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Korte geschiedenis van de parochie 
 

Het dorp Schin op Geul is zeer oud. 

Onder de naam Schina komt het reeds voor in het oudste gedenkboek 

der abdij van de H.Remigius te Reims, dat omstreeks 847 werd 

opgesteld. Gemelde abdij had er cijnsen en andere inkomsten, zoals 

zij die ook had van het aangrenzende landgoed van Meerssen. 

Met dat landgoed was Schin op Geul reeds vroegtijdig nauw 

verbonden. Die band doet vermoeden dat de parochie Schin op Geul 

ontstaan is door afscheiding van de uitgestrekte parochie Meerssen, 

waarvan de oorsprong opklimt tot de oudste Kerkelijke indeling in 

Zuid-Limburg. Men kan zeker aannemen dat dit in het jaar 931 het 

geval was. Mogelijk bestond de parochie reeds in 847, toen Schin op 

Geul het eerst vermeld werd. Van oudsher bevatte het dorp Schin op 

Geul de gehuchten Opscheumer, Ransdaal (gedeeltelijk), Walem, 

Sint Pieter, hoeve Euverem, kasteel Oost en verder het dorp Strucht 

met Engwegen en Gerendal. In de eerste eeuwen van haar bestaan 

behoorde ook de plaats Valkenburg hiertoe. 

De hier aanwezige kerk werd bediend door de pastoor van Schin op 

Geul. Op 5 december 1281 werd Valkenburg een zelfstandige 

parochie met een eigen pastoor, die door de pastoor van Schin op 

Geul werd benoemd. Dit benoemingsrecht is in de 17
e
 eeuw verloren 

gegaan. In 1934 kreeg Ransdaal een eigen parochie, terwijl in de na-

oorlogse jaren Sint Pieter, hoeve Euverem en kasteel Oost bij de 

parochie Valkenburg werden gevoegd. 

Toen de parochie Schin op Geul ontstond maakte zij deel uit van het 

aloude bisdom Luik. In 1561 kwam Schin op Geul bij het nieuwe 

bisdom Roermond met als dekenaat Valkenburg. 

In 1801 verdween het bisdom Roermond en Schin op Geul keerde 

terug onder het bisdom Luik met als dekenaat Gulpen. Onder dat 

dekenaat ging de parochie over naar het Apostolische vicariaat 

Limburg, dat in 1840 was opgericht en later - in 1853 - vervangen 

werd door het tegenwoordige bisdom Roermond. 
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Korte geschiedenis van de kerk. 
 

Het tegenwoordige kerkgebouw bestaat uit een zeer oud gedeelte en 

een in 1926 tot stand gekomen nieuw deel. 

Het zeer oude gedeelte is een belangrijk overblijfsel van een kerk in 

eenvoudige vroeg-Romaanse stijl van de 11
e
 eeuw. Ze bestond uit 

een schip dat door twee rijen van vierkante pijlers in drie beuken was 

verdeeld en waarvan de bredere en hogere middenbeuk in het Oosten 

door een koor en in het Westen door een toren was afgesloten. 

De beuken waren niet door stenen gewelven, doch door een vlakke 

houtzoldering afgedekt en ze werden verlicht door kleine 

rondboogramen, waarvan die der middenbeuk boven de 

lessenaarsdaken der zijbeuken waren aangebracht. 

De kerk vertoonde dus het merkwaardige type van een dorpskerk 

volgens een zeer vereenvoudigd basilikaalstelsel, zoals dat in de 

aangrenzende Belgische en Duitse gewesten meer wordt 

aangetroffen. 

Het materiaal waarmee ze was opgetrokken bestond uit Kunrader 

kalksteen van klein formaat, die in onregelmatig verband in veelal 

doorlopende horizontale lagen vermetseld waren. 

Aangenomen mag worden dat deze kerk op de fundamenten van een 

nog oudere kerk (uit de jaren midden 800) werd gebouwd. 

In de loop der tijden onderging ze menige verandering. 

De houtzoldering van het middenschip werd door een mergelstenen 

gewelf in laat-Gotische stijl vervangen. 

De raampjes, die nu gedeeltelijk door de gewelven bedekt waren, 

werden dicht gemetseld, zodat het middenschip zijn lichtopeningen 

verloor. Zes van die dichtgemetselde raampjes zijn thans nog 

aanwezig. Om meer ruimte en meer licht te hebben brak men later 

aan elke zijde de tweede vrijstaande pijler weg en verving men de 

daarop rustende rondbogen door één grote elliptische boog, die nu de 

eerste pijler met de derde verbond. 

De grootste verandering onderging de kerk in de 18
e
 eeuw. 
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Uit een door de bisschop aan twee architecten gevraagd onderzoek in 

1762 bleek, dat de Noordelijke zijbeuk erg bouwvallig was en dat de 

gewelven van het koor evenals de muren van het middenschip zeer 

veel geleden hadden. 

De bisschop belegde de kerk met het interdikt en verbood er het 

houden van godsdienstoefeningen totdat alles behoorlijk hersteld 

was. Daarop bouwde de gemeente in 1768 de tegenwoordige toren in 

mergelsteen, terwijl de proost van Meerssen in hetzelfde jaar de 

thans bestaande zijbeuken eveneens in mergelsteen deed oprichten. 

Deze zijbeuken kregen een vlakke zoldering in pleisterwerk en 

ramen zoals ze in de woonhuizen van die tijd gebruikelijk waren. 

Hun dak sloot aan bij dat van de hoofdbeuk, zodat de buitenmuur 

hiervan geheel bedekt werd. 

Lichte schoorpijlers tussen de ramen versterkten buiten de 

zijbeukmuren. 

In 1805 werden deze zijbeuken nog gerestaureerd. 

Het koor der oude kerk werd in 1794 door de pastoor vervangen door 

een koor in baksteen, dat de eigenaardige vormen vertoonde van de 

stijl van het einde der 18
e
 eeuw. 

De sacristie achter het koor dagtekende uit dezelfde tijd. 

De kleine doopkapel (thans Mariakapel) die zich aan het westelijk 

uiteinde van de zuidelijke zijbeuk bevindt, werd waarschijnlijk in de 

19e eeuw gebouwd. 

In diezelfde tijd werd ook een grote opening gebroken in het 

westelijk gedeelte van de toren, ten einde meer licht te hebben op het 

oksaal. Daardoor verdween een der oude raampjes van de hoofdbeuk 

en het meest westelijk laat-Gotisch gewelfvlak werd in mergelsteen 

vernieuwd. 

In 1926 werd het koor en de sacristie van de oude kerk afgebroken 

om plaats te maken voor uitbreiding van de kerk. 

Dit nieuwe gedeelte, binnen in mergelsteen en buiten in bolsjen of 

Moresnet steen opgetrokken, sluit zoveel mogelijk aan bij het oude 

gedeelte. Het oude kerkhof ging hierbij gedeeltelijk verloren. 

Enkele oude grafstenen (1611 - 1758) zijn aan de zuidzijde van onze 

kerk geplaatst. 
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