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De aanleiding voor 

deze pesentatie…
EEN GRATIS STAND OP HET PREUVENEMENT



Najaar 2017
juffrouw Wilja belde; 
meester Laurens 
organiseerde

Voorjaar 2018 
project 
Middeleeuwen
basisschool
Kelpen-Oler.



Hiervoor 
maakte ik 
reclame…

Stand op 

Preuvenement

Kelpen-Oler is 

gratis, maar…

1e zondag in 

september



Gratis

Reclame

stand

2018



TEGENPRESTATIE gevraagd voor op de
dienstenveiling: 

De Ensenbroek-PP. van school dan maar?



Bie de Tied waas d’r oppertied bie. 

Aafsjpraok:   13 en later nog 28 februari 2019 

en toen vónj ich dees kaart…



DEZE PRESENTATIE over kasteel en 

buurtschap “ENSEBROOK”…

 -Brengt geen nieuwe feiten

 -Uw presentator is geen archeoloog, geen historicus

 -De vraag vanuit school was destijds eenvoudig. 

 -Nu vanuit de gemeenschap: vraagt wat meer.

 -Velen van u weten uit ervaring, studie of overlevering meer over Ensenbroek

 IS MEER EEN PERSOONLIJKE “ONTDEKKINGSREIS” naar Ensenbroek; daarom 

soms in mien Moderstaal (Melicks)

 STELT U op het einde ervan EEN VRAAG/OPDRACHT



Wat waas veur mich Ensebrook?

Wat waerde ‘t in de laop der jaore?

 Januari 1972 mijn start in de school van Kelpen-Oler

-groentje

-hr. en mw. Verkoulen

 September 1973 inwoner

en meteen op concours

met fanfare St.Liduina.

Huisbezoeken



Vanaf ± 1976: Kalle euver vreuger mit
de men
van blaoskapel Rosamunde 
en later
De Klophouter.



Kelpen-Oler 
wie, wat, waar,
wanneer?

Oriëntatie
 Heemkunde op school

Meestal ad hoc

Jubileumjaar  fanfare 1976

 Bruine ringbandje 1976-1977,

 Gemeenschapsspelen 

1976 1977 

 1979 1982 1984 1986 1990 
1996 2007 2011.

 Schoolkrant februari 1983

 Boerderijen / tolhuis / station



Boerderijen

Buurtschappen
 Kuper Kaolder Koet Kaeversbrook

 Staasie Eyckheuvel Begienes Aere

 Greentj Vosberg Gemèndjebos

 Moost Klever Klaos Ketel Jeurissen

 Voeres Hofer Voorter  Polderte

 Windjmeuleveldj Moeëst Houter

 Kniensaerd Sjaarsberg Molshoof

 Wèssemervèn Waop Kelperhei Bergewell

 Grote en Kleine Hoof Scheijven

 Jongmans Dreester Sjeur Port Hans

 Straeter Reulis Kaufven enz….

 ENSEBROOK…. Kasteel?

 Maar ich sjnapde get neet…



“Ich bön toch op de school van 

KELPEN-OLER?”

Plaatsnaamborden

Adresseringen

Telefoonboek

En toen kwam ook nog de 

postcode…



Was daar invloed op uit te oefenen?

School- en dorpsbelang…

De naam KELPEN-OLER in het 

geding.

LUDIEK dan maar?
Een bierviltje… leidde tot…



Schlager als
PR-middel?

“Mit ‘t tillefoonbook

mót ins get 

gebeure…..”

Let op de 2 stukjes

aan het begin.



Kujeldreier
 Na enkele maanden rondvragen vanaf 11-11-1982 wist ik het niet meer:

1. Unne nuje knecht of un nuuj deensmaagd waerde eerst gehieëldj door jónges en 

maedjes oet de buurt. O.a.ein sjpelke oppe din: de kujel drèjje.

2.As jóng oet ein anger dörp zich neet gedroge of te zeer bie de eige maedjes kwome

krege ze “sjoor”, soms mit det zekske mit érpel of sjtein aan ein touw. Soms zoot die 

touw óm ‘t houtere sjtök van ein kniep….

3.De Kujel waas ein óngerdeil van de fuus in Oler. De kujel drèjde op ein speciaal 

meneer róndj inne mèlk, toet ‘t bótter waas.

4.Ein sjpelke: de wichter sjtónge op eine sjtek en dae waerde róndj gedrèjdj. Dae d’r 
neet op kós blieve sjtaon waas eine kujel.

 D’R WAAS VREUGER  veural VÄÖL PLEZEER óngerein.

 Prinsenwagens hadden vorm van kasteel. Er stond ook “Ensebrook” op.



De Kujeldreier….januari 1989



De kaft van de Kujeldreiersgezèt



Januari 1987 Revue 50 jaar kerk in 

Kelpen-Oler

Liedje: “Ensebrook

sjoeëne hook,

wo bösse toch gebleve”

tekst en muziek: Teng van den Heuvel



Reprise was op 
OLS-zaterdag 1992 
Omroep Limburg 
life vanaaf de 
sjöttewei in’t
programma
“Het Ei van St.Joost” 
mit Lei Meisen



De plaatsnaam KELPEN-OLER een feit 

in 1991/1999. Raadsbesluit gemeente Heythuysen.



Enzebrook Enssebroog Ensenbroich



2018-2019

Op zeuk ….



Op waeg nao kasteel Ensenbrook?



Regiokaart ± 2002



Jongmans

Ongerept

Verdient m.i.

monumenten-status

2 zeer oude bomen



Maria-kepelke(1951) bie Dreester



Kapelkes in Oler, Kruutser in Kelpen



Sjeurhoof



De Port of 
“Groote Poort”
1520 Johan in den Poirt
buitenschepen van 
Wessem.
1730 Hendrik van de 
Groote Port koopt voor 
zijn zoon de boerderij
“aen de Kleijn porte”



Wiejer op waeg nao Ensebrook



Bie ‘t Fietsknaoppuntj



Dun bie ‘t 
perceel
van ‘t 
kestieël..



Stóng hie ‘n kestieël?
VEURJAOR 2018 VEURJAOR 2019



Links Sloterweg/Sloterdijk

Rechts Rhijdtbeek



HEEL LANG GELEDEN
1329 VERMELDING IN OORKONDE: 

“HEER GERARD VAN HORN DRAAGT ZIJN ERFGOED 
WESHEYM, MET ALLE ONDERHORIGHEDEN, IN LEEN 
OP AAN WILLEM GRAAF VAN GÜLICK.”

BEHOREND BIJ WESSEM ZIJN DAN AL “VILLARIUM DE 
KELPEN ET DE OIRLE”, DE DORPEN KELPEN EN OLER.



Kelpen en Oler hoorden bij de 

“vrije Heerlijckheit WESSEM”.
De HEER van Wessem was hier de baas en

zorgde voor orde, naleven der wetten en 

rechtspraak.

Buitenkwartieren zijn Katert, Kelpen, Oler en Ell.

-Wessemerven

-Grathemerweg heette vroeger o.a. Wessemerdijk

THORN: ABDIJ/KLOOSTER 992-1795

HORN: KASTEEL GEBOUWD ROND 1250



Kaart van Limburg 1794: Wessem in een witte 

vlek



Ridder Jan van Ensenbroeck

De Heer van Wessem was ook rond 1500 zijn baas…



OLER hoorde bij GRATHEM

GRATHEM HAD EEN KAPEL, EEN WATERMOLEN, 

MARKT- EN MOLENRECHT. 

RECHTERS SPRAKEN RECHT BIJ DE SCHEPENBANK.

HIER EN DAAR BOERDERIJTJES.





In 1116 schonk de vrije adelvrouw Sigewidis haar 

erfleen Grathem aan de monniken van St.Servatius

te Maastricht. Deze schenking is waarschijnlijk het 

ontstaan van kasteel “Ensenbroeck”.

Het ressorteerde onder het “cour censale” van het 

kapittel van St.Servaas te Panheel.

Deze versterking Ensenbroeck was destijds een vrij 

belangrijk strategisch punt.

Overleveringen berichten van kunstmatig 

aangelegde beken, grachten en waterlopen in 

verbinding met de Maas. 

-Is dit het Beekdal van de huidige Rhijdtbeek?



Het eerste gebouw???

Deze foto van Onbekende auteur 

is gelicentieerd onder CC BY-SA
Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

Deze foto van Onbekende auteu

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mottekasteel
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mottekasteel
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Mottekasteel_Luneburg.jpg


Of zag het er zó uit…???



Onderzoek pastoor Franssen in 1874…schets grondvlak.





Gezocht en… fundamenten gevonden in 1948



Gedeelte fundamenten1949 … met wichelroede. 



Met een beetje fantasie kom je dan tot een schets



Stukje uit kanton Weert

20 juni 1917



Is er helemaal niets terug gevonden…? 
Ensebrook-Kanteneer-Geelenhoof









Restanten uit de Groote en Kleine 

Hoof nu kanaal en A2



Terug naar het verleden

 1470: charter vermeldt Jan van Ensenbroek als eigenaar

geschreven bijlage

 1470-1500: Familie de Pollaert recht verkregen door de Spaanse kroon

 1532 Spaanse ridder D’Ivora eigenaar kasteel Ensenbroeck

 ± 1600 Thierry Roost v Ensenbroeck eigenaar

 1628 Diderick Roost koopt Ensenbroeck voor FL 1500,-

 Zus van Thierry huwt Waldgraaf de Cortils

 1654 Hun kinderen verkopen aan Don Gabriel Rosa d’Yvora

 1662 Rechtsgeding: het Hof van Gelder gelast d’Ivora afstand

 te doen van kasteel en boerderij t.b.v. de familie Roost van

 Ensenbroek



Wapen 

De 

Pollart



Oude documenten geschreven met ganzenveer



Opschrift graf 
J.Th. Roost, 
legerofficier. 
Begraven in de 
kerk te Grathem 
op 24-12-1772

Van hem is veel

meer bekend.



En verder?

1616: Herman van Kercken Boickholt woont op kasteel Ensenbroeck.

Schenkt een medaille aan schutterij St.Severinus Grathem.

1628: Koopakte Diderick Roist. Fl.1500,00 voor kasteel.

1681: akte van verkoop Klaeshoef

• Vele families Roist bewonen het kasteel. Leven van opbrengst boerderijen o.a.       
Voorter, Hofer, Polderte en Voeres, de jacht en (vaak zware) “belastingen”

• 1749: Jonkheer Theodoor Roist luitenant in het leger.

• 1759: Jonkheer Theodoor Roist koopt Ensenbroeck en 3 boerderijen.

• 1768: Jonkheer Theodoor Roist koopt boerderij Hooferhoof

=Schrijft over geneesmiddelen (zie verder)

• 1772: Theodoor sterft en wordt begraven in de kerk van Grathem.

• Zijn zonen Hendrick en Werner nemen het kasteel met geweld over.



Theodoor: chirurgijn? Legerarts?

 Uit documenten 1754

 Perige olie voor laame gelede, gestooten of gehouwen.

 Voor eenen droppert

 Voor de koors

 Voor den buikloop

 Voor den rooden loop

 Voor de gele verf

 Krancken menschen dollerick te verdrieven

 Bloed te stillen door wonden of neus

 Voor het water

 Voor den stercken, langduirigen afganck



De laatste Roofridders van Limburg?

Henderick en Werner Roost zijn gevreesd.

-Ze beroven, mishandelen, stelen, beschieten en vallen mensen lastig die voorbij komen

-lokken ruzie uit in herbergen (1720 grote Poort) en 

-plunderen gebouwen in de omgeving (inbraak 1748 op de Mildert samen met Zwerten Coop)

-Schout en soldaten willen hen arresteren. Dat lukt soms.

• Het kasteel raakt steeds meer in verval.

• Henderick en Werner worden meerdere malen gevangen genomen en veroordeeld.

• Na hun laatste gevangenneming horen we niets meer van hen.

•1779: de abdis van Thorn laat het kasteel in brand steken en onbewoonbaar maken. 

De bevolking keert zich af van deze beruchte plek; mensen willen blijkbaar niets meer met dit kasteel 
en zijn laatste bewoners te maken hebben.

1826 of1832. Elisabeth Rosa D’Ivora sterft arm in een hutje bij Kampershof (Oler)

.



De Legende van Ensenbroeck



Vervolg Legende…39 strofen



Herschikkingen na de Franse overheersing 1795-1815

Inwoners van Kelpen en Oler kiezen ervoor om 

bij de gemeente Grathem te worden 

ingedeeld. 

Bekrachtigd bij KB 29 juli 1818.

Ze wijzen indeling bij Hunsel af.



Rond 1900

Rond 1900 worden de stenen restanten van 

kasteel Ensenbroeck gesloopt. 

Hiermee wordt de Grathemerweg tussen 

Grathem en de Rijksweg N280 verhard. 

Aan de Rhijdtbeek blijft lang een stenen 

hoekmuurtje staan. (zie plattegronden) Met de 

stenen hiervan wordt o.a. de oorlogsschade aan 

wegen verholpen. 



Muurrest kasteel langs Rhijdtbeek



Enkele boerderijen die 
vroeger bij kasteel
Ensenbroeck hoorden: 



Voorter (familie Peters)Voelershoef



Pollart(s) / Polderte (fam. Slabbers)



Hoofer 
(familie 

Brouns)



Voeres
(Lavores) 
(gesloopt); 
laatst bewoond
door families 
Verstappen en 
Luyten.



Familiewapen Roost van Ensenbroeck



Kasteel gezocht (1957).



Demping grachten (1957).



Oktober 1974
Oppervlak wordt helemaal gelijk gemaakt. De laatste stenen verwijderd.

Of in diepe kuilen gestort.

De rest verdwijnt (voorgoed?) onder de oppervlakte.



Ondergrondse gangen? naar kasteel Horn, naar Voorter, naar Hoofer?



Kanaal naar de 

Maas?



Blauw-of rovers bloed onder ons?



De laatste “sloper” ter plekke…

 Heeft vele gevonden stenen afgevoerd als puin en/of ter plaatse in 
een diepe kuil gestort.

 Monumentale resten vanuit De Kanteneer (Grathem) op zijn erf 
opgeslagen.

 Wat gaat er nu gebeuren?

 Een gedenkplaat?

 Een monumentaal aandenken?

 Een informatiebord?

 Opnieuw graven…?



Hallo Leudal, februari 2019, door Leon Moonen



Geraadpleegde publicaties

 Uit tijdschrift Maasgouw v.a. midden 19e eeuw.

 Uit Memoriaal en registers van de parochie Grathem.

 Diverse uittreksels uit processtukken

 Feestgids OLS 1 juli 1956 Oler-Grathem.

 Gids voor de gemeente Grathem 5 mei 1970.

 50 jaar kerk in Kelpen-Oler 1936-1986 uit 1987. **

 Een boekje open over Grathem en Kelpen-Oler uit 1990 ****

 Feestgids OLS 5 juli 1992 Kelpen-Oler. **

* de 3 laatste uitgeven zijn nog regelmatig verkrijgbaar



Stille
getuige
van het 
verval…?

die misterieuze boom …



Niet alleen verval, ook initiatief…



Komt er een 

gedenkteken/monument?



En natuurlijk kan ich ‘t neet laote.

In 2019 op 5 en 6 oktober



Alles keurig geordend in 4 ruimten.





Uit 1990: 
b.g.v. opheffing
gemeente Grathem

Op Preuvenement 2018 
en Boekenmarkt: 2 euro



Dit waas ‘t.

BEDANKT VEUR

EURE

GEWAARDEERDE

AANDACHT

VERGAET NEET DE

OPDRACHT DAE IN 

DIT MONUMENT IS 

OETGEBEELD.



En veur de kómmende daag…


