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II. DE BANK BAELEN

4. Kasteel Vreuschemen te Baelen

We verlaten het centrum van Baelen, steken de straatweg Dolhain-Overoth-Eupen over en
volgen de verbindingsweg die van het noordwesten naar het zuidoosten omhoog loopt richting
het buurtschap Mazarinin om daarna weer af te dalen richting naar Membach en het dal van de
Vesder.

Tussen Mazarinin en Membach, op 750 meter ten noordwesten van de klokkentoren van dit
laatste dorp ligt rechts, schuin tegen de weg aan, het kasteeltje Vreuschemen verscholen: een
lang, smal en laag bouwwerk met één enkele verdieping, dat aan de westkant aanleunt tegen
moderne boerengebouwen zonder karakter.
Op het tweevlakkig dak staat een leuk zeshoekig torentje, verzonken in de midden van de nok.
Dit torentje was eertijds hoger en het verticale deel van de onderste helft ervan was bekleed
met planken in de vorm van luiken; toen het in 1907 door bliksem deels werd verwoest, werd
het torentje hersteld maar minder hoog gemaakt en kreeg het zijn huidig aanzicht.
Tot in 1924 waren zowel het torentje als de daken bedekt met leistenen; deze werden
verwijderd en in die tijd vervangen door ruitvormige tegels van eterniet die - gelukkig -
beginnen los te laten.
Het oudste deel van het bouwwerk lijkt uit het eind van de 17e of het begin van de 18e eeuw te
stammen; de woonruimten gelegen tussen de centrale gang en de weg zijn gebouwd in de
napoleontische tijd door Simon-Joseph Vercken de Vreuschemen: hij was vader van tien
kinderen en het oude woonverblijf was te krap geworden om die allemaal te kunnen
onderbrengen.
Dit deel bevat een fraai ovaal boudoir gelegen aan het oostelijk uiteinde van de eerste
verdieping, alsmede een schoorsteenmantel, een alkoof en plafondversieringen in empirestijl.
De gebroken hoek in de noordoostelijke muur is ontstaan door een onteigening: in de tweede
helft van de 19e eeuw werd de oude openbare weg veranderd in een verbindingsweg en werd
het tracé ervan rechtgetrokken; aangezien dit nieuwe tracé het kasteelgebouw schampte, moest
er iets vanaf worden gehaald om de weg te kunnen verwezenlijken.
Een merkwaardig en zeer zeldzaam detail: de vensters van de zuidgevel - in Louis XV-stijl -
zijn op de begane grond veel kleiner dan op de bovenverdieping.

Zoals het erbij ligt, met zijn rustieke en lommerrijke tuin omgeven door wilde kastanjes, z’n
boomgroepen, z’n twee grote visvijvers en ondanks de ontsierende bedrijfsgebouwen
is het toch een charmant geheel, gemaakt van eenvoud, intimiteit en rust.

Het kasteeltje is waarschijnlijk gebouwd op de plek waar “Reynerus dictus de la Planche” als
leenman onder hertog Jan III van Brabant in het jaar 1314 de “curtim de Vreuseem et
appenditias” bezat.

Pas vanaf de 15e eeuw kennen we de eigenaren van de heerlijkheid; deze is op dat moment in
het bezit van de familie Schyrgen de Fröschemen. Door de huwelijksverbintenis van Marie
Schyrgen de Vreuschemen, vrouwe van Vreuschemen, met Jean Schuyl (genoemd in 1464,
gestorven vóór 1491) gaat het goed over op deze familie; de zoon van Jean, Walraf Schuyl,
erfde het.



Wanneer hij in 1491 ongehuwd overlijdt, laat hij het goed na aan zijn bastaardzoon Jean
Schuyl, heer van Vreuschemen, die hetzelfde jaar releveert.
Hij trouwde, zo denken wij, en liet een zoon na: Jean-Walraf Schuyl die met N. Thymus
huwde.
Op 14 juni 1564 wordt er inderdaad een overeenkomst gesloten tussen Jean-Walraf (Schuyl)
“van Fröschemen” en zijn buren uit Mazarinin betreffende het gebruik van een bron die op het
landgoed ontspringt.
Nadat deze Jean-Walraf het gereformeerde geloof had aangenomen, werd hij gevangen gezet
in Limbourg; toen hij in 1592 werd verbannen moest hij in ballingschap naar Holland
uitwijken en zorgde daar voor nageslacht.
Om confiscatie van de heerlijkheid te voorkomen was het leen in 1583 overgenomen door
Jean Vercken de Doenraedt (overleden 1603), de echtgenoot van Jean-Walrafs zuster (of
dochter?) Anne.
Het dus niet juist (zoals sommigen meenden) dat de genoemde Jean Vercken het geërfd zou
hebben van Mathieu de Heiligers de Rurtz, echtgenoot (?) van zijn zuster.

Uniek feit in de annalen van het hertogdom Limburg:
Vreuschemen is, behalve gedurende vier jaar, al bijna vier eeuwen onafgebroken in het bezit
van de zeer oude familie Vercken de Vreuschemen.
De eerder genoemde Jean Vercken werd opgevolgd door zijn zoon Mathieu of Thys Vercken
de Vreuschemen (1601-1659), echtgenoot van Anne de Dobbelstein.
Hij releveert de heerlijkheid in 1623 en na hem gaat deze over op zijn zoon Jean Vercken de
Vreuschemen, geboren rond 1625; hij wordt heer van Vreuschemen bij verheffing in 1659 en
trouwt met Anne Scheen.
Het goed vervalt vervolgens aan zijn zoon Mathieu Vercken, genoemd als landheer van
Vreuschemen in 1697 en 1716.
Hij geeft het bij erfenis door aan zijn zoon Jean Vercken die het in 1759 verkoopt aan Joseph
Wildt uit Aken; deze laatste verheft het in 1761 maar Léonard Vercken de Vreuschemen
(1705-1767), zoon van Jean en getrouwd met Catherine-Sophie Crummel de Rave, koopt het
in 1763 terug.
Hij was degene die op de hoek van het marktplein in Eupen het prachtige herenhuis in Louis
XV-stijl bouwde, tegenwoordig klooster van de zusters Franciscanessen.
Het landgoed gaat naar zijn zoon Jean-Simon Vercken, heer van Vreuschemen (1734-1785),
die met Catherine Clout d’Ehrenberg was gehuwd.
Zijn zoon Simon-Joseph Vercken (1778-1855), de laatste heer van Vreuschemen, erfde het
landgoed.
Hij is degene die het kasteel liet vergroten door het aan de oostkant te verlengen.
Tijdens het Franse Keizerrijk was hij tegelijkertijd maire van de gemeenten Baelen en
Membach.
Uit zijn huwelijk met Amélie-Catherine-R.J. de la Saulx de Gulcken liet hij tien kinderen na,
waaronder Jules-Marcelin Vercken de Vreuschemen (1815-1903) die het landgoed erft; deze
huwde zijn nichtje Amélie L. S. Wilgot en kreeg een dochter en een zoon, Louis S.J.M.
Vercken de Vreuschemen (1854-1931), echtgenoot van Marie A.L. Hardy, die hem in
eigendom opvolgt.
Hij was plaatsvervangend vrederechter van het kanton Limbourg, burgemeester van Membach
van 1885 tot 1903 en burgemeester van Baelen van 1904 tot 1924.
Bij zijn dood verviel het goed aan zijn enige zoon, dhr. Jules Vercken de Vreuschemen,
geboren in 1886, inspecteur van het Bestuur van Wateren en Bossen, zijn huidige eigenaar.
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