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De familie Bauduin was een gegoede en voorname familie die in de loop der tijd vele 
hoogwaardigheidsbekleders heeft voortgebracht. In vroegere eeuwen komen ze voor als 
vermogende Maasschippers, reders, zeepzieders en kalkbranders. Later komen we leden 
van de familie Bauduin tegen in beroepen die men associeert met de hogere sociale klasse.

Dit is ook af te leiden uit de opname van een (onvolledige) genealogie Bauduin in het 
Nederlands Patriciaat, jaargang 1952. Het gaat hier om het Blauwe Boekje. Voor opname 
hierin was de eis dat de familie gedurende ten minste de laatste 150 jaar onafgebroken een 
vooraanstaande rol had gespeeld in de Nederlandse samenleving.

In het geslacht Bauduin komen drie familiewapens voor. Van het oudste wapen is geen 
afbeelding bekend, wel een beschrijving. In dit wapen zouden ankers verwijzen naar de 
Maasschipper uit de achttiende eeuw.

We beginnen deze bijdrage met een genealogie van de familie Bauduin, waarna  verdere 
bijzonderheden over met name Gillis Bauduin te Urmond zullen volgen.

Zeven generaties Bauduin

De oudst bekende stamvader is:

I. Jean Bauduin, afkomstig uit Fumay sur Meuse, getrouwd met Elisabeth Couppeis.

II. Jean Dominique Bauduin, geboren te Fumay (Frankrijk) op 30 december 1677 en 
overleden te Maastricht op 11 juni 1770. Burger te Maastricht onder het Schippersambacht. 
Hij was binnenvaartschipper en koopman van beroep. Jean Dominique verscheepte 
 goederen over de Maas tussen Fumay en Dordrecht. Hij vestigde zich in 1714 in het pand 
De Olifant in de Maastrichtse Stokstraat. Hier importeerde hij koopwaren uit Nederlands-
Indië. In Maastricht trouwde hij op 6 juli 1704 met Jeanne Antoinette de Scaillet, geboren 
in het aan de Maas gelegen Belgische Sclayn op 17 april 1681 en overleden te Maastricht 
op 9 februari 1769. Een van hun zonen was:

III. Arnold Bauduin, geboren in 1716 en overleden te Luik op 3 april 1797. Hij trouw-
de met Margaretha Lonneux (Larnues), geboren te Luik circa 1718 en overleden aldaar op 
22 november 1802. De hoofdpersoon van deze bijdrage is hun zoon:

IV. Gillis (Egidius) Bauduin (Beauduin), geboren in Luik op 5 april 1748 als zoon van 
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de Maastrichtse Maasschipper Arnold 
Bauduin en zijn echtgenote Marguerite 
Loneux. In zijn overlijdensakte wordt spe-
cifiek Herstal Coronmeuse als geboorte-
plaats opgegeven.

Gillis volgde zijn vader op als Maas-
schipper en hij onderhield de Maasvaart 
tussen Luik en Rotterdam. Hij vervoerde 
reizigers en goederen. Daardoor kwam hij 
regelmatig Urmond voorbij gevaren en 
 natuurlijk landde hij hier ook aan. Vanuit 
Urmond werd van oudsher de Maasvaart 
verzorgd door onder andere de familie 
Jörissen, die als landeigenaar en bezitter van 
de kerkelijke tienden in Urmond tot de 
aanzienlijkste inwoners behoorde. Hier 
vond Gillis zijn toekomstige echtgenote 
Anna Elisabeth Jörissen. Ze was zestien jaar 
jonger dan hij, maar dat was blijkbaar voor 
haar geen probleem. Voor Gillis was het in 
elk geval een goede partij.

Huwelijk en redershuis te Urmond
Terug naar de Gulikse havenplaats Urmond, waar op 2 oktober 1764 Anna Elisabeth 

Jörissen werd gedoopt. Zij was de dochter van reder Petrus Jörissen en Anna Judith Peters. 
Vader Petrus Jörissen was  eigenaar of mede-eigenaar van de grote tienden van de Vrijheid 
Urmond, een  belasting in natura van tien procent van de oogst of levende have.

Vierentwintig jaar later stond op donderdag 18 december 1788 zijn dochter Anna 
Elisabeth voor het altaar in de oude Urmondse kerk met aan haar zijde de veertigjarige 
Gillis Bauduin. Gillis bleef in Urmond wonen en na het overlijden van zijn schoonvader 
zette hij diens activiteiten door en bouwde een welvarend bestaan op.

Waarschijnlijk twee jaar na hun huwelijk, 
in 1790, bouwde het echtpaar het monu-
mentale redershuis op het meest vooruit-
springende deel in het beneden gedeelte van 
Urmond, redelijk kort bij de haven. Het 
werd een deftig hoog herenhuis met drie 
woonlagen en een mansardedak. De voor-
gevel was vijf vensters breed. Binnenshuis 
was het huis voorzien van marmeren schoor-
steenmantels in Lodewijk XVI-stijl en 
 marmeren tegels, gestukadoorde zolde-
ringen met lijstwerk en een eiken trap. Aan 
de zuidkant van het huis was de toegang tot 
het achtergedeelte van het complex, met een 
rondbogig poortgebouw met hierboven een 
eenvoudige timpaan als afsluiting.
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Detail uit de eerste kadasterkaart van Urmond 
uit1841. Opgemeten door W. Voncken, landmeter bij 
het kadaster. Duidelijk is te zien dat het redershuis 
vlakbij de Urmondse haven lag.

Het redershuis aan de Bath 1. Uitsnede uit een oude 
prentbriefkaart. Opname omstreeks 1910.



Ook de katrol in de gevel wees duidelijk op de vroegere functie van het monumentale 
pand.

Gillis Bauduin behoorde tot de laatste tiendheffers van Urmond. De Fransen schaften 
dit tiendrecht af bij wet van 30 oktober 1795. Bij leven kocht Gillis veel grond op in 
Urmond en werd zodoende een vermogend Maasschipper en landeigenaar.

Mogelijk heeft hij wel de gevolgen gevoeld van het graven van de Zuid-Willemsvaart 
van 1822 tot 1826 tussen Den Bosch en Maastricht. Dat betekende uiteindelijk dat de 
Maasvaart langs Urmond terugliep en de Urmondse haven haar betekenis verloor.

Uit het vruchtbare huwelijk van het echtpaar Bauduin-Jörissen werden twaalf kinderen 
geboren. Verschillende kinderen overleden echter jong. Het waren:
1. Arnold (Amand), geboren Urmond 10 

april 1789, nog geen vier maanden na 
het huwelijk van zijn ouders. Hij 
trouwde op 11 juni 1812 te Urmond 
met de 19-jarige Adrienne Jacobine

 Henriette Deroock (de Roock), die toen
 al rentenierster werd genoemd. Zij werd
 geboren in Maren (N-B) op 24 oktober 

1792 als dochter van Adrien Henri 
Deroock en rentenierster Ode Jacque-
line Wijslandt (Wijlandt). In 1830 werd 
Arnold als koopman vermeld en was 
toen woonachtig in Maren, een plaats 
gelegen aan de Maas in Noord-Brabant. 
Hij overleed te Rotter dam op 28 no-
vember 1835. Uit hun huwelijk zijn 
vier kinderen bekend. Op 10 april 1816 
werd dochter Jacoba Barbara Josephina 
in Lith geboren. Twee jaar later kwam 
zoon Gillis in Maren op de wereld en wel op 14 juni 1818. Op 25 juli 1819 werd 
dochter Henriëtte Petronella Elisabeth in Zaltbommel geboren. 

 Zoon Godefridus zag het levenslicht te Utrecht op 13 maart 1829. Nadere bijzonder-
heden ontbreken.

2. Barbara Josepha, geboren Urmond 20 september 1790. Jong overleden.
3. Anna Judith, geboren Urmond 20 april 1792. Jong overleden.
4. Antoinette, geboren Urmond 30 december 1793 en overleden aldaar 14 november 

1811.
5. Anna Elisabeth, geboren Urmond 14 september 1795. Op 21 augustus 1827 te 

Urmond getrouwd met Peter Leonard Clemens, geboortig van Sittard en daar ter 
wereld gekomen op 7 augustus 1799. Hij was een zoon van Peter Mathis Clemens en 
handelaarster Maria Ida Bergers. Zij overleed te Sittard op 9 mei 1879. Haar echt-
genoot overleed enkele jaren eerder te Sittard op 7 juni 1876.

6. Gillis Andreas, geboren Urmond 5 februari 1798 en overleden aldaar 5 juli 1822. 
Ongehuwd.

7. Jan Jacob, geboren Urmond 20 februari 1799. In 1833 werd hij als koopman vermeld. 
Hij was toen woonachtig in Luik. Eerder was hij te Xanten (D) op 27 april 1829 
 getrouwd met Sophie Jacoba Schless. Zijn vrouw werd daar geboren op 15 juli 1808. 
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Handtekeningen van de erfgenamen Bauduin onder 
de opgestelde memorie van successie naar aanleiding 
van het overlijden van Gillis Bauduin op 7 juni 
1830. Deze memorie waarin alle bezittingen van 
hem zijn vermeld, werd ondertekend op 2 november 
1830.



Hij overleed in Luik op 5 september 
1879. Zijn echtgenote volgde hem daar 
in het graf op 29 mei 1885. Mogelijk 
was zij een zus of familie van de eerste 
echtgenote van broer Willem Bauduin. 
Nadere gegevens ontbreken.

8. (Dominique) Wilhelmus, geboren 
Urmond 11 oktober 1800 (zie V-1).

9. Joanna Maria, geboren Urmond 3 
maart 1803. Op 3 februari 1836 in 
Urmond getrouwd met de 39-jarige 
koopman Nicolas Balthasar Claus, 
 geboren op 6 januari 1797 te Luxem-
burg. Hij was een zoon van Baptist 
Balthasar Claus en Margaretha Helbach. 
Zij overleed te Antwerpen op 19 juli 
1892 als weduwe van de op 15 oktober 
1878 eveneens in Antwerpen overleden 
echtgenoot N.B. Claus.

10. Maria Catharina, geboren Urmond 6 
oktober 1804 en overleden aldaar op 18 
april 1809.

11. Jan Theodoor, geboren Urmond 3 juli 
1807 (zie V-2).

12. Paulina Josepha Florentina Hubertina, 
geboren Urmond 19 augustus 1811. Zij trouwde op 30 januari 1837 te Urmond met 
de 26-jarige advocaat mr. Otto Willem Dominicus Daems, geboren Maastricht 17 
november 1810 als zoon van rentenier Otto Simon Daems en Maria Anna Judith 
Raedts.

 Echtgenoot Daems stond in 1872 als nummer 46 op een lijst van de 74 hoogst aan-
geslagen belastingbetalers van de provincie Limburg. Dit select gezelschap van 74 ver-
mogende Limburgers kon zich hierdoor verkiesbaar stellen voor de Eerste Kamer van 
de Staten-Generaal. Nederland had toen het zogeheten censuskiesrecht, waarbij 
 burgers alleen konden stemmen of gekozen worden als ze een bepaalde minimum 
bedrag aan belastingen betaalden. Otto Daems betaalde in totaal 453,01 gulden per 
jaar aan directe belastingen.

 In 1849 werd hij in een publicatie in de Nederlandse staatskrant “Doctor in de Regten 
en Procureur bij de Arrondissements-Regtbank te Maastricht” genoemd.

 Echtgenote P.J.F.H. Daems-Bauduin overleed te Maastricht op 31 december 1878. 
Otto Daems overleed te Maastricht op 13 februari 1884.

V-1. Dominique Wilhelmus Bauduin, geboren Urmond 11 oktober 1800. Willem 
trouwde te Urmond op 4 juli 1836 met de 21-jarige Elisabeth Sophie Schless, geboren in 
het Duitse Xanten op 10 augustus 1806 als dochter van Hendrik Albert Thomas Schless 
en Adelheida Possmann. Elisabeth Sophie Schless overleed op 34-jarige leeftijd te Urmond 
op 22 maart 1841.

Op 16 juli 1844 hertrouwde Willem te Maastricht met de 23-jarige Ida Hubertine 
Rosa Lenaerts, dochter van Paulus Mathias Josephus Lenaerts en rentenierster Margaretha
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Bidprentje voor Anna Elisabeth Clemens-Bauduin.



Rosa Maurissen. Weduwnaar Willem Bauduin
werd toen grondeigenaar genoemd. Hij 
werd ook als graanhandelaar aangeduid, 
 gezien de molen in Urmond niet verwon-
derlijk.

De familie Bauduin-Lenaerts verhuisde 
op 1 oktober 1850 naar Maastricht. In 1872 
kwam Willem Bauduin voor op de lijst van 
de 74 hoogst aangeslagen belastingbetalers 
van Limburg op de 67e plaats. Hij betaalde 
toen een bedrag van 349,33 gulden aan 
grond-, personeel- en patentbelasting over 
zijn bezittingen in Maastricht. Door dit feit 
kon hij zich ook verkiesbaar stellen voor de 
Eerste Kamer van de Staten-Generaal. 
Willem was ook lid van de Maastrichtse 
 gemeenteraad.

Hij overleed te Maastricht op 18 decem-
ber 1876. Hij werd toen vermicellifabrikant 
genoemd.

Willems nalatenschap bestond uit in 
 totaal 26 hectaren, 68 aren en 10 centiaren 
bouw- en weideland, bos en hakhout, een 
huis, schuren, stallen in Berg, Urmond en 
Stein en de windmolen in Urmond. Verder 
nog de onverdeelde helft van een huis en 
plaats in de Batterijstraat, sectie A nr. 164, 
stoom-vermicellifabriek en molen sectie A 
nr. 2696 en een huis en tuin gelegen aan de 
Boschstraat, sectie A, nr. 2695, alles te 
Maastricht.

Zijn echtgenote Ida Hubertine Rosa 
Lenaerts volgde hem op 12 september 1883 
in het graf.

Uit het eerste huwelijk Bauduin-Schless:
1. Maria Barbe Henriëtte, geboren Urmond
 3 juli 1838. Bijna zeven maanden oud 

overleed zij te Urmond op 30 januari 
1839.

Uit het tweede huwelijk Bauduin-Lenaerts:
2. Maria Florentina Hubertina, geboren 

Maastricht 28 maart 1845 en overleden 
Maastricht 26 april 1868. Ongehuwd. 
Na haar overlijden werd een memorie 
van successie opgesteld.
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Bidprentje voor Willem Bauduin.

Het grafmonument van Willem Bauduin, zijn 
echtgenote en twee dochters op de Tongerseweg te 
Maastricht. (foto: Jim Evelein)



3. Julia Rosa Hubertina, geboren Maastricht 28 maart 1845 en overleden Meerssen 29 
juli 1915. Zij trouwde Maastricht 12 juli 1880 met de 29-jarige industrieel Evrard 
Jacques Joseph Auguste Zell, geboren Hodiamont (België), zoon van Jacques Theodore 
Zell en Virginie Marie Marguerite Joseph Tops.

4. Leonie Elisabeth Hubertina, geboren Maastricht 5 januari 1847 en overleden Roer-
mond 18 maart 1903.

5. Angelique Marie Mathilde Hubertine, geboren Urmond 25 oktober 1848 en over-
leden te Maastricht op 7 februari 1932. Zij trouwde Maastricht 6 mei 1873 met 
grondeigenaar Joseph Mathias Hubert Gadiot, geboren Maastricht 17 november 1847 
en overleden aldaar 19 oktober 1906, zoon van Willem Jozef Gadiot en Maria Angelina 
Anna Lenaerts. In 1905 werd zij bij het huwelijk van een zoon ook grondeigenares 
genoemd.

6. Albert Joseph Hubert, geboren Maastricht 17 oktober 1850 (zie VI-1).
7. Anna Maria Hubertina, geboren Maastricht 2 september 1852 en overleden Den Haag 

21 maart 1929. Zij trouwde te Gronsveld op 19 juli 1887 met mr. Alphonsus Jacobus 
Bernardus Rijke, geboren Boxmeer 9 september 1854, zoon van Christianus Stephanus 
Rijke en Anna Francisca Jacoba Peters.

8. Mathias Wilhelmus Hubertus, geboren 
Maastricht 19 november 1854 en over-
leden Venlo 9 februari 1928. Hij werd 
priester gewijd in 1879. Daarna was hij 
achtereenvolgens kapelaan te Amby en

 Roermond (kathedraal), rector te Roer-
  mond (Munsterkerk), pastoor te Amby 

en in 1906 volgde zijn benoeming tot
 pastoor-deken van Venlo. In 1919 vierde
 hij onder grote belangstelling zijn veer-

tigjarig priesterfeest. In 1921 werd hij 
benoemd tot kanunnik van het Roer-
mondse kathedraal kapittel. Vanwege 
zijn grote inzet en verdiensten werd hij 
 koninklijk onderscheiden tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. Kerke-
lijk gebeurde dat door de toekenning 
van het pauselijk Erekruis Pro Ecclesia 
et Pontifici. Hij was ook begiftigd met 
het kruis 2e en 3e klasse van het Duitse 
Rode Kruis. Vanwege gezondheids-
redenen nam hij op 9 oktober 1927 af-
scheid als pastoor-deken. Precies vier maanden  later overleed hij.

9. Willem Jozef Hubert, geboren Maastricht 14 november 1856 (zie VI-2).
10. Guilhelmus Augustus Hubert, geboren Maastricht 22 mei 1860 en te overleden Roer-

mond 18 november 1942. Na de gebruikelijke voorstudies op Rolduc en de priester-
opleiding aan het grootseminarie te Roermond, werd hij op 29 maart 1884 door mgr. 
Paredis tot priester gewijd. Hij ging na zijn priesterwijding naar de Leuvense universi-
teit, waar hij in 1888 promoveerde tot doctor in het kerkelijk recht op het proefschrift 
“De consuetudine in iure canonico”. Na zijn promotie werd hij in september 1888 in 
Maastricht benoemd tot kapelaan aan de St.-Mathiaskerk. Drie jaar lang werkte hij als 
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Pastoor-deken M.W.H. Bauduin (1854-1928).



kapelaan te Maastricht te midden van 
grote geestelijke en mate riële nood in 
deze volkswijk. Hierna volgde zijn be-
noeming tot docent aan het grootsemi-
narie op 19 september 1891, waar hij 
kerkelijk recht ging  doceren. Deze taak 
vervulde hij tot 1928. Op 27 november 
1909 werd hij benoemd tot kanunnik 
van het kathedraal kapittel te Roermond. 
Door ziekte van mgr. dr. P. Mannens, 
president van het grootseminarie kwam 
deze functie vrij. Bauduin werd in sep-
tember 1928 zijn opvolger en bleef dit 
tot 1934. Na het overlijden van mgr. 
Mannens werd hij op 17 september 
1928 benoemd tot vicaris-generaal van 
het bisdom benoemd. Dr. Bauduin werd 
door de Paus bij breve van 28 augustus 
1929 verheven tot huisprelaat van de 
Paus en mocht zich nu monseigneur 
noemen. Hij ontving in juli 1932 de 
nog eervoller onderscheiding van Pro-
to notarius Apostolicus.

 Bauduin was jarenlang een van de meest 
invloedrijke raadgevers van de bisschop. 
In zijn waardigheid van vicaris-generaal 
van het bisdom nam hij vooral tijdens 
de ziekte van bisschop mgr. Schrijnen 
in de jaren 1931 en 1932 de verantwoordelijke dioceesleiding op zich. Buiten zijn 
werkkring op het grootseminarie maakte hij zich verdienstelijk als visitator van de 
zusters Ursulinen van de Roermondse Unie. Daarnaast wijdde hij veel aandacht aan 
de Missieactie en was actief als diocesaan directeur van de Pauselijke Genootschappen 
H. Kindsheid en de Voortplanting des Geloofs. Dr. Bauduin was Officier in de Orde 
van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

V-2. Jan Theodoor Bauduin, geboren Urmond 3 juli 1807. Hij trouwde op 31 augustus 
1837 te Urmond met de 25 jaar oude rentenierster Maria Anna Ide Daems, dochter van 
rentenier Otto Simon Daems en Maria Anna Judith Raedts. Ook hij wordt rentenier 
 genoemd. Zeven jaar na zijn huwelijk overleed Jan Theodoor te Maastricht op 4 december 
1844. Hij woonde toen in de Sint Pieterstraat. Blijkens de opgestelde memorie van 
 successie was hij zelf niet zo vermogend als zijn broer Willem.

Uit het huwelijk Bauduin-Daems:
1. Judith Hubertine Eugenie Leonardine, geboren Sittard 2 mei 1838. Zij trouwde op 20 

april 1875 te Maastricht met Jan Maria Hubertus Jean Quaedvlieg, burgemeester van 
Gronsveld. Hij was geboortig van Oud-Valkenburg en kwam daar ter wereld op 6 
 oktober 1840 als zoon van Karel Quaedvlieg en Cornelia Elisabeth Duyzens.
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Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau.



 Haar echtgenoot was ruim zes jaren, namelijk van 13 maart 1871 tot 1 november 1877, 
burgemeester van Gronsveld. Als zodanig maakte bij zich zeer verdienstelijk bij de 
 watersnood in maart 1876. Als erkenning hiervoor ontving hij op 18 februari 1877 van 
koning Willem III de bronzen erepenning met getuigschrift voor het redden van 
 mensenlevens. In 1882 werd hij benoemd als notaris te Maastricht. Deze functie ver-
vulde hij bijna dertig jaar. In 1911 werd hij door zijn zoon opgevolgd. In 1880 had het 
district Meerssen hem tot lid van de Provinciale Staten gekozen. Deze functie bleef hij 
ook na zijn ontslag als notaris vervullen. In 1919 ging hij over naar het district Gulpen. 
Bij de laatst gehouden verkiezing trok hij zich wegens gevorderde leeftijd terug. Zijn 
mede-Statenleden wezen hem van 5 juli 1916 tot het einde van zijn mandaat aan als 
buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten Limburg. Ook als burger van Maastricht 
maakte Quaedvlieg zich verdienstelijk. Bij de parochie St.-Martinus te Wyck was hij 
lange jaren actief als kerk- en armenmeester. Verder was hij bij de gemeente Maastricht 
lid van het Burgerlijk Armbestuur. Hij was verder een toegewijd rentmeester van de 
R.K. Weeshuizen en het St. Gillis Gasthuis. Het waren deze verdiensten die hem op 27 
augustus 1921 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau maakten.

 Zijn echtgenote overleed te Rosmalen op 31 oktober 1907. Hij overleed te Maastricht 
op 9 december 1923.

2. Elisabeth Hubertina Angela, geboren Sittard 14 december 1839 en overleden Maastricht 
9 februari 1865. Zij trouwde op 11 juni 1861 te Maastricht met bierbrouwer Hubertus 
Josephus Joannes Ruijters, geboren Maastricht 22 mei 1836 als zoon van Henricus 
Bartholomeus en Maria Catharina van Sichen. Uit het eerste huwelijk werden twee 
kinderen geboren. Hij hertrouwde in 1867 met Elisabeth Theodorine Melanie 
Bonhomme en overleed Maastricht 16 december 1879.

3. Rudolph Otto Willem Hubert, geboren Sittard 18 april 1841 en overleden Smeermaas 
21 maart 1895. Over hem stond in de Nederlandsche Staatscourant van 29 april 1862 
het volgende te lezen:

BEKENDMAKING.
Bij behoorlijk geregistreerde Acte, verleden voor het Kantongeregt van Maastricht, Provincie 
Limburg, van den 22sten April 1862, is door Vrouwe Maria Anna Ida Daems, Rentenierster, 
woonachtig alhier ter stede, Weduwe van den Heer Jean Théodore Bauduin, Handligting 
verleend aan haren Zoon Rodolphe Willem Otto Hubertus Bauduin, tot de geheele ont-
vangst, de uitgave van en de beschikking over zijne inkomsten, het oprigten van, of deel 
nemen in eenige fabriek, en eindelijk tot het drijven van Nering en Handel.
Geschiedende deze aankondiging ingevolge Art. 486 van het Burgerlijk Wetboek.
De Griffier bij het Kantongeregt voornoemd, P. H. Armand.

 Hij was in 1895 bij zijn overlijden getrouwd met Anette Vos. Ook werd toen een me-
morie van successie opgesteld.

4. Gertrudis Wilhelmina Hubertine Marie, geboren Maastricht 28 juli 1843 en overleden 
aldaar 6 augustus 1893. Marie trouwde in 1883 met de kunstschilder-beeldhouwer 
Frans Karel van de Laar. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Hij schilderde 
in 1891 een portret van haar. Van de Laar was geboortig van Sittard, waar hij het levens-
licht aanschouwde op 4 februari 1853. Na het overlijden van echtgenote Marie Bauduin 
hertrouwde hij in 1899 met Marie Cornelia Theresia Melotte uit Wyck. Na zes jaar 
huwelijk was hij in 1905 weer weduwnaar. Hij overleed in Argenteau op 11 januari 
1933.
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VI-1. Albert Joseph Hubert Bauduin, 
geboren Maastricht 17 oktober 1850 en 
overleden Maastricht 8 januari 1924. Hij 
trouwde Dison (B) op 31 juli 1880 met 
Marie Françoise Celestine Lejeune Vincent. 
Zij werd geboren Dison (B) en is overleden 
Maastricht 23 juli 1933. Zij was een doch-
ter van Jacques Celestin Lejeune Vincent en 
Adelaïde Lambertine Delcour.

Net als zijn vader Willem Bauduin was 
zoon Albert Joseph Hubert Bauduin een 
vermogend persoon. Hij wordt in 1881 
groothandelaar genoemd. In 1889 stond hij 
prominent op een lijst van de 150 hoogst 
aangeslagen belastingbetalers van de provin-
cie Limburg. Deze lijst d.d. 24 mei 1889 
werd gepubliceerd in de Nederlandsche 
Staatscourant. Hij betaalde toen in totaal 
271,84 gulden per jaar aan directe belas-
tingen. Bij het huwelijk van zijn tweede 
dochter in 1920 wordt hij als handelsagent 
aangeduid.

Uit dit huwelijk:
1. Albert Guillaume Celestin, geboren Maastricht 12 juni 1881 (zie VII-1).
2. Hélène Henriette Ide Lambertine, geboren Maastricht 

1 juli 1883 en overleden Brussel 27 september 1968. Zij 
trouwde Maastricht 8 september 1903 met dr. Gerard 
Charles Francois Rombouts, geboren Breda 4 december 
1869 en overleden Maastricht 9 mei 1946. Hij was 
werkzaam als chirurg aan het ziekenhuis Calvariënberg. 
Koninklijk onderscheiden als Officier in de Orde van 
Oranje Nassau en begiftigd met het Kruis van Verdienste 
van het Nederlandse Rode Kruis.

3. Gabrielle Hélène Joséphine Marie, geboren Maastricht 
25 januari 1886. Zij trouwde Maastricht 20 januari 
1920 met ir. Jules Emile Ignace Marie Andre Delcour, 
geboren Verviers (België) 20 november 1882 en over-
leden Verviers 11 december 1944. Hij was een zoon van 
ir. Armand Lambert Joseph Delcour en Emilie Mathilde 
Marie Hubertine Fetweis.

4. Alice Marie Julie Wilhelmine, geboren Maastricht 4 
 januari 1888 en overleden Maastricht 10 januari 1893.

5. Marie-Louise Leonie Josephine, geboren Maastricht 5 
februari 1891 en overleden Maastricht 30 oktober 1914. 
Ongehuwd.

6. William Louis Fernand, geboren Maastricht 8 oktober 
1893 (zie VII-2).
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VI-2. Willem Jozef Hubert Bauduin, 
geboren Maastricht 14 november 1856. 
Civiel-ingenieur. Directeur van Gemeente-
werken Maastricht van 1891-1922. Hij was 
ook een bepaalde periode lid van de Maas-
trichtse gemeenteraad. Overleden te Lana-
ken op 29 maart 1928. Hij trouwde te 
Maastricht op 1 oktober 1885 met Emma 
Marie Christine Bertha Loomans, geboren 
Smeermaas-Lanaken 12 augustus 1859. Zij 
was een dochter van Jean Antoine Joseph 
Loomans en Anna Wilhelmina Antoinette 
Vos. Overleden en begraven in Smeermaas 
in juni 1951.

Uit dit huwelijk:
1. William Albert Joseph Hubert, geboren 

Maastricht 10 februari 1886 en over-
leden Maastricht 16 maart 1886.

2. Marie Anna Josephine Hubertine, gebo-
ren Maastricht 16 september 1887 en 
overleden Genk 12 januari 1977. 
Ongehuwd gebleven.

3. Henry Otton Joseph Hubert, geboren 
Maastricht 16 december 1889 (zie VII-
3).

4. Martha Stephanie Hubertine Josephine, 
geboren Maastricht 9 september 1892 
en overleden Lanaken 4 april 1988. Zij trouwde Maastricht 12 mei 1921 met Augustinus 
Ludovicus van Berckel, geboren Delft 25 juli 1891 en overleden Smeermaas 22 mei 
1959. Zoon van Cornelis Josephus van Berckel en Maria Henrietta van Tomputte.

5. Remie Victorine Joseph Anna Maria, geboren Maastricht 1895 en overleden Belfeld 28 
december 1936. Zij trouwde Lanaken 16 juni 1930 met August Felix Berger, geboren 
Venlo 16 december 1894 en overleden Tegelen 8 augustus 1957.

6. Jeanne Irma Josephine Anne Margarete, geboren Maastricht 10 maart 1898 en over-
leden Zwijndrecht 28 april 1988. Zij trouwde Lanaken 6 mei 1924 met Joannes 
Antonius Marie van der Ven, geboren Rotterdam 6 mei 1896 en overleden Zevenaar 22 
november 1975.

VII-1. Albert Guillaume Celestin Bauduin, geboren Maastricht 12 juni 1881 en over-
leden Brussel 6 december 1947. Houthandelaar. Hij trouwde Tongeren 7 november 1907 
met Laure Marie Elisa Claikens, geboren Tongeren 15 juni 1888. Dochter van mr. 
Emmanuel Michel Francois Joseph Claikens en Laure Marie Elise Fourez. Dit huwelijk 
werd in 1920 door echtscheiding ontbonden.

Uit dit huwelijk:
1. Louise Laura Alberte Elise, geboren Hoesselt (België) 31 augustus 1908 en overleden 

Grubbenvorst 22 februari 2004. Religieuze in de orde van de zusters Ursulinen Nijmegen.
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VII-2. William Louis Ernest Fernand Bauduin, geboren Maastricht 8 oktober 1893. 
Koopman. Overleden Boston (VS) 27 oktober 1954. Hij trouwde te Boston (Massachusetts) 
op 22 februari 1940 met Yvonne Sophie Leek, geboren Maastricht 13 oktober 1914 als 
dochter van Hartog Leek en Regina Wolf.

Uit dit huwelijk:
1. Yvonne Régine Marie, geboren Boston 19 augustus 1941.

VII-3. Henry Otton Joseph Hubert Bauduin, geboren Maastricht 16 december 1889 
en overleden Maastricht 4 februari 1979. Hij trouwde Rotterdam 30 december 1919 met 
Augusta Marie Weve, geboren Rotterdam 22 februari 1896 en overleden Maastricht 10 
augustus 1986. Zij was een dochter van notaris Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve en 
Maria Elisa Josepha Antonia Driebeek. Hij studeerde af als werktuigbouwkundig inge-
nieur.

In 1930 installeerde de minister van Defensie op zijn departement de Commissie van 
Toezicht op de reorganisatie van de Artillerie-Inrichtingen. Deze commissie bestond uit 
professor L.A. van Roven, hoogleraar bij de Technische Hoogeschool te Delft, lid en voor-
zitter; ir. H.O.J.H. Bauduin, algemeen chef van de bovengrondse dienst van de mijn Julia 
te Eygelshoven en K.E. Oudendijk, kolonel-titulair van de Artillerie, hoofd IVe Afdeling 
B. van het departement van Defensie, leden. C.A. Hartmans, kapitein van de Artillerie, 
werkzaam bij de IVe Afdeling B. van het departement van Defensie was secretaris. De taak 
van deze commissie was het in overleg met de directie uitwerken van de reorganisatie van 
de Artillerie-Inrichtingen, het aan de minister van Defensie doen van voorstellen betref-
fende deze reorganisatie en het houden van toezicht op de door de minister van Defensie 
goedgekeurde voorstellen.

Na werkzaam geweest te zijn bij de 
Staatsmijnen, kwam Bauduin in 1928 bij de 
mijnen “Laura en Vereeniging” te Eygels-
hoven in dienst als werktuigbouwkundig 
ingenieur. Hij was belast met het toezicht 
op het bovengronds bedrijf van de Julia en 
de elektrische centrale. In 1941 kwam het 
gehele bovengrondse bedrijf van beide 
 mijnen en de elektrische centrale onder 
zijn leiding te staan. In 1949 werd hij 
 bevorderd tot hoofdingenieur en procura-
tiehouder van de kolenmijnen Laura & 
Vereniging te Eygelshoven. Hij heeft zich 
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de 
perfectionering en modernisering van het 
bovengronds bedrijf van deze twee kolen-
mijnen. Bauduin werd bij koninklijk besluit 
van 24 april 1953, nr. 38, benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Begin 1955 ging hij met pensioen. Hij 
woonde toen, na lange tijd in Eygelshoven 
te hebben gewoond, weer in Maastricht. 
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Hij was eerder in 1942, samen met ir. Jos Gadiot uit Maastricht belast geweest met de 
 afwikkeling van de nalatenschap van zijn oom, vicaris-generaal mgr. dr. G.A.H. Bauduin. 
Blijkbaar was hij geïnteresseerd geraakt in de nering van zijn overgrootvader Gillis 
Bauduin, want hij schreef verschillende artikelen over de Limburgse Maashandel en 
 molens en molenaars. Ook aan bierbrouwerijen en het bierverbruik in Maastricht wijdde 
hij een artikel, gepubliceerd in de Maasgouw, het tijdschrift van het Limburgs Geschied- 
en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).

Uit dit huwelijk:
1. Henry Josef Dominicus Marie (Harry) , geboren Heerlen 2 oktober 1920, jur. cand., 

bacc. Phil., priesterstudie te Leuven (B) in 1952. Priester gewijd in Aken op 5 maart 
1955. Kapelaan en luchtmacht-aalmoezenier in Duitsland. Actief geweest in de verken-
nerij. Overleden Geilenkirchen (D) 26 februari 1994.

2. Marie Bertha Anna, geboren Schiedam 21 januari 1923, medisch analiste in 1952.
3. Jeanne Maria, geboren Schiedam 29 oktober 1924, psych. Cand. Rotterdam in 1952.
4. Joseph Marie, geboren Schiedam 1 november 1926, technicus te Eygelshoven in 1952.
5. Paul Joseph Marie, geboren Eygelshoven 12 oktober 1929, student Economische 

Hogeschool Tilburg in 1952.
6. Elisabeth Maria Josephina, geboren Eygelshoven 11 april 1934.

Het gezin Bauduin-Jörissen te Urmond

Bouw windmolen
Het lijkt vreemd dat een reder een molen gaat bouwen. Gillis Bauduin stond in Urmond 

in hoog aanzien. Het is bekend dat hij doorgaans “ôzze Hièr Baudewijn” werd genoemd. 
Zoals gezegd was hij een rijk man. Bauduin had, naar verluidt, nog meer panden laten 
bouwen. Dit leidde in Urmond tot het praatje dat hij wel slecht bij kas zou zijn geworden. 
Om te bewijzen dat dit niet het geval was, zou hij de molen hebben laten bouwen. Een 
weinig geloofwaardig verhaal. Men bouwt geen molen om te bewijzen dat men nog 
 kapitaalkrachtig is. Ook het feit dat bij de bouw van de molen degelijk materiaal is  gebruikt 
spreekt voor zichzelf. Het plan was goed voorbereid. Binnen de familie Bauduin doet nog 
steeds het verhaal de ronde dat Gillis van diverse kanten de molenbouw was ontraden. 
Men vond het veel verstandiger en winstgevender domeingoederen (door de Franse over-
heersers in beslag genomen goederen) te kopen. Deze raadgevingen heeft hij niet opge-
volgd.

De Urmondse windmolen, een half gesloten standerdmolen, werd dus in de Franse tijd 
gebouwd in opdracht van Gillis Bauduin. Hiermee werd in 1803 begonnen op de 
“Merckenseick.” Twee jaar later was de molen gereed. Het was waarschijnlijk niet de  eerste 
molen in deze omgeving. In 1719 was er sprake van een “Moelenwegh”, gelegen in het 
Leeghveld: de huidige Molenweg. De molen van Urmond was een van de eerste “vrije” 
molens in Limburg. Dit was mogelijk omdat er geen oude feodale beperkingen meer 
 golden. Vóór de Franse overheersing was men verplicht om bij de molen van de plaatse-
lijke heer of machthebber het graan te laten malen. De term ‘banmolen’ komt hier vanaf. 
De inwoners van het ambt Born, dus ook Urmond, moesten hun graan laten malen in de 
banmolen van het kasteel Born. Na het overlijden van Gillis Bauduin kwam de molen in 
het bezit van zijn zoon (Dominique) Willem Bauduin.
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Verpachting molen
In 1824 verpachtte Gillis Bauduin de molen aan Pieter Janssen uit Meeswijk, getrouwd 

met Helena Wisthovens. Dit werd vastgelegd in een akte verleden voor notaris Boots uit 
Urmond op 29 november 1824. De verpachting ging in op 1 december 1824 en gold 
voor dertien maanden tot 1 januari 1826. De publieke belastingen en de kosten aan de 
molen kwamen voor rekening van verpachter Bauduin. Het patentrecht was voor pachter 

Janssen. Verder waren uitgezonderd repara-
ties die door nalatigheid of verzuim van de 
pachter waren veroorzaakt. Getuigen bij 
deze verpachting waren koopman Pieter 
Simons en landbouwer Wilhelmus Busch-
kens uit Urmond. Pachter Janssen kon niet 
schrijven. Een zekere Mathijs Janssen werd 
echter de molenaar. In welke (familie) rela-
tie deze twee stonden, is niet bekend.

De molen bleef in bezit van de familie 
Bauduin tot 7 februari 1884. Op die dag 
werd de molen bij akte verleden voor nota-
ris J.H.M. Quaedvlieg te Maastricht eigen-
dom van burgemeester Peter Nicolaas 
Strijkers en zijn ongetrouwde broer Adolf 
Strijkers voor een bedrag van zesduizend 
gulden. Verkopers waren Albert, Joseph, 
Mathieu en Guillaume Bauduin en hun 
zussen Angelique, Julie, Leonie en Anna 
Bauduin. Dat waren kleinkinderen van 
bouwheer Gillis Bauduin en kinderen van 
zijn zoon Wilhelmus Bauduin, die tot aan 
de verhuizing naar Maastricht in het reders-
huis woonde met zijn gezin.

Verdeling Graetheide
De periode dat Bauduin schout werd van de gemeente Urmond was niet lang na de 

Franse overheersing. Urmond werd in 1815 grondgebied van het Koninkrijk der Neder-
landen. Nieuwe provincies werden gevormd: een overgangstijd en een geheel nieuwe 
staatsstructuur van gebieden die tot nu toe weinig binding hadden met elkaar. Na de 
Franse tijd was het ook gedaan met allerlei feodale toestanden. De Graetheide was zo’n 
fenomeen uit dit verleden. Het was “gemeen” bezit van de omliggende gemeenten. In de 
loop der eeuwen was de verdeling hiervan min of meer door het gewoonterecht als van-
zelfsprekend aanvaard.

Het was een gebied van ruim 2200 bunder (Sittardse maat) langs de oostzijde van de 
Maas van Elsloo tot Born, beter bekend als het Land van Zwentibold. Reeds voor de 
Franse tijd had men geprobeerd tot een afbakening en verdeling te komen en ook de 
Fransen waren er niet in geslaagd om voor hun verdrijving die verdeling tot stand te 
 brengen. Nu behoorde de Graetheide tot elf gemeenten, die het voor hun behoefte aan 
hout, grasland, steen bakken enz. gebruikten en deels reeds hadden ontgonnen en gepri-
vatiseerd. De nieuwe Nederlandse overheid nam de bestaande plannen over en kwam tot 
een definitieve verdeling onder de gerechtigde gemeenten op grond van het aantal haard-
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steden. Men wees aan iedere gemeente haar aangrenzend deel toe zonder rekening te 
houden met het bestaande gebruik, zoals dat in een eeuwenoude traditie was gegroeid.

Reeds eerder was in november 1818 vanwege deze Graetheide-perikelen burgemeester 
Chr. Heyen van Urmond uit protest opgestapt. Schepen Gillis Bauduin werd belast met de 
functie van waarnemend burgmeester van Urmond. Ook hij verzette zich tegen deze 
verdeling.

De deling werd bevestigd door een Koninklijk Besluit van 20 maart 1819. Aan de 
 gemeenten werd opgedragen de deling uit te voeren door sloten en heggen aan te leggen 
en zo de nieuwe gemeentegrenzen af te bakenen.

De beroering was groot. Limbricht (Einighausen, Guttecoven), Geleen (Lutterade, 
Krawinkel) en Urmond (Berg) maakten bezwaar. Ook Stein heeft zich flink geroerd. 
Vooral Urmond, dat met één pennenstreek van zijn veeweide was beroofd, bleef zich ver-
zetten, omdat in de deling eigendommen waren begrepen, die niet tot de gemene heide 
behoorden. Bauduin had zich als enige van het begin af tegen elke deling verzet en ook 
na de vaststelling beriep hij zich op de Kroon en weigerde alle medewerking tot uit-
voering in juni 1819. Het was een ramp voor Urmond. Men beriep zich daar steeds op 
oude rechten.

Op advies van Gedeputeerde Staten Limburg werden echter op 1 november 1819 die 
bezwaren door de koning verworpen. Desondanks besloot de gemeenteraad van Urmond 
onder leiding van schout Bauduin op 31 januari 1820 zich tegen de komende deling van 
5 februari 1820 te verzetten, geen eigendommen af te staan en zich met alle rechts-
middelen tegen de regering te weren. Dat raadsbesluit werd echter 16 februari in Maastricht 
vernietigd. Aan schout Bauduin werd opgedragen de bevelen uit te voeren. Dat gebeurde 
echter niet en Bauduin werd op 17 maart 1820 geschorst in zijn functies: “een schorsing 
in afwachting van ontslag”, maar Bauduin achtte zich in geweten verplicht de aanspraken 
van Urmond te steunen. Hij ging wel tegen zijn ontslag bij de koning in beroep en beves-
tigde zijn trouw aan de koning, maar handhaafde in de overtuiging zijn beroep op de 
rechter. De koning gaf het Provinciaal Bestuur gelijk en Bauduin was ontslagen. De 
 gemeente echter bleef volharden in haar verzet. Het Provinciaal Bestuur verbood in juni 
1820 de gemeenten processen te voeren tegen haar overheid, maar nog in september en 
oktober 1820 trad Urmond gewelddadig op en vernielde de grensafbakening met 
Grevenbicht. Het Provinciaal Bestuur hield vast aan zijn besluit en alle belanghebbenden 
buiten Urmond stemden daarmee in. Daartegen was Urmond machteloos.

Tot aan zijn overlijden op 7 juni 1830 bleef Gillis Bauduin echter lid van de Urmondse 
gemeenteraad.

Nalatenschappen
Na het overlijden van Gillis Bauduin werd een memorie van successie opgemaakt van al 
zijn bezittingen. Dit moest worden opgemaakt omdat hierover successierechten moesten 
worden betaald aan de overheid.

Erfgenamen waren zijn echtgenote en de kinderen:
1. Arnold Bauduin, koopman te Maren (N-B)
2. Anna Elisabeth Bauduin, getrouwd met Leonard Clemens, wonend te Sittard
3. Jan Jacob Bauduin, koopman te Luik
4. Wilhelmus Bauduin, koopman te Urmond
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5. Joanna Maria Bauduin, wonend te Urmond
6. Jean Theodoor Bauduin, wonend te Urmond
7. Paulina Josepha Florentina Hubertina Bauduin, wonend te Urmond

Gillis had uit zijn ouderlijke erfenis nog in bezit de helft van twee huizen in de  gemeente 
Herstal bij Luik. Verder een huis met tuin gelegen in de voorstad van Luik met een 
 oppervlakte van 17 roeden en 43 ellen. In de Belgische gemeente Jupille bij Luik bezat hij 
nog drie percelen weiland.

Tijdens zijn leven in Urmond had hij een indrukwekkend hoeveelheid onroerende 
goederen gekocht. Als eerste was hierbij het huis aan de Bath met achter een pakhuis en 
schuur en stallingen met als adres Bath 1. Ook het ernaast gelegen huis op het adres Bath 
2 met stallingen en schuur was zijn eigendom. Verder nog een pakhuis grenzend aan een 
kant eigenaar Gillis Bauduin zelf en aan de andere kant P. Simons. Ook de windmolen 
staande in het Urmonderveld werd vanzelfsprekend als zijn eigendom opgetekend.

Hierna worden in de gemeente Urmond in totaal 47 percelen bouwland, weiland en 
tuinen als zijn eigendom opgesomd. Hierbij ook nog negen percelen in de aangrenzende 
gemeente Stein. Alsof dat nog niet genoeg was, had hij in de gemeente Gouda een huis 
met een tuin in de Peperstraat, nog een ander huis met een bakkerij in de Groenlanden en 
drie pakhuizen in bezit. Deze waren gelegen buiten de Potterse Poort, tussen de Dijk en 
de Potterse poort en een buiten de Dijker Poort. De waarde van zijn bezittingen zijn niet 
te schatten, maar feit is zeker dat hij de rijkste Urmondse ingezetene was.

Drie jaar na zijn overlijden overleed zijn echtgenote op 17 december 1833 in de leeftijd 
van nog geen zeventig jaar. Zij had twaalf zwangerschappen achter de rug. Erfgenamen 
van haar nalatenschap waren dezelfde bovengenoemde zeven kinderen die ook erfgenaam 
waren van de nalatenschap van hun vader Gillis Bauduin.

In de na haar overlijden opgestelde memorie van successie d.d. 20 mei 1834 worden 
negentien percelen bouwland en twee weilanden in Urmond als “patermoniale goederen” 
aangeduid, evenals vier percelen bouw- en weiland in de gemeente Stein. Deze goederen 
had zij dus van haar ouders Jörissen-Peters geërfd. Hierna volgt een opsomming van de 
samen met haar overleden echtgenoot aangekochte onroerende goederen, met name de 
twee huizen aan de Bath, de windmolen in het Urmonderveld en 48 percelen grond in 
Urmond. De percelen grond in de gemeente Urmond waren toen reeds voorzien van een 
kadasternummer. Tot slot hadden de echtelieden ook nog acht percelen bouwland en een 
weide in de gemeente Stein als gezamenlijk eigendom.

Het redershuis aan de Bath en de windmolen gingen in eigendom over naar zoon 
Willem Bauduin. Hij bleef er ook daadwerkelijk wonen met zijn gezin tot 1850.

Grafmonument
Het grafmonument van Gillis Bauduin staat nog steeds op het oude kerkhof rondom 

het Urmonds terpkerkje. Op dit monument staan aan de voorzijde de symbolen van de 
vergankelijkheid afgebeeld: een doodshoofd en een zandloper, met op de voet de tekst: 
“hersteld juny 1886 op kosten van Mev. Claus-Bauduin”. Verder is er lezen: “Hier ligt begraven 
Mw. Elisabeth Schless Huisvrouw van den Hr. Willem Bauduin. Overleden te Urmond en 22 Maart 
1841 in de bloei van haar leven”.

Vervolgens: “Hier rust in vrede Hr. Gilles Bauduin / Overleden te Urmond den 8 July 1830 
in den ouderdom van 85 jaren. en zijn echtgenote Mw. Anna Elisabeth Jorissen / overleden te 
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Urmond den 17 sept. 1833 in den ouderdom 
van 69 jaren”.

Dit grafmonument is in opdracht van de 
Urmondse Monumenten Stichting (UMS) 
enkele jaren geleden gerenoveerd en opge-
knapt, samen met het grafmonument van 
de burgemeestersfamilie Strijkers op het-
zelfde kerkhof.

Giften aan de kerk
Het echtpaar Bauduin-Jörissen heeft de 

bouw van de kerktoren in 1841/1842 niet 
meer meegemaakt. Voor de bouw hiervan 
moest het Urmonds kerkbestuur flink op 
de bedeltoer gaan. De bijdragen hiervoor 
varieerden van een gulden door een zekere 
Willem Scheeren tot vijftig gulden van 
bouwpastoor Arets zelf. Willem Bauduin, 
zoon van Egidius en nog woonachtig in 
Urmond, was goed voor twintig gulden. 
De bouwkosten van de kerktoren bedroe-
gen 2096,20 gulden. Uiteindelijk met een 
nadelig saldo van 23,25 gulden tekende 
pastoor Arets de op 26 maart 1843 afgeleg-
de rekeningen, samen met de kerkmeesters 
en de Urmondse b urgemeester Adolph 
Claessen.

Waarschijnlijk de erfgenamen van bovengenoemde mw. J.M. Claus-Bauduin, dochter 
van Gillis, betaalden in 1896 ook de aanschaf van een nieuw orgel, gebouwd door de 
firma Pereboom & Leyser te Maastricht. Met twee boerenkarren en enkele ladders werd 
het muziekinstrument op 3 september 1896 door de Urmondenaren J. Konings en A. 
Lambrichts gratis afgehaald aan het station in Geleen.

In 1956 verhuisde dit orgel mee naar de nieuwe kerk en werd aangepast aan het lijnen-
spel van het dak van de kerk. De heteluchtverwarming was echter funest voor het orgel. 
In 1980 werd het orgel op het priesterkoor geplaatst. In opdracht van de Urmondse 
Monumentenstichting is het door de Belgische orgelbouwer George Verschueren uit 
Tongeren gerestaureerd. De orgelkast werd weer in de oorspronkelijke kleur rood geverfd.

Vertrek uit Urmond
Op 1 oktober 1850 vertrok de familie Willem Bauduin-Lenaerts naar Maastricht. Dit 

hoogstwaarschijnlijk vanwege de achteruitgang van de Maasvaart. Bij hun vertrek keerde 
molenaar Mathijs Janssen terug naar Meeswijk. Dienstknecht Joseph Vaessen bleef in 
Urmond wonen. De drie dienstmeiden Catharina Vranken (* Schinnen 1822), Joanna 
Doemen (* Schinnen 1829) en Maria Urlings (* Maastricht 1836) gingen met de familie 
Bauduin mee naar Maastricht.

Verdere geschiedenis redershuis
Het redershuis bleef echter niet lang leeg staan. Op 17 september 1851 verhuisde 
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Het familiegraf Bauduin op het oude kerkhof rondom 
de Urmondse terpkerk.



 notaris Denis Emil Hupkens vanuit Maas-
tricht naar Urmond, zijn nieuwe stand-
plaats. Hij had op 1 augustus 1851 de 
 minuutakten en repertoria van zijn voor-
ganger Lambert Cobben ontvangen uit 
handen van zijn ambtsgenoot J.R. Lemmens 
van Lutterade-Geleen. In Urmond werkte 
en woonde hij dus met zijn vrouw Catha-
rina Frankamps en twee dienstmeiden, 
Maria Helena Frijns (* Maastricht 1833) en 
Maria Josephina Janssen (* Oirsbeek 1816) 
in het chique redershuis aan de Bath. Ze 
werden op 12 augustus 1851 ingeschreven 
in het Urmondse bevolkingsregister.

Na de verkoop van het redershuis woon-
de Hupkens in 1854 op het adres “Groote 
Dorpstraat 77A” en bleef hier nog tien jaar 
actief als notaris. Op 29 februari 1864 werd 
hij benoemd in Maastricht en keerde terug 
naar de provinciehoofdstad.

Het redershuis werd in 1854 verkocht 
aan de minderbroeders conventuelen, die 
hierin een klooster stichtten en dit later uit-
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Notaris D.E. Hupkens. Hij woonde in de begin-
periode dat hij in Urmond notaris was in het 
redershuis.

Het redershuis met rechts de witte boerderij en groot pakhuis. Dat laatste pand is later voor een gedeelte 
verbouwd tot woonhuis. Op een bepaald tijdstip was het eigendom van de familie Van Didden. Nog later 
woonde hier kleermaker Wil Claessen met echtgenote Ciel van Didden en zijn gezin. De opname dateert uit 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw.



breidden. Voordat het zover was kwam pater Jozef Maria Laurens naar Urmond, waar met 
de pastoor van Urmond het leegstaande Bauduinhuis werd bekeken. Hierna werd met 
eigenaar Willem Bauduin onderhandeld over de aankoop van het huis. De kooptransactie 
verliep vlot. Het monumentale huis met bijgebouwen werd voor twintigduizend franken 
ofwel 9.450 gulden eigendom van de minderbroeders conventuelen. Blijkbaar stond de 
familie Bauduin niet te trappelen van ongeduld om deze som direct uitbetaald te krijgen. 
De aankoopsom hoefde pas op 1 november 1870 te worden betaald. Er moest tijdens die 
periode wel rente worden betaald.

De definitieve overdracht vond plaats in de pastorie van Urmond en werd verleden 
voor notaris Hupkens op 28 juli 1854, Koper was het speciaal hiervoor een dag eerder 
opgericht zedelijk lichaam “Pax Intrantibus” (vrede den binnentredenden) met boven-
genoemde pater Laurens als bestuurder.
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Een opname uit omstreeks 1910 met rechts het redershuis en links de aangebouwde kloostervleugel en 
kloosterkerk.

Overzicht van de Bath en de ‘Greendj’, gezien 
vanaf de Maas.

Klooster en redershuis Bauduin aan de Urmondse 
Bath.



Aan het herenhuis werden later de kloostervleugel en de paterskerk gebouwd. Meer 
dan honderd jaar bleef deze orde minderbroeders conventuelen hierin gehuisvest. 
Verzakkingen ten gevolgde van de mijnontginning in Geleen en de hiermee gepaarde 
gaande overstromingen van de Maas maakten het wonen aan de Bath nagenoeg onmoge-
lijk. Met name de kloostervleugel had veel te lijden van deze verzakkingen. De muren 
stonden er op het laatst gescheurd en scheef bij. Het kwam voor dat op een zekere morgen 
de kerk los stond van het klooster en men twee handen in de ontstane spleet kon steken. 
De volgende morgen rustte de kerk weer tegen het klooster aan door een nieuwe ver-
zakking. Bij hoog water stroomde de Maas naar binnen, zette kelders, tuin en voorraad-
schuren onder water en maakte het contact met het dorp alleen per roeiboot mogelijk.

Dit leidde uiteindelijk tot afbraak van het klooster, inclusief het monumentale reders-
huis, ondanks dat het op de lijst van beschermde Urmondse monumenten stond!
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Wateroverlast in de Maasstraat aan de Bath, het lagere gedeelte van Urmond in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw. Staande in de boot Sjaak Worms en Toon Demandt.
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