


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1982 ^^ fnncta urfutn %nncU0 uan mfroDfIrpr tot * pitfffrlirm Gedeeltelijke weergave van het klokinschrift. Toch heeft het bijstaand kommentaar mij gewezen, waar ik verder moest zoekenom wat meer over de klok te achterhalen. I. Wie was die Henricus van Merode, heer lo( Pirerschcm? In 1974 verscheen een boek over 'De vorsten van Merode in de middeleeuwen', inhet duits door Hans Domsta, stadsarchivaris van Duren. 1)In de toegevoegde chronologisch opgestelde lijst van de afstamming had ik al spoe-dig de enige ware Hendrik gevonden, te weten: Heinrich, geboren omstreeks 1503uit het huwelijk van Richard, Rijksvrijheer van Merode van Pitersheim met Marga-retha van Horn. De band van deze familietak van Merode met Pitersheim, kwamvier geslachten eerder tot stand toen zijn overgrootvader Richard II, Heer van Me-rode en Frenz, op 14 juli 1410 trouwde met

Beatrix van Petersheim. Onze Henricushuwde in 1525 met Frangoise van Brederode. Bij Domsla vindt men ook hun grafsteen afgebeeld. Henricus had deze voor henbeiden laten maken, toen zijn vrouw op 8 maart 1553 was overleden. Zij zijn er bei-den op afgebeeld. Het grafschrift luidt: HIER LIGGHEN BEGRAVEN DE WELGEBORENE HEERE HENRICKVRIJ BAERE HEERE TOT MERODE EN PETERSCHE GRAVE TOTOOLEN BAENREHEER VAN PERWEYS, LEEFDALE, DUFFELE ENWAEHLE ETC. HEERE DER LADE^ GHELE WESTERLOO ETC.HEERE VAN DIEPENBEECK HERLAER AMBOCHSHEER VA RID-DERKERCKE ENDE YSSELMONDE DIE STIERF DE 12 DACH OCTO-BRIS A&quot; 1564 ENDE VROUWE FRANCHOYSE GEBOREN DOCHTERTOT BREDERODE ZIJNE WETTIGE HUYSVROUWE STERF DEN 8MARTY A° 1553. 40





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1982 De grafsteen is tegenwoordig nog te zien. Oorspronkelijk lag hij in de abdijkerk vande Cistercienserzusters van Hocht. Later kwam hij terecht in de parochiekerk van Lanaken, (Belgisch Limburg), waarhij thans in de muur is ingemetseld. Deze parochiekerk heeft als patrones of be-schermheilige Sint URSULA, welke naam ook aan de klok is gegeven. De afgebro-ken abdijkerk lag overigens in dezelfde gemeente. Op de grafsteen staat o.a. dat Henrick 'vrijbaenre Heer' tot Merode was. Dat 'vrij-baenre Heer' of 'Baenre Heer' is afgeleid van 'banier'. Het was oudtijds de titel vaneen edele, die het recht had zijn welgeboren mannen onder zijn eigen banier tenstrijde te voeren. Hendrik diende bij de machtige keizer Karel V en nam tijdens zijn leven vele voor-name posities in. Door zijn huwelijk met een Brederode koos hij de partij van deedelen tegen Spanje en nam deel aan het

vermaard eetmaal van de Geuzen in het'huis van Floris van Culemborg. Hij stierf echter als katholiek.'* II. Nadere bijzonderheden omtrent Franfoise van Brederode Zij was een dochter (derde kind) uit het eerste huwelijk van WALRAVEN II VANBREDERODE, Reinoutszoon, Opperhoutvester van Holland, die in 1492 in het hu-welijk trad met Margaretha VAN BORSSELEN, Wolfertsdochter van der VEEREEN VLISSINGEN. Zij stierfin 1507. Walraven (ook Waleram) hertrouwde in 1508 met Anna van NIEUWENLAER. De-ze schonk hem, naast de vier uit het eerste huwelijk, nog vijf kinderen, o.a. alslaatste Margaretha. Dat moet omstreeks 1514 zijn geweest, want in 1531 werd deze-17 jaar oud - als vorstin-abdis van de hoog-adellijke Rijksabdij van Thorn (L) geko-zen. Wegens haar jeugdige leeftijd was zij eigenlijk nog niet kiesbaar. Haar keuzemoest aan de Paus worden voorgelegd. De goedkeuring kwam op 7 augustus 1531,met

dispensatie wat de leeftijd betreft. Zij moest eerst een halfjaar als 'voorlopigeabdis' fungeren. Een soort proeftijd dus. Daarna zou zij in het volkomen bezit vanhaar waardigheid en macht worden gesteld door twee daartoe aangewezen perso-nen: de proost van Sint Salvator te Utrecht en de deken van Sint Paulus en Officiaalte Luik. Margaretha nam bezit op 18 mei 1532.&quot;'En hier komen we opnieuw met deMerodes in aanraking: Frangoise, de echtgenote van Hendrik van Merode, half-zuster van de jeugdige abdis Margaretha. De abdis had, mogelijk onder invloed vanFrangoise en haar man, al spoedig twee jonge dochtertjes van hen met een prebendevan Thorn begiftigd. Volgens L. Heere, o.s.c. waren de twee bevoorrechte 'stiftda-metjes' - Margaretha en Anna, respectievelijk het vijfde en zesde kind van Hendriken Frangoise - in 1532 hoogstens drie of vier jaar oud. Het kapittel van Thorn kwamhiertegen in verzet. Het was niet de

eerste keer dat de graad van adel der Merodes telaag werd geoordeeld om deel van het kapittel te mogen uitmaken. De zaak werdopnieuw onderzocht. En, mogelijk weer onder de invloed van de machtige Henri-cus, was de uitslag ditmaal gunstig. Men kwam tot de conclusie dat de kandidaatjes'van goeden vrijen baenderheeren afstamden van acht enckelen ende quartieren&quot;*.In die tijd van verval gaven dikwijls andere dan religieuse motieven de doorslag.Abdis Margaretha van Brederode bestuurde jaren lang haar vorstelijke Rijksabdij.Zij stierf op 2 januari 1577. Haar graf kwam in de abdijkerk van Thorn te liggen. 42



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1982 Hoewel de steen verloren gegaan is, is de tekst die er op stond bewaard gebleven: HYER LEYT BEGRAVEN MARGRETE DE BREDERODE. ABDYSSE VAN THOOR&quot;' DEWELCKE GEREGEERT HEEFT ACHT EN DERTYCH JAER SONDER DEUT VAN DES LANDTS COSTEN. III. De wapens op de Wilnisser klok Zoals in 't begin is gezegd staan er twee wapens op de klok: het eerste is het familiewapen van Henricus van Merode tot Pilerschem, de gevervan de klok. Het is gevierendeeld en heeft:in 1 en 4: in goud vier rode palen (van Merode), in 2 en 3: een zilveren klimmende leeuw op rood veld, bezaaid met zilverenblokjes (Piterschem). ttl'-. IfUi ,:»i^ll Wapen van Merode-Pitershem Wapen van v. Brederode-v. Valkenburg 43





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1982 Afbeelding van Johannes de Doper op de Wilnisser klok uit 1541 a)  beneden, van links naar rechts: twee staande Koningen, beiden met hun gave inde hand; vervolgens een knielende Koning, die aan het Goddelijk Kind zijn ge-schenk aanbiedt; en dan Maria, die neerzit op een bank, met het Kind op haarschoot. Naast het hoofd van Maria staat een soort 'huismerk', als persoonlijk tekenvan de maker. Boven Maria het dak van de stal en langs de rand naar beneden driesterren. Als verbinding met het bovengedeelte: een z.g. Genadestoel, d.i. een afbeel-ding van de H. Drievuldigheid: God de Vader, met kroon op het hoofd, houdt onsin zijn uitgestrekte armen zijn Zoon voor, die stervend aan het Kruis hangt, terwijlboven het gebogen hoofd van de Verlosser, op de borst van de Vader, een Duif isaangebracht, als zinnebeeld van de Heilige Geest. Aldus worden Menswording

enVerlossing, Begin en Voltooiing van Christus' heilswerk samengevoegd. b) In het bovengedeelte is, helaas, maar weinig zekers aan te wijzen. Links is nog eenstaande man met een open boek in de handen te onderscheiden. Is het een profeetuit het Oude Verbond? Boven het hoofd van God de Vader lijkt een engel te zwe-ven, ietwat hoger een soort ornament. Rechts nog een man met puntig hoofddeksel?Misschien kan hierover later nog meer licht komen. Wat tenslotte het zinnetje: Sancta Ursula is mijnen name, in het randschrift op deklok aangaat, dat kan niet anders dan in verband staan met de Patrones of Be-schermheilige van de oude parochiekerk van Lanaken. Piterschem lag op het gebiedvan die parochiekerk. 45










