuwe rectoraatskerk en reeds in januari 1935,
kon de noodkerk “St. Judocus” in St. Joost in gebruik worden
genomen. In 1959 zou deze noodkerk dienst gaan doen als
Patronaat (het huidige Gemeenschapshuis te St. Joost).
Pastoor Gull.W.H. Knops (geb. 17-06-1887) zou, tijdens de
moeilijke oorlogsjaren, het pastoraat in Maasbracht
waarnemen. Hij bleef hier van 1935 tot 1959. Tijdens zijn
pastoraat, werden de Bedevaarten naar de St. Gertrudis-kerk
in Maasbracht, beëindigd (zie pag. 23).
De Mariakapel van O.L.V. van Loretto werd in 1935, plechtig
overgedragen door de Parochie van de H. Gertrudis, aan de
nieuwe Rectoraatskerk “H. Hart” in Brachterbeek.
In augustus 1935 werd door de Gemeente Maasbracht, het
gebouw van de Openbare School aan de Dorpsstraat,
overgedragen aan het R.K. Kerkbestuur “H. Gertrudis”, ten
behoeve van de nieuw opgerichte R.K. Lagere school voor
jongens “St. Joseph”.
Datzelfde jaar werd in de parochie besloten over te gaan tot
de aanschaf van een harmonium, ter begeleiding van de
volkszang.
De daarop volgende jaren werd, bij de vernieuwing en
uitbreiding van het kerkorgel door fa. L. Verschueren uit
Heythuysen, ook het oksaal vernieuwd en lager geplaatst.
Kerkorganist in die tijd was toen nog steeds de heer J.
Sniekers.
Na het overlijden van de Beegdense oud-pastoor J.A. Geurts
op 26 maart 1936, namen de “Zusters van Liefde van Jezus”,
de erfenis van de Stichting “J.A. Geurts-Maassen” over.
Vanaf 6 november 1937 tot in de oorlog (7 november 1944),
beheerden zij het “St. Jozef-Gasthuis” voor bejaarden en
zieken, gevestigd in het grote herenhuis van de fam. Geurts- 39 -

Maassen, dat was gelegen naast de R.K. Kerk (dit was van
oorsprong het ouderlijk huis van de eerder genoemde
Beegdense Pastoor J.A. Geurts).
Op 6 augustus 1939 werd door de parochie H. Gertrudis, nog
een nieuwe kerkkachel aangeschaft, benevens nieuwe rouwparamenten (voor een bedrag van f. 375,00).

Hoofdstuk 13: De Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei 1940 werd ook óns dorp getroffen door een zwaar
lot; de bezetting door Nazi-Duitsland. Deze vreemde
overheersing, zou duren tot januari 1945.
Vanaf 31 januari 1941, verboden de Nazi’s het luiden van
kerkklokken voor de erediensten. Zij mochten alleen nog bij
luchtaanvallen geluid worden, omdat in onze gemeente geen
waarschuwings-sirenes stonden. Doch twee jaar later, in
januari 1943, werden alle kerkklokken geroofd door de Nazi’s
(“Klokken-Peter” en zijn trawanten). Datzelfde jaar werden
veel van onze mannen verplicht om in Duitsland te gaan
werken. In april 1943, volgde zelfs nog een algemene staking
wegens het weer in
krijgsgevangenschap zetten van
onze dienstplichtige soldaten.
In november 1944 volgde toen
ook nog de volledige evacuatie
van alle inwoners van
Maasbracht-Dorp en
Brachterbeek, inclusief alle
schippers-gezinnen die reeds bij
hen verbleven, na de volledige
verwoesting van de binnenvaartvloot in de havens van
Maasbracht.
Het meest trieste moment voor
onze parochie was wel de totale
verwoesting van ons kerkgebouw,
eind 1944, door Engelse
Oorlogsverwoesting v/d R.K. Kerk
der H. Gertrudis, anno 1944/1945
granaten, afgeschoten vanaf de
(foto: J. Smeets)
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overzijde van de Maas,
voorafgaand aan de
bevrijding van dit stukje
Midden-Limburg.
Diverse beelden, die deze
verwoestingen hadden
overleefd, zijn daarna, tot op
heden, opgeborgen in de
magazijnen van het
Bonnefantenmuseum te
Maastricht. Hiertoe behoren
o.a.: 2 lindehouten,
gepolychromeerde beelden
van de H. Ambrosius en de
H. Augustinus (uit 1700, met
duidelijk Luikse invloeden)
én 2 blank-eiken beelden
van de H. Maria en de H.
Johannes (15e eeuws, in
Oorlogsverwoesting v/d R.K. Kerk der
Oppergelderse stijl).
H. Gertrudis, anno 1944/1945
Vermeldenswaard uit deze
(foto: J. Smeets)
periode, voorafgaand aan de
bevrijding, was het optreden van rector Jozef Beij te St. Joost.
Door zijn persoonlijke bemiddeling bij de Duitse commandant,
voorkwam hij, dat eind 1944 ook de inwoners van St. Joost,
gedwongen moesten evacueren. In plaats daarvan, konden zij
zelf evacués onderbrengen, tot zelfs op het Priesterkoor van
de kerk.
In januari 1945 werd Maasbracht tenslotte bevrijd door de
Engelse geallieerden. Deze bevrijding was echter niet meer
weggelegd voor onze rector/kapelaan Joh.J. Hendrix, die op 9
februari 1945, tijdens zijn gevangenschap in
concentratiekamp “Buchenwald”, om het leven kwam, door
een bombardement op de fabriek, waar hij door de Nazi’s
tewerk was gesteld.
Na de bevrijding van Nederland en de terugkeer van de
geëvacueerde Maasbrachtse bevolking, werd vanaf mei 1945,
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zaal “Sentjens”, op de hoek Molenweg/Hoofdstraat, voor
f. 100,00 per maand gehuurd en als noodkerk gebruikt.
Eind 1945 werd “St. Joost” officieel een eigen rectoraat, onder
bescherming van de “H. Judocus”.
Op 1 augustus 1946 vervolgens, werd het rectoraat
Brachterbeek,
officieel een
zelfstandige
parochie,
toegewijd aan
het H. Hart van
Jezus, onder
het eerste
pastoraat van
H.K.E.

Interieur v/d R.K. Kerk v/h H. Hart van Jezus te Brachterbeek;
zoals gebouwd in 1933 (anno 1956)
(Uit: Geschiedenis van Brachterbeek, T.Valkenburg)

Schwartzenberg, afkomstig uit Aachen (D). Vanaf dat ogenblik
mochten alle H. Sacramenten in deze kerk worden
toegediend. Ook de huwelijkssluiting, waarvoor men tot dan
toe, nog steeds naar de Moederkerk (H. Gertrudis) aan de
Hoofdstraat in Maasbracht-Dorp moest terugkeren.

Hoofdstuk 14: Een nieuw kerkgebouw
Op 12 april 1946 vergaderde het Kerkbestuur van de St.
Gertrudis-parochie voor het eerst over de nieuwbouw van zijn
verwoeste kerk. De Rijksoverheid had toen inmiddels ook
weer wat geldelijke middelen en materialen voor de herbouw
van Nederland ter beschikking gekregen.
14 juli 1947, werd de fa. Sondermeijer & Zn. uit Rotterdam
(thans: St. Odiliënberg), als laagste inschrijver, het project
gegund. Door de grote oorlogsverwoestingen, was namelijk
toentertijd geen enkele lokale aannemer in staat, een project
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van zo’n grote omvang te realiseren. Sondermeijer ging
bouwen, volgens het bestek van architect A.J.N. Boosten uit
Maastricht. De bouwkosten werden geschat op f. 423.330,27,
waarvan f. 363.406,27 voor het kerkgebouw zelf was bestemd.
De rest was voor de inrichting, o.a. voor luidklokken en
uurwerk f. 13.000,00; banken f. 18.250,00; herstel van het
orgel f. 10.000,00; enz.. Subsidies werden o.a. ontvangen van:
de Nederlandse Staat f. 80.000,00; het bisdom f. 38.500,00;
de gemeente f. 30.000,00; enz.).
Op 9 mei 1948, kon dan ook de Eerste-steen gelegd worden
voor het kerkgebouw, waarin wij ook nu nog samenkomen en
onze H. Missen kunnen vieren.
Als bouwtechniek werd bij de bouw van deze kerk gebruik
gemaakt van: gewapend beton (voor de kolom-voeten, de
kelderoverdekking, de traptreden en bordessen, de tracering
van de ronde ramen, de wenteltrap in de toren, de kluis en de
overspanningen waarboven belasting bestond) en stampbeton
(voor de fundering, de keldermuren, de C.V.-kanalen, de
vloeren en het inwendige van de kolommen). Het
buitenmetselwerk werd uitgevoerd in harde, ongesorteerde
ringovensteen en het binnenmetselwerk met “Eerste soort”,

St. Gertrudiskerk te Maasbracht, zoals gebouwd in 1948;
zuidzijde, gezien vanaf het H. Hartbeeld op de hoek Hoofdstraat/Julianalaan
(foto: R. Bollen / Muller)
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St. Gertrudiskerk te Maasbracht, zoals gebouwd in 1948; gezien vanaf het R.K.
kerkhof

handgevormde kleurige ringovensteen van “Waal-formaat”.
Voor de toren-restauratie tenslotte, werden “Sibber-blokken”
gebruikt. Verder werd gebruik gemaakt van twee ijzeren
spanten voor het kerkschip, vurenhout voor de dakspanten en
balklagen én deuren van vurenhout met eiken kant-stukken.
Als dakbedekking werd gekozen voor vuil-roodbruine
leipannen. Het leidingwerk werd uitgevoerd met
gegalvaniseerde ijzeren leidingen. Tenslotte volgde de buitenbestrating, waarvoor blauwe klinkers werden gebruikt.
Opgemerkt dient te worden, dat bij deze nieuwbouw ook
tevens uitbreiding plaatsvond. Bij een parochie-grootte van
circa 1100 parochianen met 2 zielzorgers, ging men uit van
360 zitplaatsen voor de vaste parochianen én 120 zitplaatsen
voor schippers (5 banken in het midden van de kerk). De
pachtprijs voor deze plaatsen zou, ingaande januari 1949,
gaan bedragen: voor de eerste zitplaats per gezinslid f. 12,00,
tweede gezinsplaats f. 10,00 en derde gezinsplaats f. 8,00
(per jaar). Voor schippers rekende men 15 cent per
misviering.
Op 5 juni 1949 kon de herbouwde kerk in gebruik worden
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genomen.
In het daaropvolgende jaar konden ook weer 3 nieuwe,
bronzen luidklokken in onze kerktoren worden gehangen, en
wel:
“Gertrudis”, diameter 108,5 cm., met opschrift: “Deum
laudamus” (= wij loven God);
“Petrus Johanna Georgius”, diameter 92,5 cm., met opschrift
“vivos vocamus” (= wij roepen de levenden);
“Elisabeth”, diameter 81,5 cm., met opschrift “mortuos
plangimus” (= wij bewenen de doden).
Op 24 januari 1951, geeft Pastoor Knops aan rector Jos Bey
te St. Joost, toestemming om zelf huwelijkssluitingen te
voltrekken, in de rectoraatskerk aldaar.
In 1953 werd de R.K. Streekschool “De Driesprong” voor
V.G.L.O. opgericht, door gezamenlijke inzet van de
Gemeenten Linne, Maasbracht en Montfort, én de aldaar
gevestigde vier parochies. Deze school was gelegen aan de
Rijksweg, tussen Linne en Brachterstatie. Namens onze
parochie der H. Gertrudis, maakte Pastoor Knops deel uit van
het schoolbestuur.
Op 4 november 1954 werd onze parochie zwaar getroffen,
door een brand in de rectoraatskerk te St. Joost, waarbij
priesterkoor en sacristie volledig uitbrandden. Na nieuwbouw,
werd op 13 december 1959 de nieuwe rectoraatskerk “H.
Judocus” te St. Joost, door Mgr. Moors opnieuw ingewijd. Dit
was een mooi begin voor onze nieuwe pastoor H. Thijssen, die
van december 1959 tot april 1972 het pastoraat in de H.
Gertrudis-parochie zou behartigen.
In datzelfde jaar 1959, werd door het bestuur van de Stichting
R.K. Streekschool “De Driesprong” te Maasbracht, ook nog de
H. Rafaël-school voor M.U.L.O. gestart, waarvan velen in onze
regio gebruik zouden gaan maken.
Uiteindelijk werd op 11 november 1961, onze herbouwde St.
Gertrudis-kerk, plechtig geconsecreerd door bisschop Mgr. P.
Moors. De parochie telde toen inmiddels 2200 parochianen.
Bij de consecratie, werden in het altaar de oude relikwieën
opgeborgen van de H.H. Desiderius en Lucundus, die
afkomstig waren uit de oude altaren van de verwoeste kerk.
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Hoofdstuk 15: De recente historie
In 1965 kon het Parochiebestuur zijn nieuw gebouwde R.K.
Jongensschool “St. Jozef” in gebruik nemen, die gelegen was
op de hoek van Europlein/Suikerdoossingel. Datzelfde jaar,
kon tevens ook nog de kapelanie uit 1956, waarin toen
kapelaan J.S. Klerken woonde, met een garage worden
uitgebreid.
In september 1966 brak voor Maasbracht weer een belangrijk
moment aan, toen Juliana, thans als Koningin, wederom naar
dit dorp aan de Maas kwam, om de nieuwe drielingsluis, in het
naar haar genoemde kanaal, te openen.
Een jaar later, in 1967, konden de Zusters van Liefde van
Jezus (afkomstig uit Schijndel) wederom een nieuw
schoolgebouw openen; ditmaal de R.K. Kleuterschool “De
Klimop”, gelegen aan de Suikerdoossingel.
In ras tempo kwamen er in dit gedeelte van Maasbracht
nieuwe scholen bij, want door toedoen van de plaatselijke
industriëlen (o.a. wijlen de heer S. Houben en wijlen oudburgemeester A. Ewalds), werd aan het Europlein ook de R.K.
Technische School “Maasbracht” (T.S.M.) geopend.
Maasbracht bleef groeien, terwijl ook het aantal parochianen
toenam. In 1970 bedroeg het aantal inwoners 4084. Men
begon zelfs te denken aan de stichting van een nieuwe R.K.
Kerk in de nieuwbouwwijk “Kruchterveld”. Vanwege de
toegenomen ontkerkelijking echter, zag men daar naderhand
toch vanaf.
Op 4 april 1971, werd er een groot feest gevierd in de
parochie van de H. Gertrudis te Maasbracht, want haar
“herder”, pastoor Herm. Thijssen, vierde zijn 40-jarig
priesterschap. Kort daarna, in juni 1972, werd zijn herdersstaf
dan ook overgenomen door kapelaan Peter H. de Klijn, die
reeds sedert 1970 de parochie als kapelaan diende. Als
pastoor zou hij toen nog tot november 1980 werkzaam blijven
in Maasbracht.
In 1971, was het jaar aangebroken, dat de Stichting “Katholiek
Onderwijs Maasbracht’ (K.O.M.) werd opgericht en, op 28
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december 1971, in onze parochie van de H. Gertrudis, het
beheer overnam van de R.K. Jongensschool “St.
Jozef” (voorheen kerkbestuur “H. Gertrudis”) en van de R.K.
Meisjesschool “H. Maria” (voorheen onder het bestuur van de
congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus uit
Schijndel). Kleuterschool “Klimop”, die in 1972 ook een
speciale kleuterklas
voor schipperskinderen opende,
volgde op 7 januari
1974.
In datzelfde jaar
1971, werd het H.
Hartbeeld
verplaatst naar de
ingang van het R.K.
Kerkhof aan de
H. Hart-beeld en Julianaboom op hoek Kloosterstraat/
Hoofdstraat; dit
Kromstraat, gelegen voor de “Boerenleenbank”
(Ansichtenverzamel.: J.Theelen/
vanwege de
reconstructie van
Kloosterstraat en Kromstraat.
In maart 1973 kreeg ook het rectoraat “St. Joost” de status
van zelfstandige parochie, onder de bescherming van de “H.
Judocus” én de bezielende leiding van pastoor Sangers, die
aldaar eerst rector was geweest.
Wegens uitbreiding in de nieuwbouwwijken, kon de Stichting
“K.O.M.”, op 1 augustus 1975 een nieuwe Basisschool in
Maasbracht openen: de R.K. Kleuter- en Basisschool “’t
Breerke” aan de Ankerstraat.
Ook in augustus 1978 kon de parochie wéér een priesterfeest
vieren; thans het 25-jarig priesterfeest van hun pastoor P.H.
de Klijn.
Enkele jaren later, rond 1980, werd in de parochiekerk het
kerkorgel verplaatst, vanaf het oksaal achter in de kerk, naar
het priesterkoor. De kosten van deze ingreep bedroegen circa
f. 60.000,00.
Op 22 februari 1981, werd het pastoraat overgenomen door
- 47 -

Drs. Ant.M.F. Tummers, die de parochie tot 18 mei 1986 zou
leiden. Een jaar later, in 1981, werd het pastorale team ook nog
uitgebreid met diaken/kapelaan Everard J. de Jong, die hier tot
1984 zou blijven. Later, 6 februari 1999, werd hij tot Hulpbisschop
van het bisdom Roermond gewijd.
Door een initiatief van enkele “notabelen” uit Maasbracht, kon in
1983, door de “Stichting Bejaardenhuis voor oud-varenden,
Dokter Engelsoord”, een bejaardenhuis voor schippers in gebruik
worden genomen. Het werd een thuishaven voor oudbinnenvaart-schippers(-echtparen); met evenwel ook enkele
“kajuiten” voor bejaarden uit Maasbracht, die niet afkomstig waren
uit de Binnenscheepvaart. Hoewel de Stichting van neutrale
signatuur was, was ook vanuit de Katholieke kerk, een pastoor in
het bestuur vertegenwoordigd.
In oktober 1983 werd ons H. Hartbeeld wederom verplaatst,
thans naar een mooie locatie op de hoek Hoofdstraat/Julianalaan,
bij de pastorie en tegenover de ingang van het R.K. Kerkhof.
Datzelfde jaar werd ook het oude zusterklooster gesloopt, nadat
de nog overgebleven religieuzen een dubbel-woonhuis aan de
Hoofdstraat hadden betrokken.
In oktober 1984, schonk de Scholengemeenschap
“Maasanker” (voorheen: R.K. Technische School Maasbracht)
haar medeoprichter, de heer S. Houben, bij gelegenheid van zijn
70e verjaardag, een fraaie St. Antoniuskapel, gelegen aan de S.
Houbenweg op Industrieterrein “Koeweide”.
In 1985, werd de nieuwe wet op het Basisonderwijs van kracht.
Hierbij werd de leerplichtige leeftijd verlaagd naar het 5de
levensjaar én het Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs werden
samengevoegd tot één schooltype: de Basisschool.
In het jaar, dat pastoor Widdershoven het pastoraat overnam
(1986), dienden ook torenspits met kruis en haan gerepareerd te
worden. Pastoor A. Widdershoven, zou zijn pastoraat hier
vervullen van 1986 tot 1995. Tijdens deze periode droeg hij ook
zorg voor de aanleg van een invaliden-ingang met hellingbaan
(1987; fa. F. Wilms & Zoon); vernieuwing van de zinken dakgoten
en afvoerpijpen (1989; fa. Pex & Zoon) en volledige restauratie en
reparatie van kerktoren en kerkdak (1992/1994; aannemersbedrijf
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Reumkes, Landgraaf; fa. Verkoulen, Beegden; architect
Gijselaers, Maastricht; kosten f. 584.268,81); vervanging van het
torenuurwerk (moederklok en nieuwe wijzerplaten) en luidmotoren
n.a.v. stormschade in februari 1990 (fa. v/d Kerkhof, Aarle-Rixtel) !
Dit alles, naast zijn toch al zeer drukke pastorale activiteiten. Ter
afsluiting werd op 27 september 1993 de vergulde torenhaan op
de torenspits teruggeplaatst.
Mede op initiatief van pastoor Widdershoven, schuurden en
schilderden een aantal ouderen en oud-schippers ook alle
kerkbanken in de kerk, benevens de houten vloeren onder deze
banken.
Helaas vertrokken in 1991, na bijna 60 jaar, ook de laatste zusters
van Liefde van Jezus, uit Maasbracht.
In 1995, kreeg onze parochie een jonge, nieuwe pastoor: Lambert
M.J. Creemers. Een uit Vlaanderen afkomstig, enthousiast
priester, die door zijn enorme inzet vele parochianen naar de Kerk
terug deed keren. Mede door de komst van een parochieel
Kinderkoor in 1996, o.l.v. Tinie Kelleners, werden ook vele H.
Misvieringen, ook voor de jeugd aantrekkelijker.
Sedert 1997, kreeg ook deze pastoor (parttime) assistentie, in de
persoon van een diaken: ing. R.J.H.M. Mom uit Montfort.
Doch ook deze pastoor had zorg voor het onderhoud van het
kerkgebouw en de religiosa. In 1997, verwierf hij gelden voor
nieuwe misgewaden (diverse kazuifels en koormantels), klassiek
van vorm, doch modern uitgevoerd. In datzelfde jaar werd ook de
elektrische installatie en verlichting van het kerkgebouw
vernieuwd (kosten f. 80.000,00).
Op 14 juni 1998 werd op initiatief van de “Commissie LeonardusWegkruis”, op de hoek van Julianalaan/Sintelstraat, het oude
grafkruis van Leonardus Jochems, na restauratie, heropgericht als
“Leonardus Wegkruis”, als een rustpunt ter devotie, in onze
jachtige maatschappij.
Tenslotte werden in 1998, twee fraaie, nieuwe glas-in-lood ramen
(ieder 7,11 x 1,00 meter) achter het priesterkoor geplaatst. Deze
waren ontworpen door glazenier Hub Kurvers uit Deventer en
vervaardigd in Atelier GBB te Tilburg.
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Op zondag 11 juli 1999 werd het 50-jarig bestaan van het
huidige kerkgebouw gevierd, in aanwezigheid van Bisschop Mgr.
Frans Wiertz.
Het 50-jarig bestaan van een kerkgebouw, dat de “thuishaven” is
voor alle parochianen van de H. Gertrudis-parochie in
Maasbracht.
Dat zij daar tot in lengte van jaren Gods zegen zullen mogen
blijven ontvangen !
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Kerkbedienaren H. Gertrudis - parochie:
1418-1443
1418
1419
1421
1427
1436
1438
1442-1443
1459-1462
1469
1470
1487
1523-1533
1530-1533
1588-1589
1601-1610
1610
1610-1616
1616-1648
1648-1660
1660-1669
1669-1679
1669
1679-1714
1701-1756
1703
1714-1747
1718-1722
1722-1727
1733-1740
1745-1748
1747-1781
1748-1749
1750-1751
1753-1780
1775-1782
1782-1825

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rector Goeswinus Wienwerde / van Weerd
Deservitor Joannes Philippi
Deservitor Joannes Hour
Deservitor Everardus
Deservitor Theodericus Man
Deservitor Joannes Smeyers
Deservitor Theodericus Semelken
Deservitor Theodericus van Roermond
Deservitor Henricus Velden
Rector Rodolphus Ronan
Kerkbedienaar Martinus van Winthusen
Rector Henricus Tollener
Rector Bartholomeus de Fine (=v/d Einde / Eynden)
Rector Theodericus Hukelhoven
Deservitor Henr. Bitzeler
Deservitor Ger. Talingus
Deservitor Godfr. Tesselman
Deservitor Peter Colearius
Kerkbedienaar / Pastoor Jac. Horstius
Kerkbedienaar Joh. Vogels
Kerkbedienaar Christ. Hilsen
Kerkbedienaar Phil. Van Straten
Rector Mathias Scheijven (Kapel St. Joost)
Pastoor Lambertus Franciscus Vorsterman
Rector Ludov. Leurs (Kapel Brachterbeek)
Rector N. van Beeck (Kapel St. Joost)
Pastoor Gull. Oddaer
Kapelaan Corn. Schutgens
Kapelaan Joh. Van Larenberg
Kapelaan J. Hoppengaert
Kapelaan Joh. De Cock
Pastoor Petrus Ant. Mullers
Kapelaan J. Richters
Kapelaan W. Loomans
Kapelaan J.W. Hannau
Kapelaan Hendr. Clermonts werd Pastoor
Pastoor Hendr. Clermonts
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1785-1815
1816-1817
1817-1826
1825-1826
1826-1853
1826-1833
1834-1858
1853-1860
1858-1869
1860-1894
1869-1878
1878-1887
1887-1891
1891-1900
1894-1911
1900
1900-1903
1903-1907
1907-1910
1910-1919
1911-1920
1919-1927
1920-1931
1927-1932
1932-1945
1932-1935
1935-1959
1942-1947
1943-1953
1945-1946
1949-1953
1953-1960
1959-1972
1960-1968
1969-1970
1970-1972
1972-1978
1972-1980

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kapelaan G. Vossen
Kapelaan Joh. Joors
Kapelaan Frans Verwegen werd Pastoor
Pastoor Franciscus Joannes Emm. Jacobs
Pastoor Frans Verwegen
Kapelaan Mart. Verkuilen
Kapelaan Joh. Pendris
Pastoor Peter Smeets
Kapelaan Henr. Verheggen
Pastoor Peter A. Smidts
Kapelaan Joh. Koenen
Kapelaan Peter Dohmen
Kapelaan Joh. Crousen
Kapelaan Ger. Munnecom
Pastoor J.S. Engels
Kapelaan Hub. Boyens
Kapelaan Vict. Kissels
Kapelaan Hub. Bosch
Kapelaan Petrus Beelen
Kapelaan Mart van Mulken
Pastoor Henr. Luyten
Kapelaan Joh.A. Peeters
Pastoor Aloisius Teney.
Kapelaan Joh.J. Hendrix werd “bouwpastoor”
Rector Joh.J. Hendrix (H. Hart)
Pastoor Joh. Goldschmitz
Pastoor Gull.W.H. Knops
Kapelaan J.H. Engelen
Rector Jozef Beij (H. Judocus)
Rector H.K.E. van Schwartzenberg (H. Hart)
Kapelaan Benr.H.W. Gerards
Kapelaan J.W.H. Boessen
Pastoor Herm. Thijssen
Kapelaan J.S. Klerken
Kapelaan J. v/d Berg
Kapelaan Peter H. de Klijn werd Pastoor
Rector Sangers (H. Judocus)
Pastoor Peter H. de Klijn
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1973-1980
1981-1986
1982-1984
1984-1985
1986-1995
19951997-

:
Kapelaan J.W.A. Peters
: Pastoor Drs. Ant.M.F. Tummers
:
Diaken/kapelaan Everard J. de Jong
:
Diaken/kapelaan M.A.J. Otto
: Pastoor A. Widdershoven
: Pastoor Lambert M.J. Creemers
:
Diaken Ing. R.J.H.M. Mom
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Getallen:
Overzicht inwoners Maasbracht/ Parochianen H. Gertrudis
Jaar

Inwoners
Dorp &
Kruchten

Inwoners
Brachterbeek

Inwoners
St. Joost

Inwoners Leden
Totaal
Gertrudis
Gemeente Parochie

1669
1680

230
210

228

48

1695

485

485

400

400

1703

250

1756

675

1812

820

1829

1540

1856

1164

1878

604

652

213

1516

1909

1487

1925

1647

1939

2100

1949

3000

1959

5000

1961
4217

1114

1152

1100*

3201*
7000

5696

1234
891

1992

916
6077

1362

4084*
4299*

1985
1997

450

2200*

1969
1977

675

1469

1887

1964

Eerste
Heilige
Communie

4471*
13568#

5025*

13756#

5515*

* zonder parochianen van de Parochie H. Hart te Brachterbeek en H. Judocus te St. Joost.
# incl. Laak, Linne, Ohé en Stevensweert; excl. St. Joost.
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Verklarende woordenlijst:
Antiklerikaal = gezindheid tegen invloed van de geestelijkheid.
Beneficie = een schenking of inkomen uit kerkelijke bediening,
stichting of kerkelijk goed.
Bokkenrijders = roversbenden, die tussen 1730 – 1790, in ZuidLimburg, een schrikbewind uitoefenden.
Chronogrammen = spreuken of vermeldingen in het Latijn, met
daarin hoofdletters, welke tevens Romeinse cijfers voorstellen; die
opgeteld een betekenisvol jaartal vormen.
Collatierecht = het recht om een ambt te schenken.
Communicanten = Rooms-katholieken, die te Communie mochten
gaan; tot Paus Pius X (1903-1914) alleen de volwassenen.
Concilie = een grote vergadering van de R.K. Kerk.
Deservitor = waarnemer voor een hoger geplaatst geestelijke.
Dotatiebul = een officiële schenkingsoorkonde, van een vorst of
Paus.
Drossaardambt = het werk- / bestuursgebied van een bepaalde
gerechtsdienaar/bestuursambtenaar (vgl. drost, drossaard, baljuw).
El = 65 à 70 cm. (2 of 3 voet).
Excommuniceren = verbannen uit het kerkgenootschap.
Gotiek = een bouwstijlperiode in de Middeleeuwse bouwkunst,
tussen 1150 – 1420 n.Chr., o.a. gekenmerkt door spitsbogen.
Hospitium = een gastenverblijf met ziekenzorg.
Kerkvisitatie = Controlerend onderzoek door de Bisschop, naar het
functioneren van een parochie en haar priesters.
Noordsch = zeer stevig vurenhout uit Noord-Europa.
Overkwartier = een van de vier kwartieren van het Graafschap/
Hertogdom Gelre.
Paasplicht = verplichting om tijdens de paastijd, tussen Palmzondag
en Beloken Pasen, te communiceren.
Paramenten = R.K. liturgische gewaden en kleden.
Rector = geestelijk leidsman of het hoofd van een niet-parochiële
kerk.
Roede = 3,68, 3,77 of 5,74 meter; resp. Amsterdamse-, Rijnlandseof Antwerpse roede.
Romaans = een bouwstijlperiode in de Middeleeuwse bouwkunst,
1000 - 1200 n.Chr., tussen Klassiek en Gotiek; o.a. gekenmerkt door
rondbogen en zware muren.
Schepenbank = een z.g. Hoofdgerecht, dienende tot bestuur en
rechtspraak in een bepaald gebied (Echt, Maasbracht en
Roosteren); bestaande uit 7 schepenen, welke door de Schout (van
- 55 -

Echt) uit de bevolking benoemd werden.
Sibberblokken = mergelblokken uit de mergelgroeve bij Sibbe.
Tienden = belasting in de vorm van 1/10 van de opbrengst van de
landbouw of veeteelt.
Tras = gemalen tufgesteente, dat mortel/specie zuurbestendig en
water-ondoorlaatbaar maakt.
Trasraam = het waterbestendige metselwerk, van harde steen, vanaf
fundering tot 30 cm. boven maaiveld.
Waalformaat = kleiner type brik / metselsteen.
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Voor zover mogelijk en voor zover dit te achterhalen was, werd van
eenieder toestemming verkregen voor het gebruik van voornoemde
afbeeldingen; waarvoor mijn dank.
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Heil’ge Gertrudis, vrome vrouw;
aan Christus en zijn dienst getrouw:
uw leven was een lofgedicht
op God die ieder mens verlicht.
Uw leven was aan God gewijd;
Hij hielp u in uw lange strijd
tegen de boze en zijn macht
wij smeken u: bescherm Maasbracht !
(gedicht van Pastoor L. Creemers)
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