Text : Jemp Schuster

De Pierre Jolliot
a seng Molbiersmod
D’Bridder Nicolas a Pierre Jolliot aus der Stad si vläicht net jidderengem e Begrëff. De
Pierre Jolliot (1608-1680) war mat der Gertrut Bosch bestuet. Déi koum aus enger vun
de räichste Familljen aus der Stad. 1669 a 1673 gëtt de Pierre als Schäffen opgezielt.
1670 war en och Riichter an der Stad. En ass de 27. Mäerz 1680 gestuerwen. Il s’est
effondré „in hypocausto“ dans son bain.

En Dag am Juli, anno 1639, nom Mëttegiessen.
De Péiter Jolliot ass sech es net zoukomm. Gertrut, sot en, wat ass dat fir e Flued, dee mer schonn e puer Deeg laang
nom Iessen opgedëscht kréien?
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Schmaacht en der net, Pierre?
Dach, dach, dofir froen ech jo. Wou hu mer deen dann op eemol hier?
D’Gertrut huet geschmunzelt.
Et ass eng Molbierstaart. Déi huet eis Kichemod der gebak.
Datt den Här Jolliot sech iwwert en einfache Molbiersflued konnt freeën, dat war schonn
aussergewéinlech. Meeschtens huet en dat eragefeiert, wat an de Schossele war, ouni sech vill Froen
ze stellen. Et war ëmmer genuch do. Hien a seng Fra Gertrut Bosch hunn zu deene bessere Leit an der
Stad gehéiert. Der Gertrut hire Papp war ee vun de räiche Bierger, déi vun deem schroe Krich
profitéiert hunn. Säi Wäinhandel huet floréiert, op seng Liwwerunge konnten d’Kommandanten an hir
Zaldote sech verloossen.
Dem Péiter Jolliot säi Papp war ee vun den Affekoten am Provinzialrot, eng Éier déi vum Papp op de Jong iwwergaangen
ass, also konnt och de Péiter dermat rechnen, eng Kéier an déi Schong ze klammen. Do haten also zwou stater Famillje
sech zesummegedo a konnten op d’mannst hoffen, méi oder manner sécher duerch déi batter Zäiten ze kommen. Et
wousst jo keen, wéi laang dee Misär nach géif unhalen.

Wat wëllt den Här Jolliot?
Ruff mer déi Mod emol eran, Gertrut, ech wëll méi iwwert hire Flued gewuer ginn.
D’Katrin huet sech säi verschweesst Gesiicht mam Schiertech ofgebotzt, seng Hauf séier riicht gezunn an et ass, mat
engem schlechte Gefill, aus der Kichen era bei den Här un den Dësch komm. Et huet sech net getraut fir opzekucken.
Sécher sollt et elo, wéinst iergend enger Klengechkeet vernannt ginn, vläicht huet den Här et esouguer fortgejot oder
et fir dee schlechte Kascht bestrooft. Dobäi hat et sech déi gréisste Méi ginn. Et wollt sech näischt virwerfe loossen, well
et genee wousst, datt et esou eng gutt Plaz an esou engem dichtegen Haus keng zweete Kéier géif fannen.
D’Gertrut huet d’Meedche berouegt.
Du kanns äis roueg an d’Ae kucken, du muss dech fir näischt schummen.
D’Katrin huet séier Jo mam Kapp gewénkt, et huet sech awer net getraut, de Mond opzemaachen.
Den Här Jolliot ass opgestan a bei et komm. En huet em e Fanger ënnert de Kënn geluecht an em de Kapp an d’Luucht
gehuewen. D’Katrin ass rout am Gesiicht ginn. Esou no hat et den Här Jolliot nach ni viru sech stoen. Hie war en
dichtege Mann, voll am Saaft, eng drësseg Joer al, hat déifbrong Aen, e klenge spatze Baart ënnert dem Kënn an en
huet gutt geroch. Ganz anescht, wéi déi Männer, mat deenen et bis elo vun no ze dinn hat.
Firwat bass du dann esou schimmeg, Kand? Hues d’eng gestëbst?
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Neen, Här, ganz sécher net. Ech weess just net, wat Dir vu mer wëllt.
Däi Molbiersflued huet mer gutt geschmaacht.
Merci, Här, da sinn ech frou.
Wéi heeschs du, meng Mod?
Hatt ass d‘Katrin, huet d’Gertrut geäntwert.
Bass du nei bei äis?
Hatt schafft schonn iwwert ee Joer an der Kichen.
Kuck do! Firwat kréien ech dann net all Dag esou eng Schlabäizchen zerwéiert?
D’Katrin huet sech endlech getraut.
D‘Molbier ass nëmmen am Juli zeideg, Här. Et ginn awer och
Joren, wou iwwerhaapt keent wiisst, wann et am Fréijoer an der Bléi erkaalt ass. Dëst Joer ass es vill
gewuess, dofir kann ech es och vill verschaffen.
Du kanns also nach aner Saachen dermat maachen, wéi Täertercher?
Jo, gewëss Här. Ech kann och Gebeess dervu kachen. Dat hält sech bis an de Wanter. Nëmme just, den
Zocker ass esou rar an esou deier. Ech fäerten dëst Joer, gëtt et kee Gebeess.
Dat wier dach gelaacht,
huet de Jolliot sech gewiert,
wa mir äis keen Zocker méi kéinte leeschten.
D’Zaldote friessen äis alles ewech,
huet d‘Gertrut sech geiergert.
Mir hunn der jo selwer zwéin
aquartéiert. Net nëmmen den Zocker ass rar, et gëtt och geschwë kee Brout méi. Da kanns du der däi
Molbiersgebeess direkt op de Bak schmieren.
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D’Katrin huet déi Bemierkung esou komesch fonnt, datt et sech een Ament vergiess huet. Et huet vu Laache gespruddelt, sech
awer eenzock erëm zesummegeholl an sech fir säi schlecht Behuelen entschëllegt.

De Jolliot wollt méi wëssen.
Du gefäls mer net iwwel, Meedchen. Wuer gees de dat Bier da plécken? Vläicht kanns de mir déi heemlech Plaz eng Kéier weisen.
D’Gertrut wollt säi Mann net virun der Mod erëmhuelen. Et huet gemeet, wéi wann et dat net héieren hätt. Et wousst genee,
datt säi Péiter scho méi ewéi enger Mod de Kapp verdréit hat. Vu bessere Frae guer net ze schwätzen.
´t ass gutt, du kanns erëm an d’Kiche goen.
Neen, waart emol nach,
huet de Jolliot et opgehal.
Ech wëll wëssen, wou dat Molbier wiisst.
Am Bësch, sot d’Katrin.
Wou am Bësch? Op wéi engem Här sengem Land gees du dat plécken?
Ech plécken et net selwer, Här. Ech kréien et um Maart. Eng Fra aus eisem Duerf bréngt mer et ëmmer
méindes dohinner.
Eng Fra aus dengem Duerf?
Jo, Dir musst wëssen Här, d’Molbier wiisst net iwwerall. Hei ronderëm d’Stad scho guer net.
Awer bei äis doheem steet de Bësch voll. An der Molbierskaul.
Bei dir doheem. Duerf ee gewuer ginn, wou dat ass?
Jo, Här. Ech komme vu Bouss.
Dat kennen ech net. Wou läit dat Nascht dann?
Net grad ëm den Eck. Et ass een Dag zu Fouss vun hei ewech.
A mat der Kutsch?
Wéi mengt Der dat?
Wéi laang dauert et mat der Kutsch?
Dat weess ech net. Ech sinn et nach ni mat der Kutsch gefuer.
Looss dat Kand erëm schaffe goen,
huet d’Gertrut de Péiter ënnerbrach. Et wollt net, datt den Här Jolliot mat senger Kichemod an
iergendee Bauerenduerf sollt kutschéieren, fir Molbier ze plécken.
Et huet säi Mann kannt. Dat war alt erëm eng Ursaach, fir aus der Stad erauszekommen a säi Spaass
mat engem onschëllege Meedchen ze hunn.
D’Katrin huet en déiwe Knécks gemeet an sech erëm an d’Kiche verzunn.
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De Jolliot huet net labber gelooss.
Dräi Deeg drop waren s’ënnerwee am Katrin säin Duerf. An der Tëschenzäit hat den Här sech
informéiert, wou dat Bouss da léich, ween do Här a Meeschter wier, a wat nach, ausser dem
Molbier, do ze huele wier. De Peter Ernst von Metzenhausen, Här zu Lënster a Meesebuerg,
wollt seng Deel zu Bouss verkafen. En huet scho méi laang ee gesicht, fir déi zéng Vogteie
mat de Baueren an Doléiner, als Lehen vum spuenesche Kinnek an Herzog vu Lëtzebuerg ze
iwwerhuelen, et hat awer bis elo keen ugebass.
D’Katrin hat säin Duerf virun dräi Joer verlooss, well déi friem Zaldoten - hatt huet hir Sprooch net verstanen - hiirt
Haus iwwerfall an niddergebrannt haten. De Papp hat sech géint deen Iwwerfall gewiert an engem Zaldot d’Séchel an
de Réck geha. Dat war säin Doud. Dem Katrin seng Mamm war vun där wëller Band vergewaltegt an doutgeschloe ginn, hatt
selwer hat sech hannert dem Haus am Weier verstoppt. Do louch et, bis un den Hals am Waasser, ze waarden an nozekucken,
wéi alles verbrannt ass, wéi seng Léifst geschannt an ëmbruecht gi sinn a wéi d’Zaldoten endlech géint der Owend, no hirem
Raibertour duerch d’Duerf, mat de gestuelene Béischte weidergezu sinn.
Wéi s’elo virun den Iwwerreschter vu sengem Doheem stallgehal hunn, konnt d’Katrin säi Misär net méi bändegen. Et huet
sech ewechgekrasch. Wann de Jolliot eeschtlech dru geduecht hat, d’Katrin am Molbier flaachzeleeën a säi Spaass mat em ze
hunn, da waren déi Naupen op ee Schlag verflunn. En huet sech zesummegerappt, fir net matzekräischen.
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Ass dat däin Haus, huet en d‘Katrin ugeschwat, wéi et sech e bësse berouegt hat.
Dat war mäin Haus, Här. Kommt, mer fueren erëm, ech kann dat net méi kucken.
Weis mer de Rescht vun dengem Duerf. Ech wëll dem Metzenhausen et ofkafen.
De Metzenhausen huet ni no äis gekuckt, ass et dem Katrin entfuer. Mäi Papp sot ëmmer, e géif äis bis opd’Blutt ausquetschen.
Wann dat hei alles mäint ass, da suergen ech derfir, datt et dengem Duerf besser geet. Ech wëll gesinn, op wat ech mech aloossen.
De Metzenhausen huet mer vun zéng Vogteie geschwat, déi him géife gehéieren. Hei hunn ech se notéiert.
Kanns du mer déi Haiser weisen?
En huet dem Katrin eng Lëscht gewisen, wou alles opgezielt war.
Ech kann dat net liesen, Här. Wann Dir mer sot, wat do steet, da kann ech Iech se weisen.
De Jolliot huet se virgelies an d’Katrin ass mat em duerch d’Duerf gefuer. Promme Péiter, Steis Johann, Schultheiss Thon,
Thomas Péiter, Schröder Sonndag, Syner Johan, Éimes Wilhelm, Steinmetz Heinrich, Schiltz Johann, Mertes Claus an déi
verbrannte Webesch Vogtei, wou d’Katrin hier war.
Esoubal déi herrschaftlech Kutsch an d’Géigend vun engem Haus komm ass, sinn d‘Baueren hannert hire Stalldieren a
Scheierpaarte verschwonnen. D’Duerf war wéi dout. D’Katrin huet sech ganz kleng an der Kutsch geduckt. Et wollt net, datt
iergendeen et géif erkennen. Et war awer laang erkannt ginn.
Wat ass Webesch Katrin dann ugaang? Mat engem friemen Här an der Kutsch duerch d’Duerf ze fueren.
Hat dat se nach all? Wousst dat net méi, wou et hierkéim?
Wéi se den Tour gemeet haten, sot de Jolliot:
Da weis mer elo nach, wou dat gutt Molbier wiisst. Ouni dat hätt mech jo näischt heihi gezunn.
Se sinn an den Alebësch, gefuer. D’Katrin huet dem Här Jolliot d’Molbierskaul gewisen. Wierklech, dee gréngen Tapis houng
schwaarz voll där klenger Bieren. De Jolliot hätt sech am léifsten dra gewenzelt. En huet et si gelooss. D’Katrinn huet séier e
klenge Kierfche voll gestrëppt, ier se sech erëm op de Wee an d’Stad gemeet hunn.
Jemp Schuster

Wéi ass déi Geschicht weidergaang?
Am Joer 1640 keeft de Péiter Jolliot dem Metzenhausen säi Besëtz mat zéng Vogteien zu Bouss of. Op der Plaz vun der
verfalener Webesch Vogtei, wou d’Katrin opgewuess war, léisst en sech, tëschent 1640 a 1650, en herrschaftlecht Haus bauen.
Hien nennt et a senger Lehenserklärung: Ein haus und freyen sitz und wohnung. Am Volleksmond gëtt et d’Bousser Schlass
genannt.
Déi Bousser Leit sinn ni gewuer ginn, ween den Här Jolliot aus der Stad dann op d’Iddi bruecht hat, fir sech esou wäit ewech
en zweete Wunnsëtz ze bauen. En huet den Zéngte vun de Vogteien agezunn, awer ni zu Bouss gewunnt. D‘Gertrut Bosch war
net vun der Landloft begeeschtert. De Jolliot huet d‘Schlass un e Schneider verpacht. Deen huet regelméisseg gelëft, fir dat
risegt Gebai net vermuuschten ze loossen. Et war deen eenzege Schneider am Land, deen esou herrschaftlech gewunnt huet.
No der Franséischer Revolutioun ass de Besëtz opgedeelt a verkaaft ginn. D’Bousser Schlass gouf am Joer 1967 ofgerappt, fir
dem Gemengenhaus an der Schoul vu Groussbus Plaz ze maachen.
D’Katrin Weber, dem Jolliot seng Molbiersmod, huet sech am Joer 1649 mam Schënner Konrad aus dem Pafendall bestuet. Et
ass ni méi a säin Duerf hannescht gaangen. Mol net, fir Molbier ze plécken.
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