
 

Nevelsteen – genealogie

Het familiewapen van Nevelstein uit

het Wappenbuch des Westfälischen Adels1

Het familiewapen “von Gronsfeld - Nevelstein”2

1 Bron: Tafel 231 aus dem Wappenbuch des Westfälischen Adels, Band 2 1901/1903 door Max von
Spießen, Wappenzeichnungen: Adolf Matthias Hildebrandt / zie http://wiki-
de.genealogy.net/Wappenbuch_des_Westf%C3%A4lischen_Adels_%28Buch_2%29/Tafel_231
2 Bron: http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Gillrath



Inleiding

In dit document vind je een overzicht van de herkomst van de naam
“Nevelsteen”. De meeste bronnen zijn gebaseerd op documenten van het
internet; helemaal zeker zijn deze dus niet. Adriaan (Adrianus) Nevelsteen
zou de eerste persoon zijn geweest met de achternaam Nevelsteen. Zijn
vader heette Paulus Van Nevelstyn. De vader van Paulus, Henrick
Nevelstein, zou in de 17de eeuw naar de Kempen zijn gekomen.

Varianten

Nevelstein, Nivelstein, Nievelstein, Nievelsteen, Nuvelstijn en Nevelstyn
zijn allen verwant met Nevelsteen (al dan niet met von/van/zu ervoor).
Het kwam toenertijd vaak voor dat iemand bv. als “Nievelstein” werd
geboren en als “Nevelstein” werd gedoopt. Ook bestonden er veel
verschillende voornamen en bijnamen.

Herkomst van de naam

Bron: Gazet van Antwerpen



Het volgende wordt beweerd over de naam Nivelstein: aan het begin van
de 13e eeuw zouden de Heren van Mülrepas (Rimburg) op de plaats van
de huidige zandsteengroeven in Nivelstein bij Merkstein (momenteel een
deelgemeente van Herzogenrath) een "Kaminata" gebouwd hebben, een
soort voorburcht (een vooruitgeschoven verdediging). De Kaminata moest
een tegenwicht vormen voor de Burg Valentia, die de Keulse
aartsbisschop Engelbert liet bouwen in Wildnis. Het moest in het bijzonder
Rimburg beschermen. De zandstenen heuvels vormden de grens tussen
de bezittingen van Keulen en Rimburg. De vesten "neven de steen" (naast
de stenen muur) werden “Nevenstein, Nivenstein” en later “Nivelstein”
genoemd.

In 1508 schonk de hertog van BrabantLimburg de herberg bij Nivelstein
(Hof zu Nivelstein) aan Bartholomäus von Gronsfeld. Vanaf toen heet deze
familie Gronsfeld-Nivelstein. Ook de familie Kellersberg speelt later een rol;
in documenten is sprake van “Gronsfeld Nivelstein zu Kellersberg”.
Zur Namenserklärung Nivelstein sei folgendes gesagt; Auf dem Gelände der heutigen
Sandsteinbrüche in Nivelstein bei Merkstein errichteten die Herren von Mülrepas (Rimburg) zu
Beginn des 13. Jahrhunderts eine „Kaminata”, d.h. eine feste Wohnung. Sie sollte ein
Gegengewicht sein gegen die vom Kölner Erzbischof Engelbert errichtete Burg Valentia im heutigen
Wildnis bei Merkstein, im besonderen ein Schutz für die nahe Rimburg. Die Sandsteinhügel bildeten
nun die Grenze zwischen dem Kölner und dem Rimburger Besitz. Die „neben dem Stein” angelegte
Veste wurde „Nevenstein, Nivenstein” und später „Nivelstein” genannt. Als 1225 Erzbischof
Engelbert von Köln auf Anstiftung des Herzogs von Limburg ermordert wurde, zerstörten die
Limburger die Festung Valentia, nachdem sie nur kurze Zeit ihre Zinnen gegen die limburgische
Trutzburg „Rode” (Herzogenrath) gerichtet hatte. - Zur Sühne für die Unbill, die der Kölner Kirche
durch die Zerstörung des Schlosses Valentia zugefügt worden war, nahm Herzog Heinrich IV. von
Limburg am 31. Juli 1226 seine Burg „Vrence” (Frenz bei Inden) vom Kölner Erzbischof Heinrich zu
Lehen (von Oidtman: Die Burg zu Stolberg und die Edelherren von Stolberg-Frenz). Im Jahre 1508
wurde Bartholomäus von Gronsfeld durch den Herzog von BrabantLimburg mit dem Hof zu
Nivelstein belehnt. Darüber heißt es im Lehenbuch der Mannkammer des Landes Herzogenrath:
„Anno 1508 is cohmen Mees (Bartholomäus) von Gronsfeldt und hat empfangen den Hof zu
Nevelstein vür sich und seine Brüdere und süstern (Schwestern) overmitz (in Gegenwart von)
Statthalter und Mann von Lehn Gerhardt von Breidtloe und Hinrich von Diest." Fortan nannte sich
dieses Geschlecht von Gronsfeld-Nivelstein, und die Kellersberger Linie heißt in den Urkunden
Gronsfeld-Nivelstein zu Kellersberg. Mehrere der Kellersberger Linie fanden ihre letzte Ruhestätte
in der alten Broicher Pfarrkirche, die 1902 durch den Bau der neuen Pfarrkirche in Linden-Neusen
Klosterkirche der Väter vom Heilgen Geist wurde und im zweiten Weltkrieg den Untergang fand.3

3 Bron: http://www.alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-4.11.pdf



Locatie
Nivelstein lag aan de rivier de Worm tussen Herzogenrath en het kasteel
van Rimburg vlakbij de Nederlandse grens. De plaats werd voor het eerst
vermeld in documenten uit 1117 in de Annalen van Rolduc.4 In de 13e
eeuw werd in Nivelstein een "versterkt huis" vermeld, dat werd gebouwd
door de ridder Mülrepas van Rimburg. Later weten we van een molen in
Nivelstein, van een landgoed en een taverne. Het is onduidelijk wie voor
de 15de eeuw Nevelstein in bezit had; in 1474 was dit Johann von
Grunsfeld.5 In een erfenis in de adellijke familie Gronsfeld werd het huis
Nivelstein bezit van Werner von Gronsfeld. Afstammelingen van edelen
woonden al generaties in het "massieve huis" op Nivelstein. Hermann
Nivelstein wordt beschouwd als de stamvader van de adelijke lijn "van
Gronsfeld Nivelstein zu Kellersberg." In de jaren 1920 raakte de molen en
de herberg in verval.6

De locatie van de Nivelsteiner Mühle en het Nivelsteiner Hof7

4 Bron: http://anduin.kgv.nl/wiki/index.php/tx:Annales_Rodenses/1117_NL
5 Bron: het boek “Schloss une ehemalige Herrschaft Rimburg” (zie verder in dit boek)
6 Bron: http://www.alsdorfonline.de/fotosausalsdorf/schleibach/strasse.php/Nievelsteiner+Weg
7 Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:191_Nivelsteiner_M%C3%BChle_Tranchot.jpg



De locatie van de molen van Nievelstein8

In 1815 werd de rivier de Worm aangewezen als grens tussen Nederlands
Limburg en Duitsland tijdens het Weens congres.9

Nivelstein und Finkenrath: versunken, aber unvergessen
In 2009 verscheen het boek “Nivelstein und Finkenrath, versunken, aber
unvergessen” van de auteur Oswald Ortmanns.10 Het is een boek van 191
pagina’s met veel foto’s. Zowel Finckenrath als Nivelstein zijn dus
verdwenen dorpen. De auteur omschrijft Nivelstein als “de bakermat van
Merkstein”; daar waar het allemaal begon.

8 Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:191_Nivelsteiner_M%C3%BChle_Uraufnahme.jpg
9 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rimburgermolen
10 Bronnen: http://www.limburgserfgoed.nl/detail/Limburgensa/323491731 en
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/nordkreis/der-wiege-von-merkstein-auf-der-
spur-1.287830





Een van de laatste inwonders van Nivelstein was de vroedvrouw Anna
Nöhlen, die veel Joden hielp ontsnappen naar Nederland. Ze werd
veroordeeld in 1940 voor het helpen om te ontsnappen en ze stief in 1942
op het concentratiekamp Ravensbrück. In oktober 1944 bliezen de
Amerikanen het laatste gebouw van de stad op in hun opmars tegen de
lijn van bunkers aan de voorkant van de Westelijke Muur van Merkstein.

Finckenrath, dat grensde aan Nivelstein, heeft bestaan tot 1963.
Finkenrath, dat waarschijnlijk al in de 13e of 14e eeuw is ontstaan op een
plek waar bos werd gerooid, behoorde in 1544 tot de vrije heerlijkheid
Rimburg. In 1661 werd de heerlijkheid Rimburg (met onder ander
Finkenrath) toegewezen aan de Spaanse Nederlanden. Na de Franse
bezetting (vanaf 1795) werd Finkenrath in 1815 ingedeeld bij het
koninkrijk Pruisen en opgenomen in de Pruisische gemeente Rimburg, die
in 1929 fuseerde met Merkstein, die op haar beurt in 1972 werd
samengevoegd met de gemeente Herzogenrath. In 1852 werd er een
spoordijk aangelegd, die Nivelstein en Finckenrath van elkaar scheidde.

Na de Tweede Wereldoorlog
Door grenscorrecties vanwege de Duitse Nederlaag in de Tweede
Wereldoorlog hoorden Nivelstein (op 23 april 1949) en Finckenrath (op 16
juli 1949) tot 1963 bij het Nederlandse Eijgelshoven. Dit nieuw stukje
Nederland (met 18 huizen en 85 inwoners) behoorde vanaf dat moment
gedurende veertien jaar bestuurlijk tot Eygelshoven.11

De annexatie van vooral Finkenrath bleek heel winstgevend te zijn voor de
steenkoolmijnen Laura en Julia. Beide mijnen gingen direct aan de slag
met ontginnen van de steenkoollagen aan de voormalige Duitse zijde.
Naast lucratieve zaken voor de mijnen bleken ook de inwoners van
Finckenrath en de omliggende gebieden geld te verdienen aan het
ontstane smokkelparadijs door de grens wijzigingen. Doordat de
mijnexploitatie eerder te vergelijken viel met roofbouw, stroomde de rivier
de Worm plaatselijk ondergronds en zakten bepaalde plekken wel 10
meter diep. Daardoor wordt Finckenrath ook wel een verzonken dorp
genoemd; de grond zakte lettelijk weg onder de voeten van de
dorpsbewoners. Het Wormdal veranderde in een stinkend moeras, een
ongezond gebied waar de inwoners niet meer konden leven. De uitbaters
van de mijnen gaven een royale uitkooppremie als compensatie en tussen
1953 en 1958 werden de woningen gesloopt. De meeste inwoners hadden
Duitse "roots" en verhuisden naar het nabij gelegen Merkstein. De laatste
overblijfselen van het dorp Finckenrath vervielen. Enkel nog een oude
Castanya Sativa boom en sinds 2009 een monument uit Nivelsteiner
zandsteen herinneren nog aan het dorp. In het zandstenen monument
bevindt zich een plaquette van de originele dorps platte grond met daarop

11 Bron:
http://www.impulskerkrade.nl/index.php?id=3&command=bekijk&config=downloads&rec
=35&downloadnu=true



het belangrijkste gebouw van het dorp - het seinhuis.

Ein Werk des Merksteiner Bildhauers Robert Simon (40 x 40 cm). Es dient
als Modell für eine Bronzeplatte, die der Künstler in einen ca. 3m hohen

Sandstein der Firma Nivelsteiner Sandwerke und Sandsteinbrüche
einarbeiten wird. 12

Kasteel Rimburg
Kasteel Rimburg ligt net buiten het gelijknamige kerkdorp Rimburg, echter
op het grondgebied van de Duitse gemeente Übach-Palenberg. Het
bevindt zich in eenzelfde situatie als enkele andere Limburgse kastelen
zoals Neercanne en de ruïne van Kasteel Millen, die na het trekken van
nieuwe grenzen van de respectievelijke dorpen aan de voet van hun
muren gescheiden werden (Rimburg pas in 1963). Het kasteel werd in de

12 Bron: http://ortmanns.npage.de/neues-aus-finkenrath-und-nivelstein.html



12e eeuw, voorzien van een donjon, gebouwd. Het werd in de loop van
zijn bestaan meerdere keren verwoest en kreeg zijn huidige uiterlijk pas
aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. In die jaren
kreeg het kasteel in opdracht van de adellijke familie von Brauchitsch zijn
neo-barokke façade en werd de enig overgebleven hoektoren verhoogd en
van een knobbelspits voorzien. Van de buitenste vestinggordel om het
kasteel is nog een 13e-eeuwse toren op het kasteeleiland binnen de
grachten aanwezig. Het kasteel is nog altijd particulier bezit en is niet voor
het publiek toegankelijk. Bij het kasteel hoorde ook de Rimburgermolen.13

Kasteel Rimburg14

13 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Rimburg
14 Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%9Cbach_Schloss_Rimburg.jpg



Ingescand door Google:
http://books.google.be/books?id=tAdCAAAAcAAJ&pg=PA90&lpg=PA90&dq
=rimburg+nevelstein&source=bl&ots=fHnE2AW0bi&sig=Lqe-
Mj4iWA0Vz0HtEeu9QUM6CiI&hl=nl&sa=X&ei=NuP4UfHCMqyO7QatpIFg&v
ed=0CEwQ6AEwAw#v=onepage&q=rimburg%20nevelstein&f=false

Volgens het boek “Schloss une ehemalige Herrschaft Rimburg” (zie
hierboven), wordt Wilhelm Mülrepach vermeld in een oorkonde van de
hertog van Limburg uit 1252. Heinrich von Mülrepas was in 1290 Heer van
Rimurg. (“Mülrepas” zou eigenlijk “Mühlenbach” zijn, maar toenertijd kon



men niet zo goed schrijven…) Zijn dochter trouwde met Gerad von Merode.
In 1323 stelde de Hertog van Brabant Gerad von Merode, ook Johan II
genoemd, aan als vazal (leenman?) van het gebied. Zijn zoon Werner von
Merode kreeg het “Herrschaft” Rimburg op voorwaarde dat het het
territorium van de stad Aken niet zou bedreigen. Zijn zoon, Christian von
Merode-Rimburg, had een dochter die is getrouwd met Heinrich von
Gronsfeld. Zo zijn het slot en de heerschap Rimburg via een erfenis aan
het Huis Gronsfeld toegekomen. Hierna volgden als eigenaars o.a.
Heinrich von Bronkhorst-Batenburg, Dietherich en Johann I (Reichsgraf zu
Gronfveld und Rimburg). In de 15de eeuw ging via de dochter van Heinrich
von Gronsfeld, Katharina, over op de familie Bronkhorst Batenburg. De
macht van de familie Gronsfeld nam af en sedertdien zijn zij te vinden op
Nevelstein en Kellersberg.

Nivelsteiner zandsteen
Nivelsteiner zandsteen is een fijnkorrelig tertiaire zandsteen dat afkomstig
is uit het gebied van het Wormdal in het grensgebied Nederlands Zuid-
Limburg en Duitsland. Ze is vernoemd naar het verdwenen plaatsje en
groeve Nivelstein, net over de grens bij Kerkrade bij Herzogenrath. Het is
een extreem zuivere, zeer poreuze witte zandsteen. De zandsteen komt
voor als (zeer lokaal) verkitte banken in miocene strandafzettingen, die
"zilverzanden" worden genoemd. Ze werd als bouwmateriaal reeds in
dagbouw bij Nivelstein gewonnen door de Romeinen en werd voor het
zandsteen hoofdzakelijk tot in de middeleeuwen gebruikt. Tegenwoordig
wordt ze bovengronds gewonnen in de groeves Nivelstein en Hochfeld
voor de grondstoffen kwartszand en kwartsgrind. De zandsteen wordt
gebruikt als grondstof in de glas-, gieterij- en bouwstoffenindustrie.
belangrijke afnemers waren de Maastrichtse porseleinindustrie en de
Limburgse glasindustrie. Door de aanwezigheid van de groeve ontstond er
ook glasindustrie in Herzogenrath en Stolberg.

In 2013 wordt er nog steeds zandsteen verwerkt door het bedrijf
Nivelsteiner Sandwerke, Nivelsteiner Weg 4, Herzogenrath –
www.nivelstein.de15

De Families Gronsveld (Gronsfeld / Kronßfeldt) en von Merode

Het Kasteel van Gronsveld ligt in de kom van het gelijknamige dorp
Gronsveld dat een deel vormt van de Nederlands Limburgse gemeente
Eijsden-Margraten. Het huidige kasteel is in 1833 als landhuis gebouwd
door de Maastrichtse familie Gadiot. Het is opgericht op de grondvesten
van een der ronde torens van een voormalige, rond 1300 gebouwde,
rechthoekige burcht. Resten van de drie andere hoektorens en
tussenliggend muurwerk zijn nog aanwezig. Bij de bouw van het huis uit
baksteen en natuursteen zijn deels de restanten van de oude burcht
hergebruikt.

15 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nivelsteiner_zandsteen



In oorsprong zou op de plek van het kasteel een 13e-eeuws mottekasteel
hebben gelegen dat de voorloper was van het rond 1300 gebouwde
rechthoekige burcht met ronde hoektorens. Deze burcht was eigendom
van de machtige Heren van Gronsveld en vormde de zetel van hun
Heerlijkheid. De Heren van Gronsveld bezaten meerdere burchten en
landerijen in het hertogdom Limburg en het Land Van Rode. Toen Jan II
van Gronsveld in 1386 in Aken werd vermoord erfde zijn broer, Henric
heer van Rimburg, zijn gehele bezit. Door het ontbreken van een
mannelijke nazaat kwam de heerlijkheid Gronsveld in bezit van de familie
van Bronckhorst toen Diederik van Bronckhorst-Batenburg, heer van
Batenburg en Anholt, huwde met de kleindochter van Henric.

De familie Nevelstein is nauw verwant met de familie (von/van)
Gronsfeld/Gronsveld. Van de elfde eeuw tot 1795 bestond het graafschap
(de heerlijkheid/baronie) Gronsveld. Omstreeks 1588 wordt de baronie tot
Rijksgraafschap verheven met stem en zetel in de Rijksdag en op de
Nederrijns-Westfaalse Kreisdag. Hiermee heeft Gronsveld dezelfde
juridische status als bijvoorbeeld het hertogdom Brabant of het
graafschap Holland.16

Johann von Nivelstein (° rond 1250) werd Graaf van Gronsveld genoemd.
Hij is getrouwd met Margareta von Merode. Hun achterkleinzoon heette
Heinrich zu Gronsfeld und Rimurg. Heinrich is getrouwd met Johanna von
Merode Rimburg. Zoals je in onderstaande grafiek kan zien, heet Thomas
Nevelstein (° rond 1662) i.p.v. Nivelstein. De namen varieerden toenertijd
vaak tussen Nevelstein, Nivelstein en Nievelstein.

Gut Schleibach
In Alsdorf is er ook een Nievelsteiner Weg (en twee straten verder een

16 Bron: http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Rijksgraafschap_Gronsveld



Gronsfeldweg). De straat werd in 1972 zo genoemd door de stadsraad van
Alsdorf ter herinnering aan het adelijke geslacht von Gronsfeld-Nivelstein-
Kellersberg.17

17 Bron: http://www.alsdorf-online.de/



Het Schleibacher Hof werd reeds in 1248 vermeld. In de loop der tijd
waren er verschillende bezitters en pachters, tot Goddert (Godhart) von
Gronsfeld-Nivelstein en zijn vrouw Allzeith (Aleid) von Holzheim het



landgoed in 1624 kochten van Werner von und zu Vercken.18

Bartholomäus (Bertram) von Gronsfeld gen. Nevelstein zu Schleibach,
kreeg op 30.4.1660 als zoon van de gestorven Goddart het Schleibacher
Hof in zijn bezit. In 1704 zou het zijn afgebrand; Bartholomäus heeft het
daarna terug opgebouwd.

Sinds 1907 behoort het landgoed aan de familie Pinell, die het ook
vandaag nog beheert.19

1630 Am 12. Februar beschwert sich „Goddart von Kronßfeldt genant Nievelstein zu Kellerßberg”
beim Herzog von Jülich darüber, daß wegen Überlastung der„ gemeinen Haußmannen” das
königliche Kriegsvolk nun zu den freien Lehen übergreift und Pächter und Lehnsmann in Anspruch
nimmt, wohingegen „der Abt zu Clößenradt”, ein ausländischer Prälat auf dessen „Supplicationen”
hin von diesen Belastungen freigestellt sei. In dem Zusammenhang nennt Goddart die drei
Schleibacher Höfe, des Abts Hof, Goddarts Burglehen und das Hartmans Lehen, die „zwischen
beiden bardenberger und broicher Kirchspiel gelegen”. (HStA, Jülich-Berg Mannkammerlehen,
Wilhelmstein Nr 488, S.28 ff.)

1623 Oktober 11 Nach fast zwei Jahrzehnten ständiger Supplicationen gelingt es Werner von und
zu Vercken, am 11. Oktober die Zustimmung des Herzogs Wolfgang Wilhelm von Jülich zum
Verkauf des „Borchlehens” an Goddart von Gronsfeld genannt Nievelstein zu Kellersberg zu
erreichen, nachdem 1622 der Herzog die Einholung von Erkundigungen.

1624 Es erfolgt die Belehnung des Goddart von Gronsfeld, genannt Nievelstein zu Kellersberg, mit
dem Burglehen zu Schleibach. (HStA, a. a. O., Nr. 488, S. 100)

1660 April 30 Nach einigen Beschwerden über Verzögerungen wird Bartholomäus Gronsfeld von
Nievelstein nach seinem 1658 oder 1659 verstorbenen Vater Goddart mit dem Schleibacher
Burglehen belehnt. (HStA, a. a. O., Nr. 488, S. 101 und 101 R; S. 36)

1724 Dezember 4 Die Brüder Bertram zu Schleibach, Johann Godefried Gronsfeld von Nievelstein
zu Reifferscheidt und der geistliche Bruder Johann von Nievelstein in Münstereifel einigen sich, daß
Bertram das Burglehen zu Schleibach insgesamt erhält bei der Verpflichtung zu bestimmten
Ausgleichszahlungen. (Schönauer Archiv, Heft 9, S.8 ff.)

1731 Gegen diese Eigentumsregelung wendet sich der Vetter G. B. Freiherr von Gronsfeld
Nievelstein zu Kellersberg mit eigenen Erbschaftsansprüchen, erreicht auch beim
Reichskammergericht eine entsprechende Bestätigung, die die Grundlage ist, in seinem Testament
vom 30. April u. a. auch seinen Hälfteanteil am Schleibacher Burglehen seinem Vetter Johann Carl
von Gronsfeldt Nievelstein, Herrn zu Bahr, Mirgelen und Kothhausen, zu vermachen. (Quix,
Rimburg, S. 230 ff.)

1736 Der geistliche Vetter Johann von Gronsfeld Nievelstein in Münstereifel erklärt sich in einem
Schreiben an den Kellersberger Vetter auch zu einer Prüfung bereit. Doch dürfte die Angelegenheit
nicht weiter verfolgt worden sein. (Schönauer Archiv, Heft 9, S.12 ff.)

1743 Am 20. Mai erfolgt die endgültige Belehnung des Bertram Gronsfeld Nievelstein mit dem
Schleibacher Burglehen. (HStA, a. a. O., Nr. 488, S. 113)

1749 September 4 Nach schwerer Erkrankung und dann am 17. Januar 1748 eingetretenem Tod
des Bertram erreichen durch Supplicationen beim Herzog von Jülich Bertrams bürgerlicher
Schwiegersohn Gilles Mertens, Ehemann von Bertrams Tochter Elisabeth, und sein ältester Sohn
Bertram Mertens die Anerkennung der 5 Kinder Mertens als Lehenserben und schließlich am 4.
September die Belehnung des Bertram Mertens mit dem Schleibacher Burglehen, dem
„Oberschleibacher Hoff” dem „vorhin als Verckens = jetzo aber Nievelstein zu Schleibach
genannten Lehngut”, dem „freyadeligen Lehnsgut Schleibach”, dem „feudum Verckens”. (HStA a. a.
O., Nr. 488, S. 113 f., 126 f., 141)20

18 Bron: http://www.familienbuch-euregio.de
19 Bron: Straßen und Plätze in Alsdorf von Resi Kohnen (via www.alsdorf-online.de)
20 Bron: Die politische Geschichte Alsdorfs» http://www.alsdorf-online.de/geschichte/pdf/kapitel-
4.17.pdf)



Schloss Kellersberg

Schloss Kellersberg was een burcht in het huidige Alsdorf. Het werd voor
het eerst vernoemd in 1338 als „adelige Haus und Gut Kellersberg”. In
1439 kwam het in bezit van de Heinrich von Droeten, een ridder van de
nabijgelegen burcht Wilhelmstein. In 1603 kwam het in bezit van Johann
von Gronsfeld-Nivelstein, wiens nakomelingen tot de 18de eeuw eigenaars
bleven. In 1867 werd het bezit van de familie Blanckart. In 1897 is het
slot afgebrand, waarna de baron von Blanckart zijn woonplaats
verplaatste naar Effeld.

Op dit ogenblik bevinden zich daar naast de plaats waar zich ooit het
Schloss Kellersberg bevond het Kellersberger hof en Forsthaus Kellersberg.
In een muur van het Kellersberger hof heeft men een oude wapensteen
uit 1724 gemetst; het enige dat overblijft van het slot.21

21 Bron: http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Kellersberg



Het wapen van Schloss Kellersberg bij het Kellersberger Hof in Alsdorf.22

Burg Gillrath

Burg Gillrath, ook Emondtshof genoemd, was een omvangrijke burcht en
plaats waar ridders samenkwamen. Op het einde van de 15de eeuw zou
Gerhard von Molenbach het riddergoed Breill bij Geilenkirchen en het
Emondtshof bij Gillrath in bezit hebben gehad. Na een erfstrijd kreeg

22 Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al-burgkellersberg.jpg



Thomas von Gronsfeld (genoemd Nevelstein) in 1517 na een
grondverdeling de burcht als feodaal leengoed toegewezen.

Hertog Wilhelm V. von Jülich sprak in de 16de eeuw een bevel uit,
waardoor het landgoed een grootte bereikte van 24.000 m². Drie
generaties van het geslacht von Nevelstein leefden op het Emondtshof.

Johann von Nevelstein, de kleinzoon van Thomas, zou in Düsseldorf
iemand vermoord hebben. De rechter was hem in 1610 genadig, maar
legde hem wel een zware geldboete op. Deze boete oversteeg zijn
mogelijkheden, waaraan het begin van het verval van het Emondtshof
mogelijk te wijten is.23

Toen Johann von Nevelstein in 1616 stierf, had hij geen zoon. Aangezien
het toendertijd evident was dat alleen een man het leengoed van Gillrath
kon erven, kon het landgoed niet worden doorgegeven aan de vrouwelijke
nakomelinge. Pas toen Johann von Obsinnich in 1621 met de vrouwelijke
erfgename von Nevelstein trouwde en zich ervoor inzette dat het domein
niet langer als leengoed werd aanschouwd, werd er een oplossing
gevonden.

Op dit ogenblik is Gillrath een deelgemeente van de Stadt Geilenkirchen.
De burcht is nagenoeg volledig verdwenen.24

Straten in de regio
 Nievelsteenstraat, Eygelshoven, Nederland
 Nievelsteiner Weg, Herzogenrath (Merkstein), Duitsland
 Nievelsteiner Weg, Alsdorf, Duitsland

Nevelstein in Vlaanderen
De eerste Nevelsteen (Nevelstein) die naar België zou zijn gekomen is
Henrick Nevelstein. Hij zou in 1623 zijn geboren in Merkstein (nu een
deelgemeente van Herzogenrath).

Henrick Nevelstein is op 30 mei 1654 getrouwd met Gertrudis Willems in
Gestel. Dat is momenteel een deelgemeente van Berlaar.

Vlakbij Gestel liggen de Merodese Bossen. Het is aannemelijk dat Henrick
Nevelstein naar België is gekomen als een soort boswachter van deze
bossen in opdracht van Graaf De Merode. In 1620 verwwierf de familie De
Merode immers de volle eigendom van het gebied, dat in 1625 werd
verheven tot markizaat Westerlo. Het kerkelijke begevingsrecht ging van
de Utrechtse kapittels, via de familie van Wesemael over op de abdij van
Tongerlo.25

23 Bron: http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/geilenkirchen/heimatforscher-
kennt-die-geschichte-ueber-burg-gillrath-1.316281
24 Bron: http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Gillrath
25 Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21676



De zoon van Henrick Nevelstein en Gertrudis Willems was Paulus Van
Nevelstyn. Hij is geboren in 1655 of 1687, trouwde met Anna Dekkers en
is overleden op 2 december 1715 in Herenthout. Paulus Van Nevelstyn en
Anna Dekkers hadden 4 kinderen: Maria, Elisabeth, Joanna en Adriaan
(Adrianus) Nevelsteen. Adriaan is geboren in Herenthout en overleden in
Geel.

Merodese bossen en Gestel
De Merodese bossen liggen in de gemeente Herenthout, op een uur
wandelen van Gestel:

Het gebied van de Merodese bossen werd eind 18de eeuw vooral
gekenmerkt door heide en onbegaanbare moerasgebieden. Rond 1800
werden er hoofdzakelijk naaldbossen aangeplant waarvan het dennenhout
moest dienen als stuthout voor de mijnbouw. De familie de Merode was
meer dan 100 jaar eigenaar van dit gebied. Sinds 1992 zijn de Merodese
bossen eigendom van het Vlaams Gewest waardoor het bos werd gered
uit handen van bouwpromotoren. Het is nu een prachtig wandelgebied.



1. VOORGESLACHT VAN DE VADER

Henrick Nevelstein 313
Paulus Nevelsteen (Van Nevelstyn?) 272

Gertrudis Willems 314
Adrianus (Adriaan) Nevelsteen 241

Anna Dekkers (Deckers) 273
Petrus Nevelsteen 210

peter Boonen 315
Peter Boonen 274

Maria Elisabeth Boonen 242
Catharina Verachtert 275

Henricus Nevelsteen 171
Adrianus Verboven 276

Joannes (jan) (Adrianus?) Verboven 243
Catharina Van DINGENEN 277

Anna Elisabeth(a) Verboven 211
Gerardus Bellens 316 ...(1)

Martinus Bellens 278
Elisabetha Elisabeth Van Eynde 317 ...(2)

Christina Bellens 244
Aegidus Menten 318 ...(3)

Catharina Menten 279
Catharina Meer 319 ...(4)

Johannus (Joannes) Jacobus (Jean Jacques) Nevelsteen 116

Cornelius Truyens 212
Maria Catharina Truyens 172

Maria Elisabeth(a) Kempenaers 213
Petrus Josephus Theodorus Nevelsteen 72

Jacobus Wuyts 173
Maria Anna Wets (Wuyts) 117

Adrianus Vleugels 245
Adrianus Vleugels 214

Anna Catereels 246
Elisabeth Anna Vleugels 174

Maria Catharina Van Uytsel 215
Lidovicus Leonardus (Leopoldus) Nevelsteen 36

Joannes Franciscus De Win 118
Maria De Win 73

Petrus Ludovicus Haemhouts 216
Carolus Haemhouts 175

Johannes De Beucker 320
Gerardus De Beucker 280

Catharina Vervecken 321
Hr. De Beuker 247

Petrus Ceulaers  (De Ceulaers ( Ceuleers) 322 ...(5)
Maria Elisabeth De Ceulaers (Ceuleers) 281

Anna Elisabeth Van Ree 323 ...(6)
Elisabeth De Beucker 217

Hr. Onbekend 282
Mej. Onbekend 248

Mej. Onbekend 283
Elisabeth Haemhouts 119

Maria Dymphna (Dymphe) Verstrepen 176
Marcel Nevelsteen14

Amandus Geerinckx 75
Josephine Geerinckx 37

Mej. Geudens 76



Het kerkje van Gestel (nu een deelgemeente van Berlaar)

Ripuarisch
In Nivelstein (Nevelstein) werd Ripuarisch gesproken, een door Duits
beïnvloed Limburgs dialect.

Subvormen van het Ripuarisch - zoals het Keuls - worden in Duitsland in
een ruim gebied rond Keulen, in Nederland in Zuidoost-Limburg, en verder
in het oosten van de Belgische provincie Luik gesproken, in het
noordelijke deel van de Duitstalige Gemeenschap.

In puur fonologisch opzicht horen het Kerkraads, een Zuidoost-Limburgs
dialect, alsmede de dialecten van Simpelveld en Vaals bij het Ripuarisch.
Het Kerkraads heeft in Nederlandse oren een erg Duitse klank. Het
Ripuarisch van Keulen, het Keuls (Kölsch), is evenzeer tonaal en ook dat
klinkt voor sommigen als een soort combinatie van Duits en Limburgs.
Toch worden geen van deze beide Ripuarische variëteiten tot de
overgangsdialecten gerekend. Als isoglosse die de overgang van de
Nederfrankische naar de Middelfrankische taalvariëteiten markeert wordt
meestal (vooral door Duitse taalkundigen) de zogeheten Benrather Linie
aangehouden (maken / machen). De overgang voltrekt zich echter meer
gradueel. Tussen de grote dialectgebieden van het Limburgs en het
Ripuarisch bevindt zich namelijk een lange en betrekkelijk smalle
Limburgs-Ripuarische overgangszone, die tot aan het Ruhrgebied reikt.

Opmerkelijk is dat in het ripuarisch de “i” gebruikt werd om een klinker



lang te doen uitspreken. Het woord “openbaar” werd bv. “openbair”
geschreven. Het stadje “Boich” spreek je dus “Booch” uit. En “Nevelstein”
werd dus ongetwijfeld “Nevelsteen” uitgesproken!



Zie ook :
 Woordenboek Gronsvelds: http://woordenboek.gronsveld.com/

Uitspraak ripuarisch:
http://www.limburgsedialecten.nl/sjablonen/dialecten/pagina.asp?subsite=176&onder
werp=900


Nog uitzoeken

http://www.familienbuch-
euregio.de/genius/php/perfind.php?tam=Kahlen&tab=1&sub=PublicAll&na
me=Nevelstein&prename=&year=&evnt=1&range=0&ort=&sid=f32c7bd5
a1bf64f4d9b80ef2bf97a17d&tm=1375105000523

Hans Godhard Nievelstein (Goddart von Kronßfeldt genant Nievelstein zu
Kellerßberg) 1 wurde in Broich / Aachen geboren. Er heiratete Aleid von
Holzheim (geboren op 3 september 1589 in Vochem / Unterbruch)

Sie hatten die folgenden Kinder:

M i Werner Nievelstein.

M ii Bertram Nievelstein.

F iii Elisabeth Nievelstein

F iv NN Nievelstein

M v Dietrich Nievelstein

M vi Gabriel Nievelstein

Werner Nievelstein (Werner von Gronsfeld gen. Nevelstein Herr zu
Kellersberg) starb 1694 (vermoord). Er heiratete Maria Catharina Beyssel
(geboren in Gymnich, gestorven in 1695).

Sie hatten die folgenden Kinder:

M i Gottfried Nievelstein 1 wurde am 18. Juni 1675 in
Aachen geboren. Er starb am 5. März 1742 in Kellersberg / Höngen.
[Notizen]

M ii Kaspar Nievelstein 1 wurde am 30. Juli 1677 in
Kellersberg / Höngen geboren. [Notizen]

Bertram Nievelstein heiratete Sophia Guerié.

Sie hatten die folgenden Kinder:

M i Gottfried Nievelstein wurde am 9. Januar 1671 in
Oidtweiler / Baesweiler geboren. Er starb am 21. März 1724 in
Reifferscheid / Hellenthal.



M ii Bertram Nievelstein wurde am 29. Januar 1678
geboren. Er starb am 17. Januar 1749.

M iii Theodor Nievelstein 1 wurde in Broich / Aachen
geboren. Er starb am 12. Mai 1756 in Münstereifel. [Notizen]

F iv Elisabeth Nievelstein 1 wurde in Broich / Aachen
geboren. [Notizen]

Gottfried Nievelstein is op 13.1.1671 gedoopt als Johann Gottfried von
Gronsfeld-Nevelstein. Er wurde am 21.3.1724 in Reifferscheid ermordet.
Seine Nachkommen erhielten Kellersberg, da er der einzige stiftsmäßig
d.h. mit einer adeligen Frau mit 4 adeligen Großeltern, verheiratete
Gronsfeld war.

Bron: http://www.iris-schagen.de/081026/pafn483.htm

---

Am 12. Februar 1630 beschwert sich „Goddart von Kronßfeldt genant
Nievelstein zu Kellerßberg” beim Herzog von Jülich darüber, daß wegen
Überlastung der„ gemeinen

Haußmannen” das königliche Kriegsvolk nun zu den freien Lehen
übergreift und Pächter und Lehnsmann in Anspruch nimmt, wohingegen
„der Abt zu Clößenradt”, ein ausländischer Prälat auf dessen
„Supplicationen” hin von diesen Belastungen freigestellt sei. In dem
Zusammenhang nennt Goddart die drei Schleibacher Höfe, des Abts Hof,
Goddarts

Burglehen und das Hartmans Lehen, die „zwischen beiden bardenberger
und broicher Kirchspiel gelegen”. (HStA, Jülich-Berg Mannkammerlehen,
Wilhelmstein Nr 488, S.28 ff.)

---

In 1621 is Johann von Obsinnigh gen. Rohe namens zijn echtgenote Anna
von Nevelstein betrokken bij een geding over Haus Gillrath, in het
Selfkant-district Geilenkirchen-Heinsberg.

Bron:
http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Rhoe_van_Obsinnich_(hoofdarti
kel)



Addenda



















Bron van de addenda: het boek Schloss une ehemalige Herrschaft
Rimburg, die Besitzer derselben, verzüglich die Grafen und Freiherren Von
GRONSFELD, nebst den umliegenden Dörferen (uit 1835)- gedigitaliseerd
door Google:
http://books.google.be/books?id=tAdCAAAAcAAJ&pg=PA81&lpg=PA81&dq
=nevelstein+1117&source=bl&ots=fHnB0CVY4n&sig=R9bMv-
Vm1xTdIhhRDWnsGMy9UM8&hl=nl&sa=X&ei=nVfIUenQGY35sgavvIDwAw
&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=nevelstein%201117&f=false


