De hof van Wahlwiller
door H.J.M. Franssen

‘Brand te Wahlwillerhof’. Onder deze kop schreef een ambtenaar
van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris van de koning in de provincie Limburg. Aanleiding was de brand die op vrijdag 31 oktober 1890
’s avonds omstreeks 11 uur was uitgebroken op de hof van Wahlwiller. Uit deze samenvatting blijkt dat genoemde hoeve - ook wel
Leijenhof genaamd - op dat moment werd bewoond door pachter
J.G.B. Deutz. Verder lezen we dat de gebouwen gedeeltelijk en de
roerende goederen in hun geheel een prooi der vlammen zijn geworden, inclusief de 25 varkens. De schade aan de opstal werd geraamd
op
fl. 4.500,00; die aan de roerende goederen op fl. 35.530,00. De
laat-sten blijken verzekerd voor de som van fl. 48.300,00. De oorzaak
van de brand is volgens de ambtenaar onbekend. De schade aan de
gebouwen werd om onbekende redenen nooit hersteld. De kerkfabriek
van Nijswiller blijkt het overgebleven materiaal, ijzer (ankers), maar
vooral de stenen uiteindelijk te hebben opgekocht om er haar kerk mee
te restaureren en te verbouwen. Pastoor Jongen vermeldt in de Geschiedenis van Wahl- en Nijswiller 1 dat dit niet in 1905 is gebeurd,
zoals pastoor J.P.L.H Ramackers in datzelfde boek schreef, maar volgens nachträgliche berichten reeds in 1895.1
Het gebouw
Zo verdween eind negentiende eeuw één van de twee grote boerenhoeves van Wahlwiller.2 Gelukkig waren er op de valreep nog tekeningen en drie foto’s van de ‘Wilderhof ’ gemaakt. (afb.1.) Die danken
we aan architect A. Mulder, die er van 25 tot en met 27 oktober 1890,
dus enkele dagen voor de fatale brand, ten behoeve van Monumentenzorg metingen heeft verricht.3 Aan de hand hiervan zijn bouwtekeningen gemaakt, die eveneens bewaard zijn gebleven.
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Afb. 1. De hof Wahlwiller in 1890 (foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Uit de tekeningen en foto’s valt af te leiden dat de hof van Wahlwiller
een grote gesloten hoeve is geweest, die ten westen van het dorp aan
een zijweg ten noorden van de Oude Baan lag. Het woonhuis aan de
oostkant is volgens Van Agt vermoedelijk eind 16e eeuw opgetrokken
uit mergel, evenals trouwens de rest van de gebouwen.4 In de zuidvleugel waren de stallen voor de paarden; in de noordvleugel die voor de
varkens, terwijl aan de buitenkant van deze vleugel nog een ovenuitbouw zat. Aan de westkant stond een grote graanschuur, waarvan de
deelingang aan de zuidkant was gekoppeld aan de inrit van de binnenplaats. Midden boven deze poort, die geen bogen meer had maar rechte
lateien, zat een wapensteen met het jaartal 1707.
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De wapensteen
Deze wapensteen is het enig tastbare dat ons van het gebouw rest. Na
de brand is hij merkwaardig genoeg tijdens een renovatie in 1956/57
ingemetseld boven de hoofdingang van het kasteel van Nijswiller. (afb.
2.) De licht beschadigde steen toont een achtpuntige ster gedragen door
een dwarsbalk. Deze ster is ontnomen aan de familie Van Waldeck, de
bezitters van de heerlijkheid Wittem, waartoe Wahlwiller behoorde. De
Van Waldecks, die verscheidene kleine heerlijkheden bezaten, waaronder Pyrmont, dat ze in 1625 hadden verworven, voerden als familiewapen een zwarte, achtpuntige ster op een geel veld. Evenals het wapen
van Pyrmont (een rood dubbel ankerkruis op een wit veld), is de acht-

Afb. 2. De licht beschadigde wapensteen ingemetseld boven de hoofdingang
van het kasteel van Nijswiller. (foto: Heemkunde Wahlwiller)

puntige ster nog steeds terug te vinden in het dubbel gespleten en dubbel gedeelde staatswapen van het vroegere vorstendom WaldeckPyrmont. (afb.3.) Tegenwoordig behoort Waldeck tot de deelstaat Hessen en Pyrmont tot die van Nedersachsen.
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Afb. 3. Het wapen van het oude vorstendom Waldeck-Pyrmont

Keren wij terug naar de wapensteen. Hoe is de combinatie van de
achtpuntige ster en de dwarsbalk te verklaren? Het antwoord op deze
vraag ligt in het jaartal 1707. In dat jaar was de bouwlustige generaal
Daniël Wolf, baron De Dopff (1650-1718), in het bezit van de hof. Deze generaal is in Zuid-Limburg niet alleen bekend om zijn militaire
bouwwerken (zie verderop), maar ook om de herbouw van kasteel
Neercanne (bij Maastricht), dat aan hem zijn classicistische stijl dankt.
Ongetwijfeld is hij ook de initiatiefnemer geweest van de verbouw van
de Hof van Wahlwiller in het jaar dat de wapensteen aangeeft.
Hoewel verderop meer over de herkomst van De Dopff gezegd
wordt, is het hier van belang te weten dat hij voor zijn komst naar de
Nederlanden had gediend aan het hof van de graaf Van Waldeck.5 In
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het rampjaar 1672 was hij met de Brandenburgse troepen naar de Republiek der Verenigde Nederlanden gekomen, waar hij uiteindelijk
bleef hangen in Maastricht, omdat daar zijn voormalige broodheer en
beschermer, Georg Frederik van Waldeck (1620-1692), gouverneur
was. Daniël Wolf de Dopff (afb. 4.) was eigenlijk een gewoon burgerman, die voor zijn verdiensten in de strijd tegen de Turken van keizer
Leopold I in 1685 in de erfelijke adelstand was verheven met als titel
‘ridder’, de laagste erfelijke rang die de keizer had te vergeven. Zelf
poetste hij deze titel wat op door zich binnen en buiten de Nederlanden
‘baron’ te noemen en zich - ondanks de oorlogen tegen Lodewijk XIV,
maar wel volgens de chic van die tijd - te tooien met het Franse voorvoegsel ‘de’. Bij zijn verheffing in de adelstand had hij ook het recht
ontvangen om een familiewapen te voeren. Zijn keuze bij het samenstellen van dit wapen weerspiegelt de band met de familie Van
Waldeck. Hij koos namelijk voor een halve, achtpuntige zwarte ster,
die rust op een dwarsbalk van keel (Ubachs). Balk en ster delen samen
het wapen in vier kwartieren. In het keizerlijk patent van 17 oktober
1685 staat het wapen dat hij mag voeren uitvoerig beschreven.6 Het
komt erop neer dat De Dopff een rood of robijnrood schild mocht voeren, waarop in het midden een blauwe of lazuurkleurige band is aangebracht, die een halve, achtpuntige zwarte ster draagt. Bovenop het
schild mocht hij nog een adellijke ‘Furniershelm’, een gouden kroon
en gevierendeelde adelaarsvleugels plaatsen. Aangezien de hof van
Wahlwiller een stokleen was van de familie Van Waldeck heeft hij op
de wapensteen klaarblijkelijk zijn eigen familiewapen met dat van de
Van Waldecks willen verenigen. Dat bij de afbraak van de hof de wapensteen zodanig beschadigd raakte, dat juist de linkerhelft van de ster
is verdwenen, mag puur toeval heten, omdat de aanzetten van de hele,
achtpuntige ster nog duidelijk zichtbaar zijn.7
De naam van de hoeve
Wat de naam van de hoeve betreft, doet zich het merkwaardige feit
voor, dat in de oude archiefstukken alleen gesproken wordt van de hof
(van) Waelwiller of de hof van Willer of Wilder. Alleen in het gemeen-
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telijk verslag van 1890 over de brand komt ook de naam Leijenhof
voor. Oudere inwoners van Wahlwiller spreken nu nog van ‘de hof van
Wilder’. Een dubbele naam is een veel voorkomend verschijnsel bij
oudere boerenhoeven, zoals bijvoorbeeld bij de vroeger op de grens
van Wahl- en Nijswiller gelegen laathof Holset, die ook wel Oselt,
Rosmuehlen of Gelemont werd genoemd.8 Wat de hof van Wahlwiller
betreft zal voor de dorpsgenoten de leien dakbedekking die op de foto
duidelijk zichtbaar is (afb. 1.), zozeer tot de verbeelding hebben gesproken, dat ze hun benaming daarop hebben gebaseerd. De geschiedenis
van deze hof zal duidelijk maken dat hij terecht dè hof van Wahlwiller
werd genoemd.
Over leenstelsel, stoklenen en het verschil tussen eigenaar en
bezitter
Voor een goed begrip van hetgeen hieronder volgt, is het van belang te
weten hoe in de middeleeuwen het leenstelsel is ontstaan. We volgen
hier de uitleg die J. Habets hierover geeft, voor Wittem aangevuld met
gegevens uit de akten van de hof van Wahlwiller en de laathof Holset.9
Oorspronkelijk, aldus Habets, zouden alle goederen vrij zijn geweest.
In de middeleeuwen hebben keizers en koningen in tijden van nood
gedeelten van hun gebied weggegeven in ruil voor hulp. Dat gebeurde
niet in volle eigendom (allodium), maar slechts in leen. Ook de vrije
eigenaren van hoeven, die niet sterk genoeg waren om hun eigen goed
te bewaken of om zich tegen een machtige buurman te verdedigen,
vonden het raadzaam om leenman van een machtige edelman te worden. Hun voordeel (rust en veiligheid) woog blijkbaar ruimschoots op
tegen het verlies van de titel van ‘vrije man’. Zo ontstond het leenstelsel.
Op gezette tijden moesten deze leenmannen of vazallen het bewijs leveren dat ze slechts vruchtgebruikers en geen eigenaren van het beleende goed waren. Dit gebeurde bij overlijden van de bezitter of bij
verkoop van het leengoed. Bij die gelegenheden legde de (nieuwe)
leenman in het bijzijn van minimaal twee schepenen zijn handen in die
van de leenheer of - zoals in Wittem meestal gebeurde - in die van zijn
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plaatsvervanger, de stadhouder of drossaard. Vervolgens bracht hij
hem hulde (bijvoorbeeld door hem op de rechter wang te kussen) waarna hij beleend werd met een symbool, dat volgens de Costumen van
Wittem bestond uit een strohalm.10 Door de hulde aanvaardde de leenman een aantal verplichtingen ten opzichte van zijn leenheer, waaronder het verlenen van hulp in tijd van oorlog aanvankelijk één van de
belangrijkste was. Natuurlijk moest hij zijn heer ook geld betalen. Deze hele ceremonie gaat schuil achter het veelvuldig voorkomende begrip ‘verheffen’ van een leen. Door het volbrengen van deze ceremonie
werd de leenman door de leenheer erkend als bezitter van het leen.
Vandaar het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen de eigenaar
van een leen (= de leenheer) en de bezitter ervan (= de leenman).
Hoewel andere hoeven in en rond Wahlwiller (Lanterne, Schilsberg
en de laathof Holset) al in het Stootboek en zelfs in het Latijnsboek
worden vermeld en hun historie dus teruggaat tot (het begin van) de
veertiende eeuw, komt de hof van Wahlwiller in beide niet voor.11 De
voorlopig oudste vermelding van deze hoeve verwijst naar het jaar
1651 en is te vinden in het leenregister van de vrije rijksheerlijkheid
Wittem.12 In dit register, opgemaakt op 30 juli 1718 door griffier Henroth op bevel van de toenmalige Wittemse vrijheer, baron Van Pretlack, staan alle stoklenen van de heren van Wittem vermeld. In totaal
zijn het er 35, waaronder drie te Wahlwiller: de hof van Wahlwiller,
het leen te Wilder achter Calvartz op de Wilderberg en het Knopsleen,
eveneens gelegen op de Wilderberg. Ook de reeds eerder genoemde
laathof Holset was een stokleen.13 Een stokleen is één van de vele
soorten leen die in onze streken voorkwamen. Habets verstaat er een
stuk grond onder, waarop een hoeve of versterkte behuizing stond,
waarmee oorspronkelijk alleen adellijke families werden beleend. Binnen de familie moest het leen in rechte lijn worden doorgegeven ‘met
dien verstande dat elke linie een stok maekt van hare goederen’.14 Deze
goederen zijn stokgoederen zolang ze in de rechte lijn verblijven.

11

Genoemde Johan Rudof van Pretlack was één van de twee heren van
Wittem tussen de Van Waldeck-Pyrmonts en de Van Plettenbergs in.
Hij is kortstondig in het bezit van de vrije rijksheerlijkheid Wittem geweest doordat na de dood van Georg Frederik van Waldeck-Pyrmont in
1692, diens dochter Albertina Elisabeth voor 61.000 gulden
(Frankfurter koers) bij hem in het krijt kwam te staan. Toen zij niet aan
haar financiële verplichtingen kon voldoen, liet Van Pretlack eerst beslag leggen op het kasteel en de burghof van Wittem om ze vervolgens
eind 1714 in bezit te nemen, inclusief de heerlijkheid.15
De hof van Wahlwiller komt - zoals gezegd - ook in het register van
stoklenen voor. Dat houdt in dat hij eigendom was van de heer van
Wittem. Hij kon worden verworven door een adellijk persoon, die hem
voor het Wittemse leenhof in tegenwoordigheid van de stadhouder en
minimaal twee leenmannen moest verheffen. De belening geschiedde
altijd onder voorbehoud van ‘ban ende vrede’, hetgeen wil zeggen dat
over eigenaar en goed vrede werd afgeroepen.
Zoals bij alle stoklenen, is ook de hof van Wahlwiller telkens na het
wegvallen van de bezitter verheven door de nieuwe, die niet altijd de
zoon of dochter van de vorige bezitter was.
De bezitters van de hof van Wahlwiller
De familie Mutsenich
In 1651 is de hof Wahlwiller beleend aan de heer van Mutsenich, heer
van Haultain la Vall.16 Over de bezittingen van deze familie in het heuvelland in de 17e eeuw is nog weinig bekend. Meer weten we over hun
aanwezigheid in het gebied rond Beek-Sittard. Mathijs Mutsenich was
in 1625 secretaris van de heerlijkheid Geleen en in diezelfde periode
waren vader en zoon (beiden Godfried genaamd) Mutsenich advocaat
bij de Souvereine Raad van Brabant te Brussel, waar veel leden van
deze familie woonden.17 Verder is bekend dat vader Godfried licentiaat in de beide rechten was en vóór 1642 de hof Te Broeck onder Beek
via cessie had verworven van Anna van Strijthagen, weduwe van Werner Huyn van Amstenrade.18 Tussen 1651 en 1691 ontbreken vervolgens de gegevens over de Wilderhof.
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De familie Lamberts van Cortenbach
Op 26 maart 1691 vond de verheffing van de hof van Wahlwiller met
‘alle ap- en dependentien’ plaats door Wilhelm van Veucht.19 Hij had
hiervoor een volmacht van Herman Lamberts, ridder tot Cortenbach en
Einrade (onder Vaals), en verhief de hof ten gunste van Hermans minderjarige zoon Leonard. Veucht verscheen ten overstaan van de stadhouder Dederik Cotzhausen en de leenmannen Gerard Pesser en Joannes Merckelbach en volbracht de ceremonie volgens de relieven van 5
juli 1640.20 De belening geschiedde zoals gebruikelijk onder voorbehoud van ‘ban ende vrede’ van de leenheer.
Herman Lamberts van Cortenbach was een wolhandelaar uit Aken,
waar hij in 1672 met Ludgardis Nütten was gehuwd.21 Samen hadden
ze in 1682 het kasteel en de heerlijkheid Cortenbach onder Voerendaal
gekocht van de in geldnood verkerende familie Bautse - von Snetter.
Van hun 12 kinderen stierven er zeven jong en werden er twee kloosterzuster. Zoon Leonard (Joseph Frans Hieronymus, 1686-1763), nummer negen in de rij der kinderen, noemde zich vrijheer Lamberts van
Cortenbach, heer van Cortenbach, Einrade, Hauset, Bergilers, vicomte
van Montenaeken. Hij kwam op 21 april 1716 als schepen in de Raad
van Aken, van welke stad hij zelfs eerste burgemeester zou worden.22
Baron van Tunderfeld
De oudste dochter van Herman en Lutgardis Lamberts van Cortenbach,
heette Anna Barbara. Zij trouwde op 27 juni 1696 onder huwelijkse
voorwaarden met baron Georg von Tunderfeld (1678-1748), zoon van
Georg en Maria Taggelman (Peggelman).23 Zoon Georg was geboren
in Lijfland, dat destijds voor de helft Zweeds was. Hij diende in 1696
als luitenant-kolonel in het regiment van veldmaarschalk Von Bielke.
Bij patent van 14 december 1713 benoemde keizer Karel VI hem tot
tijdelijke vervanger van graaf Philip Ludwig von Sinzendorff, de eerste
Oostenrijkse administrator van Limburg.24 Daarna diende hij als veldmaarschalk-luitenant in het Oostenrijkse leger om tenslotte in 1739 het
gouverneurschap van Dendermonde te aanvaarden. Hoewel hij een
aanhanger was van de Augsburgse confessie, beloofde hij bij zijn huwelijk de kinderen katholiek te zullen opvoeden. Tevens beloofde hij
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zijn bezittingen in Lijfland te verzilveren om er hier goederen mee te
kopen. Uit de huwelijkse voorwaarden blijkt verder dat zijn vrouw Anna Barbara van haar vader 15.000 rijksdaalders als huwelijksgift had
meegekregen en dat Georg een gelijke som had ingebracht.
Nog geen drie weken na de dood van zijn vrouw Lutgardis maakte
Herman Lamberts van Cortenbach op 18 augustus 1699 zijn testament
op, waarin hij de tijdelijke goederen naliet aan drie van zijn kinderen,
van wie zijn enige zoon, de eerder genoemde Leonard Frans het adellijk slot Cortenbach zou erven. Na het overlijden van Herman op 6 oktober 1700 blijkt de hof van Wahlwiller te zijn overgegaan op zijn
schoonzoon, baron Georg von Tunderfeld, die een jaar later ook nog
kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg en de hof Lindenlauf onder Voerendaal zou kopen.25 In datzelfde jaar 1701 raakte de baron over de hof
van Wahlwiller in conflict met de gravin van Styrum, die toen eveneens aanspraak maakte op goederen onder Nijswiller, waarover ze ook
al een geschil voerde, nu met baron Carl Lotharius Schenck van
Schmidtberg en de weduwe Agnes van Strijthagen.26 Aangezien Tunderfeld zelf in Brussel verbleef, schakelde hij per brief van 28 november de heer Henroth, burgemeester van Eijs, in om bij het leenhof van
Wittem de akte uit 1651 te kopiëren. Uit deze akte moest blijken dat
wijlen de heer Mutsenich in dat jaar met de hof van Wahlwiller was
beleend. De afloop van dit conflict is niet bekend. Wel blijkt uit twee
aktes dat Tunderfeld in 1718 een conflict had met de familieleden
Lamberts van Cortenbach over een familie-erfgoed.27 Bij akte van 20
mei 1718 kwam het in deze zaak tot een vergelijk.
Familie Du Castell
Von Tunderfeld is niet lang in het bezit van de hof van Wahlwiller gebleven, want uit een notariële akte blijkt dat hij op 25 maart 1705 de
hof verkocht heeft aan een zekere Peter Lanckoer.28 Binnen een half
jaar zou de hof nog drie keer van eigenaar wisselen. De eerste koper
was Maastrichtenaar Christoph Frederick Soutter, gehuwd met Maria
Mechel Coeckers. Hij had voor deze koop een wisselbrief ontvangen
uit handen van de eveneens in Maastricht wonende bankierster en
koopvrouw Petronella Collardt, weduwe van Isaac du Castell. Deze
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wissel was getrokken op Leonard Roemer uit Leuenstein in Aken en
wel op naam van de Wittemse drossaard Cotzhausen. Hij had een
waarde van 2.000 pattacons en 40 stuiver Brabants-Maastrichter koers.
Soutter beloofde ten overstaan van de Maastrichtse notaris J.C. a Cruce
en in aanwezigheid van de Wittemse griffier Hendrick Henroth en de
Maastrichtse burger Johan Vrijthoff, het geld te zullen aanwenden ‘tot
vernaerderinghe ende beschut van den hoff Willer’ onder de belofte er
jaarlijks een rente ‘tegens den penninck twintigh’ voor te zullen betalen, te beginnen vanaf de datum van de akte en lopende zolang tot het
bedrag zou zijn afgelost. De hof van Wahlwiller diende daarbij als onderpand. Zes weken later, op 9 mei, verklaarde Soutter voor dezelfde
notaris dat hij de weduwe Du Castell machtigde de hof van Wahlwiller
met alles wat erbij hoorde ‘uyt te geven, te verhuijren, te verpachten, ’t
zij ter helsit (?), in coorenpacht, in gelde oft andersints’. Ook mocht ze
de hof verkopen, verpanden, belasten of in erfpacht uitgeven. Aangezien het een leen was van het huis van Wittem, was zij ook gerechtigd
‘een leendrager’ over de hof aan te stellen, die gemachtigd zou zijn er
de inkomsten van te ontvangen en er kwitanties over uit te schrijven.
Zelfs mocht zij bij verpachting een onwillige pachter zo nodig via een
proces dwingen de huiscijns en pacht te voldoen. De familie Du Castell
komt in het verdere verloop van de geschiedenis van de hof nog een
aantal keren voor, telkens in de rol van bankier die het geld verschafte
aan de kopers, die - wanneer ze niet aan hun financiële verplichtingen
konden voldoen - de hof weer moesten afstaan aan de bank in casu de
familie Du Castell.
De politieke context in het begin van de achttiende eeuw
Om een beeld te krijgen van de tijd waarin de generaals Von Tunderfeld en De Dopff de hof van Wahlwiller aankochten, is het noodzakelijk te vermelden dat het laatste kwart van de 17e en het begin van de
18e eeuw gekenmerkt werden door de alliantieoorlogen tegen Lodewijk XIV. We kennen allemaal de Hollandse oorlog (1672-1678), de
oorlog waaraan Eijs zijn goud-zilveren monstrans dankt, een geschenk
van Lodewijk XIV voor de diefstal van een ciborie en kelk door zijn
soldaten uit de plaatselijke kerk. Minder bekend is de Negenjarige oor-
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log (1688-1697) die eindigde met de vrede van Rijswijk. Deze alliantieoorlogen culmineerden in de Spaanse Succesieoorlog (17011713/1714), die uitbrak toen de Spaanse koning Karel II in 1700 kinderloos kwam te overlijden. Al jaren voor de dood van de lichamelijk
zwakke koning hadden de grote mogendheden in Europa getracht de
erfopvolging te regelen. Bij Karels dood waren nog twee kandidaten
over: Filips van Anjou, kleinzoon van Lodewijk XIV, en aartshertog
Karel van Oostenrijk, zoon van keizer Leopold I. Bij het openbaar
maken van zijn testament bleek de keuze van Karel II gevallen te zijn
op Filips van Anjou. Dit was onverteerbaar voor de keizer, die steun
kreeg van de Republiek en Engeland in de persoon van stadhouderkoning Willem III, voor wie het onacceptabel was dat de Zonnekoning
verklaarde dat het voor hem niet was uitgesloten dat de kronen van
Spanje en Frankrijk ooit samen op het hoofd van zijn kleinzoon zouden
worden verenigd. Deze dreigende verstoring van het Europese machtsevenwicht alsmede de inval van de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden vormden de aanleiding voor genoemde Successieoorlog, waarin
Oostenrijk en een (groot) deel van de staten van het Duitse Rijk het
samen met Engeland en de Republiek opnamen tegen de Franse koning. Deze kon van zijn kant slechts rekenen op de steun van de Beierse keurvorst Maximiliaan II Emanuel. In het kader van deze oorlogen
moeten we dus de komst van de geallieerde generaals Tunderfeld en
De Dopff naar deze streken verklaren.
Familie De Dopff
Het lijkt er sterk op dat Soutter de eerste was, voor wie de financiële
verplichtingen te zwaar waren. Daarom gaf hij de hof aan de weduwe
Du Castell terug. Nog geen twee maanden later, op 29 juni 1705, verkocht zij de hof met alle toebehoor voor 2.358 rijksdaalders aan zijne
excellentie heer Daniel Wolf de Dopff, generaal van de cavalerie in
dienst van de Verenigde Nederlanden. Getuigen bij de verkoop waren
deze keer meester Jacob Martini, commissaris-instructeur, schepen en
secretaris van het Hoge Brabantse Gerecht van de stad Maastricht, en
de heer Johan Querhooft, secretaris van De Dopff. Een dag later tekende griffier Henroth te Wittem op, dat de akte aldaar was goedgekeurd
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en dat de generaal met de hof was beleend op de voor het leenhof van
Wittem gebruikelijke manier.
Daniël Wolf, baron De Dopff (1650-1718) stamde uit Hessen, waar
hij op 10 januari 1650 was geboren in de plaats Hanau bij Frankfurt
aan de Main.29 Na eerst in dienst te zijn geweest bij de plaatselijke
graaf en de graaf Van Waldeck, trad hij in het leger van keurvorst Frederik III van Brandenberg met wie hij, zoals eerder vermeld, in 1672
naar de Nederlanden kwam. Omdat hij had meegeholpen de Fransen
uit Duitsland en de Turken uit Oostenrijk te verdrijven, kreeg hij van
keizer Leopold I als beloning de laagste adellijke titel ‘ridder’ (1685).
De keurvorst van Brandenberg zou hem voor zijn verdiensten opnemen
in zijn kersverse Ordre de la Générosité. Behalve in de gunst van bovengenoemde vorsten, mocht De Dopff zich ook verheugen in die van
de Nederlandse stadhouder-koning Willem III, de Engelse generaal
John Churchill, hertog van Marlborough, en natuurlijk in die van de
Wittemse graaf Georg Frederik van Waldeck-Pyrmont, onder wiens
commando hij van 1683-1685 in Hongarije had gediend. In de jaren
zeventig van de zeventiende eeuw legde De Dopff zijn contacten met
de Verenigde Nederlanden. Die erkenden zijn capaciteiten snel, want
al in 1675 benoemden de Staten-Generaal hem tot fortificatiemeester.
Een jaar later promoveerden ze hem tot luitenant-kwartiermeestergeneraal.30 In 1690 werd De Dopff kapitein bij het regiment cavaleristen onder Van Waldeck, waarvan hij na diens dood zelfs kolonel zou
worden. In 1693 volgde zijn benoeming tot kolonel van een Hollands
cavalerieregiment en een jaar later die tot kwartiermeester-generaal
van het Staatse leger en commandant van de vesting Maastricht, waar
hij de plaats innam van generaal-majoor Zobel.31 Hij ging toen wonen
in de commandantswoning aan de Tongersestraat. Zeven jaar later
werd hij benoemd tot luitenant-generaal van de cavalerie en aan het
einde van de Spaanse Successieoorlog tot gouverneur van Maastricht.
Als militair commandant zorgde De Dopff voor de versterking van
Maastricht. Hij bouwde er een bastion bij de Maagdendries, dat later
naar hem ‘De Dopff’ werd gedoopt. Een tweede bastion bouwde hij bij
de Tongerse Poort en noemde het uit erkentelijkheid voor zijn beschermheer ‘Waldeck-bastion’. Zijn bekendste militaire bouwwerk is
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het fort op de St. Pietersberg. Vanuit Maastricht nam hij o.a. deel aan
het beleg van Lille (1708) onder leiding van prins Eugenius van Savoie
en aan de slag om Malplaquet (1709) onder het gezamenlijke commando van prins Eugenius en John Churchill.32
De stad Maastricht heeft hem herhaaldelijk geëerd om zijn militaire
verdiensten en deed dat niet zelden in de vorm van een ‘dronck wyn’
van enkele honderden pattacons (1694), een ‘voeder’ wijn van 100 halve soevereinen (1695 en 1712) of in de vorm van ‘vier aemen van de
beste wijn’ ter waarde van 1.000 gulden (1699). De Dopff was echter
niet alleen een liefhebber van wijn maar ook van schitterende feesten.
Voor het huidige, culinaire Wahlwiller is het interessant dat hij in februari 1697 kasteel Agimont, beter bekend als château Neercanne, aankocht en een jaar later verbouwde. Sedert 1700 mocht hij zich ‘heer’
van Neercanne noemen en in die hoedanigheid richtte hij er grootse
feesten aan bij gelegenheid van de huwelijken van zijn kinderen of de
doop van zijn kleinkinderen. In mei 1715 had er een geweldig feest
plaats ter gelegenheid van de inhuldiging van zijn oudste zoon Frederik
Karel met zijn vrouw als toekomstige heer en vrouwe van Neercanne.
Twee jaar later ontving de van postuur kleine generaal de meer dan
twee meter lange tsaar Peter de Grote (1672-1725), die via Aken naar
Maastricht reisde, waar hij door zijn gastheer zeer groots werd onthaald.33 Naar alle waarschijnlijkheid liep de route van de Moskouse
vorst over Wahlwiller, waar zijn gastheer de gelijknamige hof bezat.
Maar blijkbaar had De Dopff ook oog voor de schoonheid van de
natuur en in dat opzicht moet het heuvelland hem wel bijzonder
hebben aangesproken. In zijn Maastrichtse jaren verwierf hij hier de
heerlijkheden Eben-Emael, Wahlwiller (bedoeld is waarschijnlijk
alleen de hof van Wahlwiller), Ruyff bij Henri-Chapelle, Veljaren bij
Hombourg en het Dikkenbos onder Teuven. Na de dood van zijn
oudste dochter Henriette (1715) beheerde hij ook haar goed Hartelstein
onder Itteren.
Waar hij het geld vandaan haalde om in een tiental jaren zoveel
vastgoed bij elkaar te kopen, in te richten, te onderhouden en te (laten)
beheren, is ook voor Ubachs een raadsel.34

18

Afb. 4. Generaal Daniël Wolf de Dopff (foto:GAM)
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Hij was geboren als eerste kind uit het derde huwelijk van zijn vader,
die grafelijk schout en tolheffer was en die uiteindelijk uit vier
huwelijken dertien kinderen zou hebben. Zijn moeder was de dochter
van een grafelijk ambtenaar en telde onder haar bloedverwanten een
kleermaker, een klerk en een slager. Van huis uit zal hij dus niet over
ruime financiële middelen hebben beschikt. Daniël Wolf huwde Maria
Catharina van Volckershoven, dochter van een generaalkwartiermeester in Staatse dienst, die weliswaar in 1696 het goed
Hartelstein onder Itteren en de rechten op Sibbe bij Valkenburg kocht,
maar verder niet bijzonder gezegend was met aardse goederen. Ook
van zijn officiersloon zal hij geen potten hebben kunnen breken.
Ubachs acht het meest waarschijnlijk dat De Dopff als bekwaam
organisator van de ravitaillering geld heeft weten te maken in een tijd
dat dit voor slimme zakenlieden nog mogelijk was. Daarnaast was de
generaal blijkbaar ‘op de penning’, zonder een gierigaard genoemd te
mogen worden. Dat laatste kan zeker niet gezegd worden met
betrekking tot de plaatselijke bevolking. Dyserinck noemt hem zelfs
een ‘voorzienigheid’ voor de inwoners van Kanne, waar hij niet alleen
het kasteel tot zijn woning koos en liet verfraaien met de nog bestaande
unieke terrastuinen, maar er in 1714 ook de nog steeds bestaande
Heilig-Graf-kapel bouwde. Tevens steunde hij de dorpelingen bij het
herstellen van de geleden oorlogsschade door pachters en andere
huurders gratis huizen en landerijen in bruikleen af te staan.
Toch bleef De Dopff leed niet bespaard. In 1705 verongelukte tijdens
een noodweer zijn vrouw met twee van de vier kinderen, het kindermeisje en de koetsier, die een van de toegangen tot de Kannerberg was
ingereden om te schuilen.35 Plotseling was de grot ingestort en had allen begraven. De dorpelingen zagen hierin een straf van God omdat de
barones kort tevoren met haar koets de processie van Neercanne had
verstoord. In 1715 overleed De Dopffs oudste dochter Henriette in het
kraambed.
De aankoop van de hof Wahlwiller in 1705 - De Dopff is dan bevorderd tot waarnemend gouverneur van Maastricht - viel midden in de
bovengenoemde Spaanse Successieoorlog, een oorlog die vooral in de
Zuidelijke Nederlanden is uitgevochten en die in deze contreien - zeker
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tot de slag bij Ramillies (1706) - de aanwezigheid van veel militairen
betekende. Zoals in alle oorlogen, ondervond vooral het gewone volk
er overlast van. Als bezitter van de hof van Wahlwiller heeft De Dopff
de plaatselijke bevolking in deze oorlog echter van overlast weten te
vrijwaren.36 Hij werd in Wahlwiller dan ook respectvol naar zijn militaire rang ‘de heer generaal’ genoemd, met name daar waar anderen
gewoon met hun voor- en achternaam werden aangeduid.37 Vermoedelijk omdat het (latere) wijndorp Wahlwiller (nog) niet bekend was
met De Dopffs voorliefde voor goede wijn, liet het hem en zijn erfgenamen uit dankbaarheid voor ‘de groote protectien ende soulagementen gedurende desen oorlogh genooten door Sijne Excellentie den heer
Generaal den Baron De Dopff’ op 14 februari 1708 door de drossaard,
schepenen en de bestuurders van de baronie Wittem ‘mitgaders de Na-

Afb. 5. Kadasterkaart met het voetpad (zie pijltje) dat de gemeenschap Wahlwiller De Dopff heeft geschonken
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buijren van Wilre een seeckeren wegh (schenken) die loopt langhs den
hoff Wilre op, naer de kercke aldaer, om dien te brenghen in de weijde
van den selven hoff, die andersints was separerende, ende soo verre als
die sijn gelinieert, behoudelijck nochtans dat een voetpat door eene
weijde moet blijven voor de nabuijren hen gerieff tot het haelen van
waeter naer den Berghborn (bergbron) als andersints, te meer desen
wegh luttel wierde gebruijckt, niet alleen door de quaetheit van denselven, maer dat anderen wegh wesende de gemeene Lantstraet vast daar
langhst loopt’. In Wittem wilde het plaatselijk - katholiek - bestuur de
generaal dus een dienst bewijzen door hem een eigen weg naar een
afgezonderd gelegen weiland dicht bij de kerk te geven. Dit pad is nog
zichtbaar op de oudste kadasterkaart van 1840.38 (afb. 5.) Wel moest
De Dopff aan de inwoners van Wahlwiller een ander voetpad door zijn
weilanden laten zodat ze bij de waterbronnen konden komen. (afb. 6.)

Afb. 6. De waterbronnen achter de hof van Wahlwiller
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Dat de generaal, die calvinistisch oftewel gereformeerd was, tijdens
zijn verblijf in Wahlwiller daar ook ter kerke ging, lijkt niet waarschijnlijk, hoewel het niet geheel is uit te sluiten dat hij er wel eens
een bezoek aan heeft gebracht. Hij stond immers in religieus opzicht
bekend als een ruimdenkend man, hetgeen ook blijkt uit zijn houding
ten aanzien van de katholieke bevolking van Kanne, zoals eerder vermeld. De omvang van de hof Wahlwiller ten tijde van Daniël Wolf de
Dopff kunnen we afleiden uit een akte van 1708.39 Hierin worden van
alle percelen de grootte en ligging aangegeven. Het blijkt dat de hoeve
in totaal 32 morgen en 98 roeden grasland bezat.40 Aan akkerland was
er ruim vier keer zoveel grond (133 morgen en 44 roeden, inclusief de
4 morgen aan de Papen Eijck). Dat maakt dat het totale bezit aan
grond 26,6 ha. bedroeg. Zelfs naar de maatstaven van een eeuw later
zou de Wilderhof daarmee een middelgroot bedrijf genoemd kunnen
worden.41 Gelet op het grote verschil tussen de hoeveelheid weiland
en akkerland lijkt het voor de hand te liggen, dat akkerbouw in het
begin van de achttiende eeuw het belangrijkste was en dat de veestapel
vooral diende om mest voor het land te krijgen.
Hoe komt De Dopff in Wahlwiller terecht?
Voor de omstandigheid dat De Dopff juist in Wittem is neergestreken,
kunnen meerdere redenen worden aangevoerd. We zagen eerder dat
hijzelf uit Hessen stamde, de deelstaat waarin het vroegere vorstendom Waldeck ligt. Hij raakte daar al vroeg bekend met Georg Frederik van Waldeck, in wiens regiment hij in Hongarije evenals voor de
poorten van Wenen had gevochten. Een tweede reden is dat de generaal - als onderdaan van het Heilige Roomse Rijk - zich in Wittem op
Duits grondgebied bevond en dus geen rekening hoefde te houden met
de regels van de Republiek of de Oostenrijkers. Er is mogelijk nog een
derde reden. Ubachs zegt namelijk dat de familie Cotzhausen schoonfamilie van Daniël Wolf de Dopff was.42 Uit deze familie ontmoetten
we eerder Hans Dederik Cotzhausen als stadhouder van het leenhof
van Wittem. Of er sprake is van verwantschap moet nog worden onderzocht.
Op 15 april 1718 bezweek Daniël Wolf de Dopff in de leeftijd van
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bijna 68 jaar aan een verkoudheid, opgelopen tijdens het bezoek van de
Moskouse tsaar, die hij tijdens zijn verblijf in Maastricht volgens het
protocol met onbedekt hoofd had moeten vergezellen. De Dopff werd
begraven in de Maastrichtse St. Janskerk, in het bijzijn van zowel protestantse als katholieke geestelijken.43
Frederik Karel de Dopff
Zijn oudste zoon Frederik Karel, volgde hem op, ook op de hof van
Wahlwiller, waarmee hij drie jaar eerder was beleend.44 Frederik Karel
was geboren op 23 november 1685 te Maastricht en doorliep evenals
zijn vader een militaire carrière in dienst van de Staten-Generaal der
Verenigde Nederlanden.45 Hij trouwde op 3 juni 1718 te Middelburg
met de ruim 12 jaar jongere burgemeestersdochter Cornelia Clara
Huyssen van Kattendijke, met wie hij zes kinderen zou krijgen. Hij
werd eveneens ridder in de Pruisische Ordre de la Générosité en heeft
zich vooral onderscheiden als kapitein bij de verdediging van Mons
(Bergen) op 11 juli 1746.
Bij de inhuldiging van de ‘hooggrafelijke heer’ Gerard P., graaf Von
Geich, op 20 augustus 1720 als vrijheer van Wittem, verhief Gerard
Quaetbach, vermoedelijk de pachter, de hof van Wahlwiller met alle
toebehoor en wel bij speciale volmacht, die hij een dag eerder van de
heer Karel Frederik de Dopff had ontvangen.46 Hoewel de familie De
Dopff kasteel Neercanne tot 1761 heeft bezeten,47 blijkt uit het hier
gehanteerde register van stoklenen dat ze al op 22 januari 1738 afstand
had gedaan van de hof van Wahlwiller. Op die dag transporteerde baron Frederik Karel de Dopff de hof gerechtelijk aan alle erfgenamen
van wijlen Isaac du Castell.
Familie Geijer
Nog diezelfde dag werd Jacob Geijer door de stadhouder van het leenhof van Wittem beleend met de Wilderhof en alle toebehoor. Dit gebeurde uit hoofde van zijn tante (zus van zijn moeder) juffrouw Du
Castell ten overstaan van zijn vader, Peter Geijer. Als leenmannen traden Peter van den Hove en Gerard Ahn op. Jacob legde de gebruikelijke eed van trouw af in handen van de stadhouder en betaalde hem de
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verschuldigde dertig pattacons.48
Vader Peter Geijer was koopman te Aken en gehuwd met Anna Elisabeth du Castell.49 Genoemde tante is vermoedelijk juffrouw Anna Maria du Castell, weduwe van Pieter Franssen, die samen met de vaker
vermelde Petronella Collardt, weduwe van Isaac du Castell, en twee
zonen van Abraham du Castell, op 28 juni 1715 aan de Maastrichtse
notaris Joh. Wyn. Delahaije verzocht het testament van Johanna du
Castell te openen. Dit is des te waarschijnlijker omdat Peter Geijer
hierbij één van de twee getuigen was.50 Jacob trouwde op 6 oktober
1739 te Aken met Eleonore Fellinger (1713-1777), met wie hij - volgens Macco - drie kinderen kreeg. De oudste, Peter (1741-1811), bleef
ongehuwd. Anna Elisabeth (1742-1802) huwde met Isaak Fellinger,
die arts was in Aken. De tweede dochter, Katharina Louise, trouwde in
1768 met Jacob Peltzer, een bankier te Keulen. Zij overleed in 1818 in
de leeftijd van 70 jaar.
De familie Geijer heeft de hof van Wahlwiller bijna 160 jaar in bezit
gehad. Van haar genealogie is echter nog te weinig bekend om aan te
geven om hoeveel generaties Geijer het hier precies gaat. Uit de aktes
blijkt dat op 30 november 1769 Jacob Geijer de hoeve verhief ten overstaan van drossaard Brandt, de leenstadhouder, en de heren Nicolaas
Schillings en Adolph Merckelbach, de leenmannen van het leenhof.
Jacob verwierf de hoeve met alles ihme beij scheid- und theilung zugefallen. Deze keer verscheen hij proprio nomine voor het hof, dus in
naam van zichzelf. Aan verheffingsrechten betaalde hij eveneens 34
pattacons. Twaalf jaar na de dood van Jacob verwierf op 26 januari
1789 zijn – bij Macco niet genoemde - zoon Joan Hendrick de Wilderhof ten overstaan van leenstadhouder Joachim Isfordt, aan wie hij hulde bracht en de gebruikelijke eed van trouw aflegde. Als getuigen traden op de leenmannen Adolph Merckelbach en Gillis Bucken. Joan
Hendrick Geijer was ‘gezworen raad’ van de stad Maastricht en betaalde aan kosten nog steeds 34 pattacons (landkoers).
Julie Tutein Nolthenius en Jeanne Tutein Nolthenius-van Sirtema
De Franse Revolutie maakte een einde aan het leenstelsel en daarmee
ook aan de vrije rijksheerlijkheden. Dat betekent dat de bezitters de hof
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van Wahlwiller voortaan volledig in eigendom hadden en dat de ceremonie rond het verheffen verleden tijd was. Uit de kadastrale leggers,
die de gemeente Wittem in 1841 liet opmaken, blijkt dat de hoeve en
landerijen van de hof van Wahlwiller in dat jaar nog steeds eigendom
waren van de erfgenamen van de familie Geijer, van wie als woonplaats Maastricht wordt opgegeven.51 Volgens de volkstelling van een
jaar eerder was Jan Peter Ploemen, geboren te Wylre en 33 jaar oud,
toen de pachter.52 Hij was gehuwd met Maria Catharina Roijens
(Roejens), 28 jaar oud en eveneens afkomstig van Wylre. Zij hadden
twee kleine kinderen (Jan Willem en Jan).53 Uit de leggers leren we
ook het personeel kennen, dat de familie Ploemen hielp bij het werk op
de hoeve. Het bestond uit liefst zeven knechten en één meid. Zij waren
afkomstig uit verschillende plaatsen in de buurt.54 Uit dit vrij grote
aantal personeelsleden kan men opmaken dat de hof van Wahlwiller
inderdaad een grote hoeve was, met in genoemd jaar alleen al in
Wahlwiller zo’n 32 ha. grond.
De erfgenamen van de familie Geijer blijken rond 1865 tot deling te
zijn overgegaan.55 De Wahlwillerhof werd bij die gelegenheid met alle
erbij behorende grond (nu ruim 46 ha.) gekocht door Julie Tutein
(1783-1865), een Deense die op 5 september 1804 te Kopenhagen in
het huwelijk was getreden met de Amsterdamse koopman Willem
Hendrik Nolthenius (1776-1827).(afb. 7) Ten tijde van de koop was
Julie rentenierster in Apeldoorn. Ze had bij Koninklijk Besluit van 27
juni 1856 vergunning gekregen voor zichzelf en haar nakomelingen de
naam Tutein vóór die van Nolthenius te voegen. Ze kocht de hof als
weduwe samen met haar schoondochter - eveneens weduwe - Johanna
Cornelia Henrietta (Jeanne) Tutein Nolthenius-van Sirtema, met wie ze
het vruchtgebruik deelde. Lang zal Julie niet van de Limburgse hof
hebben genoten want op 3 maart 1865 overleed ze te Apeldoorn.
Jeanne daarentegen werd de laatste eigenaresse van Wilderhof. Ze was
geboren op 3 juni 1819 te Maastricht als dochter van Douwe van Sirtema en Sara Johanna Geijer, één van de erfgenamen aan wie de hoeve
te Wahlwiller aanvankelijk toebehoorde.56 Haar vader was een gepensioneerd majoor der artillerie in Engelse dienst en oud-gouverneur van
Sierra Leone.
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Jeanne huwde op 12 maart 1848 te Soerabaja in Nederlands-Indië met
mr. Karel Hugo Tutein Nolthenius (afb. 8.), die op 1 mei van dat jaar
werd benoemd tot advocaat-generaal van het Hooggerechtshof van
Nederlands-Indië. Hun huwelijk bleef kinderloos. Na de dood van haar
man in 1862 ging ze terug naar haar geboortestad Maastricht, waar ze
op 23 oktober 1899 als rentenierster overleed.

Afb.7. Willem Hendrik Nolthenius en Julie Tutein

Afb.8. Hugo Tutein Nolthenius en Jeanne van Sirtema, (Overname
uit: Het geslacht Nolthenius)
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Vanaf 1880 bewoonde de volgende generatie Ploemen als pachter de
hoeve, die bij de omnummering van de huizen in de gemeente Wittem
nummer 342 had gekregen. Jan Peter en Maria Catharina waren inmiddels overleden, respectievelijk op 22 augustus 1852 (46 jaar oud) en 9
december 1865 (55 jaar oud). Hun zoon Jan Willem was nu hoofd van
de familie. Hij was gehuwd met de uit Heerlen afkomstige Maria Josephina Pluymakers (geb. 8 september 1843) met wie hij vier kinderen
had: Maria Catharina Wilhelmina Johanna (geb. 12 oktober 1871),
Martin Antoon Joseph (geb. 17 december 1872), Maria Barbara Hubertina (geb. 20 juni 1875) en Maria Elisabeth (geb. 28 november 1878).
Verder woonden er op hetzelfde adres nog een broer en een zus van
Jan Willem (Caspar Jozef, geb. 10 december 1842 en Elisabeth Petronella, geb. 14 augustus 1848). Een (oud)oom, Jan Willem Philippi
(geboren te Houtem op 16 mei 1806) heeft er zijn oude dag gesleten tot
zijn dood op 25 maart 1883. Hij werd in Wahlwiller begraven.
Ondanks een kleine uitbreiding van de te bewerken grond, valt op dat
gedurende de laatste tien jaar van het bestaan van de hoeve alle dienstpersoneel is vertrokken. Werkten tussen 1860 en 1880 nog zes knechten op de hoeve, tussen 1884 en 1888 heeft alleen Jan Mathijs Sluysmans, geboren op 21 augustus 1868 te Wylre, er van 7 november 1885
tot 31 oktober 1886 gewerkt.57 Naar de redenen van hun vertrek kunnen we slechts gissen. Ging het economisch slecht met de boerderij?
Was er in de opkomende industrie (mijnbouw) meer geld te verdienen?
De familie Ploemen zag het in elk geval zelf ook niet meer zitten op de
Wilderhof en nam haar intrek in de tegenoverliggende hoeve ’t Klauwes. Een aantal van haar kinderen verliet Wahlwiller: de oudste dochter vertrok naar Maastricht, Martin Antoon ging op 25 april 1888 naar
Ulestraten en Maria Barbara Hubertina op 15 mei naar Heerlen. Zoon
Martin Antoon keerde op 17 september 1889 echter weer naar zijn ouders terug.
Ondertussen was op 15 maart 1888 de laatste pachtersfamilie aangekomen op de Wilderhof. Het betreft het uit Richterich afkomstige gezin
Deutz, dat er met vier personen haar intrek nam. Vader Jos. Gabriel
Hubertus (Bèr) Deutz (geb. te Voerendaal op 27 augustus 1856), had
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met zijn vrouw Maria Anna Watrin (geb. op 16 februari 1857 te Noorbeek) in Horsbach onder Richterich gewoond, waar hun twee oudste
kinderen Marie Joh. Domin. en Guillaume Gal. Jos. op respectievelijk
3 februari 1886 en 26 maart 1887 waren geboren. In Wahlwiller zou
daar nog een derde kind bijkomen met de voornamen Anton Hub.
Adolph (geb. 17 augustus 1888). Gedurende iets meer dan een jaar
woonde bij hen ook de uit Slenaken afkomstige dienstmeid Christina
Luo (geb. 9 mei 1869), die echter op 1 oktober 1889 vertrok naar Gulpen.
Uit brieven van de burgemeesters van Wittem en Vaals, gericht aan
de Commissaris van de koning in Limburg, blijkt dat in oktobernovember in 1890 in hun gemeenten mond en klauwzeer heerste.58
Van diverse boeren (o.a. D. Kremer uit Lemiers, Leclerq en Cornetz
uit Vaals en P.J. Brouwers uit Wittem) werden de zieke koeien naar
Vaalsbroek gebracht, waar ze bewaakt werden door militairen totdat de
rijksveearts ze gezond verklaarde. Midden in deze voor boeren spannende tijd overkwam de familie Deutz op 31 oktober 1890 de fatale
brand. Gelukkig voor pachter en eigenaar waren have en goed voldoende verzekerd. De schade aan het woonhuis moet in zoverre beperkt zijn geweest, dat de familie Deutz er in ieder geval nog ruim een
half jaar in heeft kunnen wonen. Op 12 juni 1891 verhuisde zij naar de
boerderij bij kasteel Erenstein in Kerkrade, vanwaar ze in 1897 naar
Elsdorf (ten oosten van Gulik) trok.59
Uit de eerder genoemde kadastrale leggers blijkt dat de weduwe
Jeanne Tutein Nolthenius in 1892 ‘mede-eigenaren’ had voor de hof
van Wahlwiller, waar we vermoedelijk de erfgenamen van haar
schoonmoeder onder moeten verstaan. Zij allen verkochten in 1892 de
hoeve met alle landerijen, weilanden etc. aan een groot aantal gegadigden, onder wie Willem Hubert Alphons van Houtem, een koopman uit
Mechelen, die gehuwd was met Maria Anna Eleonora Hubertina
Schijns. Het huis en de gebouwen werden uiteindelijk opgekocht door
de kerkfabriek van Nijswiller om in 1895 gebruikt te worden voor de
verbouw van haar kerk, aldus de aantekeningen van de in de aanhef
van dit artikel vermelde pastoor Jongen.

29

Het verhaal is niet af. Er resten vragen te over. Wanneer is de hoeve
ontstaan? Wie waren eigenaar vóór 1651? Wie pachter vóór 1839? Dat
alles neemt niet weg dat met dit artikel is aangetoond dat in Wahlwiller
een hoeve van betekenis heeft gestaan, die met recht dé hof van
Wahlwiller genoemd werd.
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