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Twee·maandelijka tijdschrift ter versteviging van het contact tussen de historie. 
beoefenaars en historie·belan~stellenden, wonende in het oude Heerlener land· 

':De hi6tori"che ontwikkeling 

oan ~eerlen6 plattegrond. 

D
E huidige plattegr~nd van Heerlen met zijn grillig lopende 
g-renslijn bestrijkt een oppervlakte van 12 à 13 km. lengte 
met een breedte, die op sommige punten in de buurt van 
het oude centrum slechts 3 à 4 km. bedraagt. 
In de middeleeuwse tijd lag Heerlens' kom evenwel cen

traal t.o.v. de omliggende buurten en wijken omdat het gebied van de 
gemeenten Voerendaal, Hoensbroek, Schaesberg en Nieuwenhagen één 
geheel uitmaakte met het territoir der toenmalige hoofdschepenbank en 
vrijheid van Heerlen. 
De redenen, waarom onze stadsplattegrond er zo gehavend uitziet, 
liggen in onze streekhistorie besloten, die tot de huidige gebiedsampu
tatie heeft geleid. 
De bespreking van deze aangelegenheid houdt mede verband met vraag
stukken over Heerlens' kerkelijk- en wereldlijk- bestuurlijke verhoudingen, 
over de sociaal-economische opbouw en de ontwikkeling van het grond
bezit. Ook kwesties van publiekrechtelijk karakter - de Vrijheid van 
-Ieerlen - en van het ontstaan van een bewoningskern rondom een 
versterkt centrum - de plattelandsvesting van Heerlen ~ houden hier· 
mede verband. Het is n.l. gebleken , dat Heerlen in de documenten voor
komt als castrum, munitio, vestinghe, oppidum en "die Vrijheid" . Het 
loont derhalve de moeite om na te gaan, iu hoeverre t.a.v. deze gezichls· 
punten iets méér constructiefs op verantwoorde wijze kan worden be
toogd. Een pogin g om in de XIe - XIVe eeuw van Heerlen door te 
dringen voorziet bovendien in een grote leegte van onze kennis van het 
geschiedkundig gebeuren dezer streek. 
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We moeten tot ver in het verleden teruggaan om aan een historisch k·
trouwbaar punt te kunnen vastknopen. Ons houvast is de bekende oor
konde van het jaar 106.1, -door dr J. Tesser S.J. in de Maasgouw van 
1949 uitvoerig besproken en waarin een toestand is vasl gelegd voor 
het Heerlener land in het jaar 104·9 1 ) . Hierin wordt o.m. gezegd, dat 
Udo van Toul de allod;ale bezitter is van Heerlen. Wat moeten we hier 
verstaan onder "allodiale bezi tsvorm", wat onder "Heerlen" en wie was 
U do van Toul? 
De term "allodium" komt gedurende de gehele middeleeuw en voor om 
grondbezit met hieraan verbonden bepaalde rechten aan te duiden. 
Voor de periode, die ons hier beûg houdt, heeft het betrekking op grond 
die van koninklijke bezi tsoorsprong is. Een hierover recente verschenen 
studie karakteriseert allod iaal bezit als grond, waarover men kon he
schikken zonder hierover aan iemand rekenschap verschuldigd te zijn 2} . 
Het is derhalve noodzakeli!k - wil de Heerlense grond aan deze eigen
schap voldoen - dat Udo van Toul, heer van Heerlen , koninklijke af
komst kan bewijzen. Uit mijn eertijds gedane onderzoekingen i'n ct'eze 
materie is gebleken, dat Udo inderdaad afstamt van de Karolingische 
koningin Geberga B). Door haar eerste huwelijk met Giselbrecht bezat 
zij een reeks koninklijke domeiren in de Maas-, Raspen-, Lomme-, en 
Henegouwen 4). 
Wat moeten we nu onder "Heerlen" verstaan anno 1049 of m.a.w. welk 
oppervlak besloeg Heerlen toen? We kunnen de bea~twoord.ing hiervan 
op twee manieren benaderen: door vaststelling van zijn ~ren zen van 
buiten af en door beproeving van de inwendige opbouw van het gebied. 
Bij de toepassing van de eerste methode kunnen we over meerdere be
trouwbare gegevens beschikken. Daar is vooreerst de bekende schenking 
van het Meersen-complex door koningin Gerberga aan de abdij van St. 
Rémy te Reims anno 968. De westgrens van die schenking viel groten
deels samen met de oostgrens van het Heerlens allodium ") zoals uit 
het hierbij afgedrukte kaartj e blijkt. De aangrenzende gebieden ten 
noorden, oosten en zuiden van Heerlen werden in mijn artikel, vermeld 
onder voetnota 3, besproken u} . Zodoende blijkt, dat doo::r deze 'tan-
grenzende gebieden een territoir omsloten wordt, dat samen valt met d~ 
oppervlakte van het huidige Heerlen + zijn voren vermelde randge-
meenten. 
De gegevens die ons ten dienste staan voor de inwendige o pbouw van 
dit gebied, bevestigen deze zienswijze. P. Peters heeft in zijn artikel over 
"De bestuurders van Heerlen" 7) erop gewezen, dat Heerlen een mark 
vormde in de Oppermaasgouw. Hierop wijzen o.m. de beekp;renzen van 
het oude grote gebied van Heerlen, westelijk begrensd dooi' de Zeven
sprong-, de Reters- en Geleenbeek en oostelijk door de Strijthagenerbeek. 
Anderzijds laat zich de omvang van een vroegmiddeleeuwse heerlijkheid 
aan de hand van de parochiegrenzen vaststellen zoals de heer H. Harden
berg t.a.v. de vrijheid van Tilburg heeft gedaan 8) en Ed. Poncelet 
t.a.v. het Karolingisch domein Herstal n) nabij Luik. 
Over de parochie-situatie nu in het allodium van Heerlen bevat d<:> 
oorkoude van 1065 uiterst kostbaar materiaal. De tekst zegt n.l. , dat er 
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in dit vrij erfgoed drie Godshuizen staan: de "matris ecclesia" van 
Voerendaal, toegewijd aan S. Laurentius en S. Vincen~ius, S. Mansuetus 
en S. Aprus; een "capella" te Heerlen, toegewijd aan S. Andreas Apostel; 
een "capella" te Welten, toegewijd aan S. Martinus Belijder 1 o). Van 
Hoensbroek, Schaesberg en Nieuwenhagen is met zekerheid bekend, 
wanneer zij in de loop van onze streekhistorie van Heerlen kerkelijk zijn 
afgescheiden 1 1 ) • Zij behoorden derhalve in de tijd, die ons bezig houdt, 
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tot één der zojuist genoemde kerken. 
Dat onze drie kerkjes in 1049 tot één en hetzelfde allodium van Heerlen 
behoorden, zegt de tekst nadrukkelijk. Ik licht de betrokken passage er 
uit: " .... geven wij (d.i. U do van Toul) hen (d.i. de Kerk van Toul) 
in ruil daarvoor uit onze eigen goederen als vrijheerlijk bezit ons allo
dium Heerlen, in het bisdom Luik, en de helft van de moederkerk te 
Voerendaal, tot hetzelfde allodium behorend . . . . en het vierde deel 
van de beide kapellen, die tot de plaats van voornoemde moederkerk be
horen, waarvan de ene is gelegen in Heerlen .... en de andere te 
Welten" 12). Hieruit blijkt, dat zij uit oogpunt van bezit en domaniale 
administratie bij elkaar behoorden, waaruit het latere Schepenbanb
gebied zou voortkomen tot aan de eerste gebiedsafscheiding van Hoens
broek anno 1388. 
Amédée de Ryckel geeft in zijn franse vertaling van de oorspronkelijke 
economische opbouw van Heerlen rond het midden der XIe eeuw, ver
dient de tot nu toe aangenomen kerkhierarchische opvatting binnen ons 

allodium een nieuwe critische zienswijze. 
Amedée de Ryckel geeft in zijn franse vertaling van de oorspronkelijke 
Iatijnse tekst, dat de beide "kapellen" van Heerlen en Welten afhankelijk 
waren van de "moederkerk" V oerendaaL Het betreft hier de volgende 
zinsnede: , , ... et quartam partem dnarum capellarum ad praedictum 
matris ecclesiae locurn pertinentium quarum una est sita in Herle .... 
altera in Waltine". Hij vertaalde als volgt: "la quartrième part des deux 
chapelles dépendantes de la dite église-mère dont l'une est située à 
Herle .... et l'autre à Waltine". Wanneer men evenwel de vertaling 
volgt van ]. Tesser, die de juiste is, luidt de tekst: "het vierde deel van 
de beide kapellen, die tot de plaats van voornoemde moederkerk behoren, 
waarvan de ene gelegen in Heerlen .... en de andere in Welten". De 
franse vertaling had moeten luiden: " ... des deux chapelles apparte-
nantes à la localité (d.i. Heerlen) de la di te mère-église" 13). Mede naar 
aanleiding van de foutieve franse vertaling van A. de Ryckel dringt 
zich de vraag op, wat Udo van Toul, die de oorkonde bekrachtigde en 
de kerkelijke verhoudingen te Heerlen kende, met deze tekst dan wél 
heeft willen zeggen. Zoals reeds opgemerkt, wordt hier alléén de onder
linge allodiale verbondenheid ondanks de nieuw ontstane parochiele 
grenswijzigingen tot uitdrukking gebracht. Zowel de twee "capellae" als 
de "matris ecclesia" behoren tot het vrij erfgoed Heerlen. Zulks veronder
stelt, dat vóór en ná de pauselijke kerkwijding het domaniale bestuurs
:entrum te Heerlen lag en bleef. Kerkelijk-hierarchische afhankelijkheids
verhoudingen kunnen aan deze passage van de tekst niet worden ont
leend, waaraan dan wel? 

Er blijft ons niets anders over dan de begripsinhoud van "matris ecclesia" 
~n van "capella" critisch te ontleden, waarbij de historische objectiviteit 
in elk geval moet praevaleren, maar waarbij anderzijds de ruimte van 
blik moet kunnen worden opgebracht, wanneer zich tegen de heerschende 
Jpvatting in nog een andere uitlegmogelijkheid voordoet (denk aan het 
recente geval "kalkoulen" te Kerkrade!). 
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Ik meen n.l. in twijfel te mogen trekken, dat "matris ecclesia" hier 
"moederkerk" zou betekenen, evenmin als met "capella" hier "kapel'' 
bedoeld wordt. Het heeft mij steeds bevreemd, dat het oude voor onze 
streek centrale romeinse wegenknooppunt en bewoond centrum zich Z'J•l 

verplaatst hebben naar de westelijke grenskant. Doorgaans is een historisch 
gegroeide situatie van invloed gebleven op het ontstaan van de oudste 
parochies 14 ). Met deze bewering alleen komen we er even wel niet. 
De term "matris ecclesia" betekent in de vakliteratuur voor de XIe eeuw 
eenvoudig "ecclesia baptismalis" m.a.w. "doopkerk" 1 5). T.a.v. het woord 
"capella" wordt door de vermelde auteurs Boeren -- Nolet opgemerkt, 
dat in het diocees Luik tal van echte parochiekerken de naam "capella" 
droegen. Ook de gezaghebbende Kerkhistoricus E. de Moreau S.J. is 
deze mening toegedaan Ui). Er is geen argument aan te voeren, waarom 
t.a.v. Heerlen hiervoor een uitzondering zou moeten worden gemaakt. 
Het komt mij voor, dat anno 1049 binnen het all~dium van Heerlen 
een parochie-splitsing heeft plaats gehad. Voerendaal werd van de aloude 
S. Andreas afgescheiden en begiftigd met volledige parochierechten rn 
een nieuw kerkgebouw, hetwelk door de heilige paus Leo IX persoonlijk 
is geconsacreerd. S. Andreas van Heerlen stond bij die gelegenheid één 
derde deel van zijn oorspronkelijk grondgebied aan de Voerendaalse 
kerk af. Het voorzetsel "ex" in de Iatijnse tekst betekent, dat een deel 
d.i. Voerendaal kerkelijk genomen is uit het reeds bestaande geheel 
d.i. Heerlen. 
Hiermede krijgt de moeilijkheid van een onevenredige grondbezitver 
deling tussen de 3 kerkj es, die pater Damen ter zake terecht naar voren 
brengt, een vr.or de hand liggende verklaring (zie Bulletin van november
december 1955, blz. 127-128). De betreffende zinsnede van onze oor
konde !ui]gt hiermede zijn verantwoorde inlassing; zij veronderstelt 
parochirsplitsing. 1 uist omdat in die tijd bestuurlijke, territoriale e11 
kerkelijk~ wijzigingen vaak hand in hand gingen, legt de oorkonde V.lS!, 

dat, ondanks parochie-scheiding, V oerendaal tot het vrij erfgoed va>J 
Heerlen blijft behoren. Wel kreeg V ocrendaal één derde van het allodium 
als parochiegebied toegewezen; Heerlen-W eltcn behielden lesamen drie 
kwart van de oo.rspronkelijke parochie-oppervlakte binnen hetzelfde 
allodium, waarvan Heerlen weer het grootste gedeelte besloeg. 
Tegelijk met zijn parochiële zelfstandigheid kreeg Voerendaal Kerk
patronen, die dagtekenen van augustus 1049. S. Laurentius duidt in 
elk geval op romeinse herkomst: hij is nog steeds één der stadspatronen 
van Rome 1 7). S. Mansuetus en S. Aprus zijn op verlangen van onze 
heer, Udo van Toul, eraan toegevoegd: het zijn uitgesproken Touhc 
heilige bisschoppen 18). 
Hiertegenover staan S. Andreas, apostel en S. Martinus, belijder, Le 
Heerlen en W elten. Beiden stammen uit de Frankische missionerings· 
beweging. Zeer vermoedelijk is S. Andreas in Heerlen gesticht ten tijde 
der Merovingen ofwel vanuit het missioneringscentrum Keulen ofwd 
vanuit Susteren lil). 
Soortgelijke parochiesplitsingen binnen een voormalige romeinse be
stuurseenheid had b.v. ook met Heel en Panheel plaats 2 o). 
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Een eveneens belancrri]'k "egeven voor de moederkerkrechten van S. 
b n , . H [ 

Andreas is voorts de !'.;eg, die de H. Sacramentsprocessie der eer ense 
kerk volgde. Volgens een verklaring van Leon. Merkelbach, vaandel· 
drager der Heerlense schutterij, anno 16::!1 , trok de "Bronk" ~inds 
rnensenheugenis langs de V alkenburgerweg tot aan het K underhms te
Voerend aal, waar werd gepauseerd. De terugweg volgde de thans nog 
kerkelijk en burgerlijk grensscheidende Koekoeksweg tot aan de Eiken
dermolen, waar het derde rustaltaar stond 21 ) . De laatste Zegen werd 
aan de noordzijde van het Wilhelminaplein gegeven zoals zulks heden 
ten dage ook nog geschiedt. 2 2 ). 

De richting en het beloop van deze processieroute is natuurlijk niet zo 
maar gekozen. Integendeel. In vroeger tijden "bezochten" de moeder
kerken op deze wijze éénmaal per jaar welbewust haar dochterkerk (en) 
zoals dat op andere plaatsen in onze streken eveneens geschiedde 2 ~). 
Er ligt dan ook in die verklaring van 1681 een niet te veronachtzaam 
gegeven. 
Ook de plaatsnamenkunde bevat elementen, die op een nieuwe uitbouw
periode te Voerendaal en omgeving kunnen wijzen. Na de langdurige 
angstaanjagende tijden van de Noormanneninvallen, die onze streken 
evenmin gespaard hebben en na het verstrijken van het jaar 1000 zonder 
dat de wereld was vergaan ( ! ) , bemerken we een heropleving op ver
schillend terrein en met name op kerkelijk-godsdienstig gebied. De 
kerkenbouw in het bisdom I:uik was tijdens de XIe eeuw naar de be
grippen van die tijd enorm 2 4 ). Dit feit veronderstelt het ontstaan ot 
de uitbouw van bestaande bewoningskernen. In deze opvatting wordt 
de stichting en de nieuwbouw van een zelfstandige Voerendaalse parochie
kerk nit een oogpunt van eigentijdse uitbouwperiode verklaarbaar. 
Hierop duiden tevens de omliggende namen op - hagen (Nieuwcn
hagen) , - heide (Heerlerheide ), - veld (Simpelveld, Schinveld). De 
namen op - hem liggen nog in de Frankische perio'de b.v. Welten 
(Waldheim), Brunssum, Klimmen evenals namen op - huizen (Valken· 
huizen). Heerlen had, afgaande op zijn naamsafleidi ng, reeds in de 
Frankische tijd bewoning 2 5) . 
De opmerking zou kunnen worden gemaakt, dat de kerkenbouw op het 
platteland en m.a.w. de bekroning van het missioneringswerk hier dan 
wel uitermate laat valt. Toch schijnen de ter beschikking staande ge
gevens hierop te wijzen. Van een sytematisch ondernomen missionerings
werk door onze voor deze streek vroegst bekende bisschop S. Servatius 
kan geen sprake zijn :!H I. Ook van het aangrenzend Duits gebied, dat 
me t Heerlen tot het Concilium aureum van Susteren behoorde, komen 
recente publicaties, die het ervoor houden, dat vanuit de W-illibrordse 
;; li chting Susteren het mi ssioneringswerk tussen Maas en Roer onder de 
Merovingen systematisch werd aangepakt en voltooid 2 7) . 
Dit geschiedkundig late vertrekpunt voor een hechte christianiserings
arbeid weerspiegelt zich mede in de datering der voorschriften, die van 
overheidswege gegeven waren i.v.m. de oprichtingsmogelijkheden van een 
parochie met kerkgebouw. Normaliter bestond een Frankisch domein 
uit een bepaald landbouwkundig organisme, die als noodzakelijke onder-
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bouw en inkomstenbron diende voor de instandhouding van het erbij 
behorend plattelandskerkje. We onderscheiden hierbij het strikte domein
of heerlijk gedeelte d.i. datgene wat door de "servientes", een verzachte 
vorm van lijfeigenen , ten bate van de grondheer werd bewerkt, ook wel 
" terra indominicata" genoemd. In het centrum van dit gedeelte lag 
's Heren bestuurshoeve, ook wel "curia" geheten. Van hieruit voerde de 
rentmeester of villicus het beheer over het uitgestrekte allodiale gebied 
en zorgde voor de handhaving van de orde en veiligheid. Binnen de 
curia werden tevens de belastingen in natura opgeslagen. 
Want behalve de "servientes" werd zulk een domein bewoond door 
lieden met een hogere rechtsstatus. Zo b.v. de "mancipia" of personen, 
die op hoeven van de heer woonden, belast met een jaarlijkse cijnsplicht, 
maar voor het overige de grond voor eigen rekening mochten bewerken. 
Voorts onderscheiden we nog in die vroege tijden de "milites" eri de 
"ministeriales", die op z.g. "beneficia" of in leen uitgegeven grond 
woonden 2 8) . 

Deze drie vormen van ingebruikgeving van gronden en bewoond door 
personen, die over een dienovereenkomstige rechtsstatus beschikten , 
treffen we nu óók aan in onze oorkonde van het jaar 1065. Hierin is 
met evenveel woorden sprake _van " familia nostra" = de servientes, 
wonende op het domaniaal centrum of de curia van het allodium, dat 
Herle genoemd wordt ; voorts van de "mancipia sexus communis" = de 
boerenfamilies op de cijnshoeven van Udo van Toul. Ten slotte bezigt 
de tekst het woord "beneficiis", dus in leen uitgegeven grond aan minis
terialen of milites 2 !!) . Voorts bevonden zich op het vrij erfgoed Heerlen 
molens, die ongetwijfeld langs de diverse beken in Heerlen en Voeren
daal waren gelegen. 
Een naar de termen gelijkluidende samenhang van bewoonde centra 
treffen we veelvuldig aan in onze streken. Voor het allodiaal bezit van 
Steinfeld (in de Eifel ), toebehorend aan Udo van Toul, geldt dezelfd~ 
terminologie :l O). Voor de bewoonde kern van het dorp Luik, anno 
844, geldt zulks eveneens :D). Steeds is er een bewoond centrum met 
een bestuurshoeve, tevens zetel van de rentmeester of villicus. En meestal 
bevond zich in de naaste omgeving de plattelandskerk, die zodoende de 
oudste rechten binnen een bepaald gebied kan overleggen. Ik ben niet 
bij machte een andere centrale ligging voor de Heerlense curia aan 
te wijzen dan die nabij het Kerkplein der S. Pancratius, waar eveneens 
het oudste kerkje, de S. Andreas, moet hebben gestaan. Er is ook geen 
enkele aanwijzing, die, teruggaande in het verleden, zou kunnen aan
knopen op een andere ligging van de "curia" . 
Ook het bestaande wegennet wijst erop, dat het economisch zwaartepunt 
te Heerlen moet hebben gelegen , waarmede - ik herhaal ~ de ligging 
van de oudste parochiekerk verband hièld. Uit de jaren 1144-1152 ver
nemen we iets over het wegenbeloop Neuss - St. Truiden. Dat is dus 
in de tijd, toen er nog het oude Andreaskerkje stond, want de fundamen
ten en bouwstijl der zijbeuken van de S. Pancratius wijzen op een nieuw
bouw tegen het einde l2e eeuw. Vanaf Neuss ( Nussia)" reisde men naar 
Hemmert bij Grevenbroicht, stak de Hoer over te J ülich, nam de oude 
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romemse baan om te "Herle" aan te komen; vervolgens ging men via 
Klimmen te Maastricht de Maas over naar Bilsen of Munster Bilsen, 
Cortessem met eindpunt St. Truiden 3 2 ). 

Van het jaar 1202 dagtekent een gegeven over het beloop van de weg 
Aken-Heerlen. Op dit jaar schonk hertog Hendrik 111 van Limburg aan 
de abdij Rolduc zijn ontginningen gelegen tussen zijn bos, genaamd 
Specholz en de grote heerbaan ( publica strata), die van Aken naar Herle 
leidt 3 3). 
Beide wegen, komende van het oosten en zuidoosten, kunnen elkaar 
nergens anders in het allodium van Heerlen ontmoet hebben dan in de 
buurt van het oude centrum, dáár, waar de oudste bewoningskern was 
gelegen. 
Het lijkt met deze gegevens voor de hand te liggen, dat de pauselijke 
stoet, die begin augustus 1049 naar Voerendaal reisde, zich van de Aken
Heerlen haan bediend heeft. 
Samenvattend hesluit ik deze bespreking van de allodiale bezits- en be
stuursprriode van Heerlen met de volgende punten: 

l. Heerlen besloeg een oppervlakte, die samenviel met de huidige 
gemPenten Heerlen, Voerendaal, Hoensbroek, Schaesberg en Nieuwen
ha~.,en: 

2. de oudste centrale bestuurshoeve binnen dit agrarisch bestuursdomein 
lag in de nabijheid van het voormalige romeinse wegenkruispunt; 

3. in de buurt hiervan moet tevens het S. Andreaskerkje opgericht zijn, 
zePr vermoedelijk onder de Merovingen; 

4. tr W rlten werd in die tijd de S. Martinus gesticht; 
5. arno ] 049 werd van het Heerlense gebied Voerendaal kerkelijk afge

E·cheif!en. De nieuwe kerk, die mogelijk de oude verving, werd door 
pan'' Leo IX gewijd. 

In re!l volgend artikel zullen we nader uitweiden over het versterkt~ 
middr!Peuwse Heerlen. 

L. VAN HOMMERICH 
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Ter Weyer te Heerlerheide 

N
C tus;.:en het Emma-stadion en de St. Corneliuskerk van 

· Heerle ... rheide honderden. huizen in aanbo. uw zijn, gaat weer 
een brok oud Heerlerheide ten offer vallen. De grote 
hoeve. ter plaatse bekend als "Bie der Sjef Pijls", is reeds 
afgebroken en hoelang zal de eeuwenoude hoeve Ter 

Weijer nog overeind staan? Ondanks de zeer eervolle vermelding in de 
Voorlopige lijst der Neder!. Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel 
VIII: de Prov. Limburg, eerste stuk, zal ze ook wel moeten wijken voor 
de dringende behoefte aan bouwterreinen. Het zou niet bevreemden, als 
bij grondwerk ter plaatse dan fundamenten, grafstenen, keldergewelven, 
middeleeuwse wapens en sporen van een zeer royaal aangelegde slot
grachtenstelsel te voorschijn komen. In bovenvermeld boekwerk staat 
o.a. pag 124, "Van het Middeleeuwse adellijk Huis Ter Weijer zijn 
denkelijk afkomstig drie van zandstenen opgetrokken buitenmuren (der
tiende eeuws) der woning van de thans "Ter Weijer" geheten hoeve; in 
een mergelstenen aansluitende buitenmuur der woning een fraaie mergel
stenen korfboog (XVI eeuws) versierd met 5 wapenschilden". De 
tegenwoordige pachter Ferdinand Schoonbroodt toonde mij het inwendige 
der massaal gebouwde woning, twee grote gewelfbogen kelders, op 
zolder de restanten van twee hoektorens, die voor ongeveer 40 jaren 
nog een kasteelachtig uiterlijk aan deze pachterswoning gaven, te meer 
daar toen nog de slotgrachten van het originele kasteel grotendeels intact 
waren en het gehele terreinencomplex nog niet qnder invloed was van 
de zelfs aan de oppervlakte zeer duidelijk zichtbare mijnverzakking. 
Bovendien werden in die tijd diverse grachten voor rekening van de 
verpachter, de Heer Wintgens, in de wintertijd geëgaliseerd met grond 
uit de hogergelegen terreinen bij de Keek. Volgens een oude franse 
kadasterkaart van omstreeks 1330 had Ter Weyer aan oost- en zuidzijde 
toen nog 6 vijvers ter grootte van ± l ha. 
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Het echte middeleeuwse kasteel moet gelegen hebben in de tuin van de 
tegenwoordige pachterswoning, terwijl een vierkant terrein daarnaast, 
ter grootte van ca. 1 hectare, en nu bekend als: "Der vogelsank" waar
schijnlijk als kerkhof dienst deed. 
Eg. Slanghen schetst ons in zijn werk: " Het Markgraafschap Hoensbroek 
gevolgd door Geschiedkundige aantekeningen over het voormalig land 
van Valkenburg" blz. 200 Ter Weyer als: "Een ald Stock Ridderlyck 
huis frey van Servituten. Een kapel 1) ' ·· een watergraanmolen, een pan
huis ( = bierbrouwerij) en meerdere pachthoeven waren aan dit Ridder
Kasteel verbonden. (De molen en de brouwerij bestaan niet meer, en 
het huis, gedeeltelijk afgebroken, heeft zijn vorige gedaante tegen een 
met leien gedekte pachterswoning verwisseld 2). (Vijvers en dammen 
versterkten het van alle kanten en gaven er de naam van Weyer of het 
huis tot den W eyer aan. Zijn ligging neemt een laagte in, welke zich 
tussen Passartsnieuwenhagen en Ter Evck uitstrekt. De bezittingen van 
het huis Wyer, met uitzondering der hoeve Ter Eyck en enige landerijen 
oHder Hoensbroek, roerden ter leen van het Bisdom van Keulen (Man
kamer te Heerlen). Het had een tiende, laathof, zijn eigen stadhouder 
en zijn .laten. Een grondkaarte ,te Spaubeek, Heerlen, Hoensbroek, 
Amstenrade en Merkelbeek, met beduidende keuren, cynzen, herge
wyden en werfschellingen was aan dit huis verbonden .... De Familie 
van de Weyer of Vivario had als ridderwapen: twee dwarsbalken waar
boven 3 ijzerhutjes. Door huwelijk der erfdochter kwam dit bezit aan de 
Familie Ghoor (bij Roermond). Daarna aan Eva van Hoensbroek en zo 
aan haar zoon Johan van Argenteau en Lismael, graaf van Esseneux. 
Deze verkocht in 1671 een gedeelte van zijn bezit en toen kocht de Heer 
van Hoensbroek Ter Wcyer en Hoeve Ter Eyck". Al deze wetenschap kon 
Burgemeester Eg. Slanghen voor 1859 putten uit archieven, die hij toen 
ruimschoots ter beschikking had. In de Publications van 1869 publi
ceerde hij de laatcarte van Ter Wyer uit het jaar 1490. (De originele 
berust op Rijksarchief te Maastricht). 
Het is een opvallend feit in de zuidlimburgse geschiedenis dat wij hier 
geen grote kloostercomplexen in de vroege middeleeuwen krijgen; Je 
grond was vóór de opkomst der agrarische orden hier blijkbaar nog in 
cultuur. De volksverhuizing zal wel tot verwisseling van eigenaar geleid 
hebben, doch akker- en weiland vervielen niet tot woesternij. In de Mero
vingisch-Karolingische tijd zullen deze heersers wel de locale macht
hebbers = grondbezitters te vriend hebben moeten houden en de allodia 
= in volledige eigendom bezeten boerderijcomplexen, moeten eerbiedigen. 
De langzame toename der bewoners, die bij die grond hoorden en voor 
hun bestaan van die grootgrondbezitter afhankelijk waren, dwong to~ 
in cultuur brengen van aangrenzende percelen en zo werd op de duur 
het te bewerken complex te groot om yanuit één centraal punt te beheren. 
Het was niet verstandig de opbrengsten van akkers, weilanden, vijverF 
en bossen kilometers ver te transporteren. De heer wijst dan voor com· 
plexen van ongeveer 25 hectaren, het verst van de centrale hoeve gelegen, 
een meesterknecht, een' meier, een laat, aan, om daar tegen vergoeding 
aan de heer voor eigen rekening te boeren met vee, zaai- en pootgoed, 
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enz., m eerste instantie door de heer verstrekt. De keurmedige laten 
bezaten dit filiaallandbouwbedrijf als erfelijk en deelbaar eigendom, 
waarover zij konden beschikken overeenkomstig en met inachtneming der 
statuten van de hof, waaronder ze behoorden: de laetcarte. Die van Ter 
Weyer omschreef deze verhouding van filiaalhoud er tot grondheer in 
7 punten. De keurmede is het beste gereed goed, dat zich op het laat
go.ed bevindt: geld (in de middelecu wen schaars) , os, paard, kleed tot 
een lepel toe. N<tderhand werd de keurmede in geldswaarden herleid. 
Deze was te betalen bij het overlijden van de laat en toont dus duidelijk 
aan bij ieder versterf, dat de nagelaten bezittingen van de laat van 
origine aan de heer behoorden. 
Deze idee over laeten en laeth of komt overeen met die van de historici 
als Fustel de Coulanges in: Histoires des institutions politiques de 
l'ancienne France_ Id. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 
1932. 
De meeste laat (cijns ) plichtige goederen lagen te Hoensbroek (de 
keuken), Amstenrade, Merkel beek, Ganzeweide, Koningbeemd, Varer.
beukel, Op de Geyt. 
In de elfde en twaalfde eeuw moeten deze kleine zelfstandige ridder
heerboeren, na veel onderlinge r uzie misschien, uit zelfbehoud hun schutse 
zoeken bij een machtig heer, door hun privé-bezit aan deze in leen aan 
te bieden tegen de tegenprestatie van te verlenen bescherming. 
De lenen werden naar gelang van hun grootte en betekenis o.a. onder· 
scheiden in grote- en kleine lenen. V oor een groot V alkenburgs leen was 
de hergeweide bepaald op 15 goudgulden aan de heer, 5 gulden en l8 
stuivers aan de stadhouder, 9 gulden aan de griffier en de leenmannen 
en een halve pattacon voor het opmaken der akte, als een leenman was 
overleden en zijn opvolger het leen van de leenheer weer in leen, vrucht
gebruik, nam. Ter Weyer WAS een groot leen en bovendien een STOK
LEEN, d.w.z. grond waarop zich een hofstede of versterkte huizing be
vond en die steeds van vader op zoon in de rechte linie zijn overgegaan. 
(Vgl. Jos. Habets: De lenen van Valkenburg, pag. 10 en 30). Ter Weyer 
was ook VRYLEEN, d.w.z. een leen dat door de leenheer vrijgesteld was 
van het verheffen van het leen met het leveren van een krijgspaard, een 
zwaard en verder oorlogsgewaad. Deze tegemoetkoming zal Ter Weyer 
wel niet te danken hebben gehad aan . de geringheid zijner betekenis, 
doch een concessie zijn geweest van de zelf gekozen leenheer, die ook 
graag dit belangrijk allodiaal bezit tot zijn leengebied rekende. Na 1200 
begint de wedloop van de Brabantse Heren om het gebied tot aan de 
Rijn te veroveren, terwijl de Rijnlandse Heren, b.v. de Familie Ahr
Hochstade-Wickrade en vooral de keurvorsten van Keulen het land tot 
de Maas willen bemachtigen. De houding der plaatselijke kasteelheren 
was in die strijd van veel belang. In 1239 veroverde Hendrik II van 
Brabant het kasteel Daalheim, dat aan Dirik II van Hochstade, tevens 
heer van Heerlen, behoorde. In 1244 gaf de Brabantse hertog aan Dirk 
II, graaf van Hochstade, vergunning in Heerlen een sterkte te bouwen. 
Toen hij in 1244 stierf gingen zijn rechten over op zijn neef, Koenraad 
van Hochstade, aartsbi!'schop en keurvorst van Keulen. In 1281 doen 
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OHo van Wiekrade ·en zijn neef Otto afstand van hun rechten op "15 
bunders tienden, gelegen te Soureth onder Heerlen. Als getuige dezer 
akte komt o.a. voor Oonradus de Wieëre, ridder en leenman van Wiek
rade. Dus toen was ,TER WEYER leenplichtig aan Wickrade. Omstreeks 
1260 had n.l. Engelhert II van Valkenburg, aartsbisschop van Keulen, 
die te Heerlen ved ~oc~<leren bezat, deze erfelijk overgedragen aan het 
Stift Keulen. Ter Weyer was van toen af Keurkeulsleen en daarom moest 
binnen zes weken na het overlijden van de leenmar{ door de erfgenaam 
het leen verheven worden: vanaf 1401 moest dit geschieden bij de Keur
keulse Mankamer te Heerlen. 

Wij hebben in die tijd het eigenaardige geval dat . huis en hof Passart
Nieuwenhagen, groot 70 bunder,. en hoeve Ter Eyck, groot 69 bunder 
V alkenburgs leen zijn, terwijl Ter W eyer, Rennemich, Roebroek Keurkeuls 
leen waren. In het archief van de stad Keulen bevindt zich een copieboek 
van het aartsbisdom Keulen uit de tijd van Siegfried van Westcrberg 
(1274-1279) en daar staan op blz. 31 de leenmannen van de aàrtsbisschop 
van Keulen in de omgeving van Heerlen opgenoemd, o.a. Everarclus de 
Coninxbanent, maar de heer van Ter Weyer wordt daar nog NIET ge· 
noemd (Vgl. Maasgouw 1893 ) . In Zeitschrift des Aachener Geschicht
vereins 1885 staat op blz. 302 t.m. 306 een leemegister van omstreeks 
1561 der Keurkeulse Mankamer te Heerlen en daar komt als nummer . 
11 voor de leenman van het stokleen en hof Ter Weyer, n.l. D'aniel Speyss 



van Ehrenstein. Dan is dus de eigendom der Familie Vivario of Ter 
Weyer door erfenis reeds in andermans handen gekomen. 
De eerste heren werden genoemd naar hun typisch bezit door vele· 
grachten = vijvers beveiligd: Ter Weyer ;{). In 120~ komt reeds een Boni· 
facius van de Weyer of Vivario voor. _ 
In 1371 streed Paulus van de W eyer met zijn knecht en vele andere 
ridders uit onze omgeving, b.v. Reynaert en Jan Huyn van Amstenrade, 
Herman Hoen Zu Bruch, Conrad en Willem van Schaesberg aan de zijde 
van Brabant. Ook Arnold I, Heer van Ghoir en Meyel, Hendrik van Erey
enrode uit Nuth, Goseweyn van Doenrade, Willem van Retersbeek, Scheyf
faert van Mezenbroek, Wynand van Mascherel van Wynandsrade, Herman 
van Rum pen, Willem van Coningsberg (is Koningbeemd '{) waren van 
de partij. 
Blijkbaar heeft in deze strijd Paulus van de Weyer in zijn kwaliteit van 
leenman van Keulen (voor Ter Weyer) en als leenman van de hertog 
van Brabant (voor Ter Eyck en Passart-Nieuwenhagen) de Brabantse 
partij gekozen. Deze strijd bij Baesweiler verliep voor Brabant echter 
slecht: Gelder en Gulik wonnen deze slag op anderhalf uur afstand van 
Kerkrade. Hertog Wencelaus van Brabant en vele ridders maakten kennis 
met de gevangenissen te Nydeggen in de Eiffel. Johanna van Brabant 
moest zich diep in de schulden steken om haar gemaal en de vele ridders 
vrij te kopen. Geen wonder dat omstreeks 1381 de van Brabant afhanke
lijke lenen secuur werden geregistreerd om de controle op de inkomsten 
te vergemakkelijken. Gielis van de W eyer verhief in 1381 als Brabants 
leen de hof Kemenade te Geleen en de hoeve TER MOLEN (der Hove) 
onder Hoensbroek en het leen Ter Eyck. Hij overleed in 1411. Hij was 
gehuwd met Lette Smeek en uit hun huwelijk waren meerdere kinderen 
geboren. Nu voerde de familie als wapen een gedamasceerd schild vau 
goud, waaarover een kruis van sabel, beladen met 5 schelpen. Een dochter 
van Gielis van de Weyer n.l. Catharina, was gehuwd met Arnold, Heer 
VanGhoor en Meyel (Familietak der Heren van Horn). Uit dit huwelijk 
kennen wij 3 zonen en 3 dochters. Zij erfden Ter Weyer. Waarschijnlijk 
waren zij tijdelijk slecht bij kas, want ze gaan verplichtingen aan t.o.v. 
Godschalk van Hoichkirchen. Op 6 maart 1416 staat in het Manboek der 
Keurkeulse lenen te Heerlen (L.v.O. 958 blz. 15): 
2 Febr. 1417 gaan de 6 kinderen tot een erfenisregeling over. De moeder 
bleef de opbrengsten genieten van het huis Ter Weyer met molen (aan 
een zijtak de Loopgraaf, van de Molen· of Caumerbeek in de Ganze
weide), panhuis of brouwerij , keurmeden, cijnzen en ca poenen, daaraan 
klevende. De hoeve het Lotbroek (te Hoensbroek) werd verkocht en uit 
de kooppenningen kreeg Johan van Hochkirchen 2400 Rijns guldens tot 
aflossing van een rente op de goederen van Ter Weyer. Johanna van 
Ghoor kreeg uit diezelfde verkoop 500 Rijns guldens; het restant moest 
besteed worden om de verhypothekeerde Prinsenbeemden (in de Ganze
weide) af te lossen. 
fan, de oudste, kreeg het kasteel Ghoor in het land van Horn met ap
en dependentiën, alsmede de heerlijkheden Pol en Panhedel en die van 
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Meyel; evenwel moest hij tot zijn. last nemen 1500 Rijnsgulden ver· 
schuldigd aan zijn tante, de vrouwe van Aste~. 
Wiltem van Ghoor kreeg de hof Moher Oe met al zijn toebehoren, en 
moest tot zijn last nemen 500 Rijnsgulden, waarmede die goederen belast 
waren. 
Daniël van Ghoor kreeg de hoeve te Ophoven, de goederen te Susterseel, 
te Sittard en Geleen, met al de renten en cijnzen te Pol en Panhedel; hij 
moest ten zijnen laste nemen 423 Rijnsgulden, waarmede deze goederen 
bezwaard waren. 
Catharina en Aleyde van Ghoor waren kloosterdames te Bilsen; ze kregen 
voor hun leven lang een erfpacht van 17 malder rogge, staande op de 
hoeve te Hulhoven en 15 malder staande op de hof Ter Oe in het land 
van Wassen berg, plus een rente van 9 Rijns gulden op de goederen te 
Geleen. 
Zodra de moeder sterft (en dit gebeurde in 1433) krijgt W illem van 
Ghoor het huis Ter Weyer met aanhorigheden, mits dat hij aan zijn 2 
broers uitkeert 50 Rijns gulden en aan de twee kloosterzusters elk een 
Rijns gulden. Verder was bij deze akte bepaald, dat wanneer een der 
broers, met achterlating van wettige erfgenamen, zou komen te sterven, 
deze zouden staan in des doden plaats. (Vgl. Publ. 1879, Het graafschap 
Horn.) 
In 1427 heeft Willem van Ghoor het leen verheven (L.v.O. 959, lnv. v.d. 
Venne, No. 10). Hij schijnt geen kinderen te hebben gehad, want al gauw 
komt Reinier vanGhoor (zoon van zijn jongste broer), als heer van Ter 
Weyer voor. Deze Reinier was gehuwd met Catharina van Stommel. Uit 
dit huwelijk zijn geboren Daniël, Jan, Hubert, Reinier, Hendrik, twee 
dochters die kloosterzuster werden en lsabella. Deze laatste huwde met 
Jonker Willem van Patton. Zij bracht, nadat haar broers en zusters kinde· 
loos overleden waren, het huis Ter Weyer in de familie Hoensbroek, want 
zij was in 1558 gehuwd met Jan van Hoensbroek, heer van Lismael. In 
1570 eiste Philips Jl een buitengewone schatting van het land van Valken
burg; Hoeve Koningsbeemd had Fl. 45,---, Hof Kakert FI. 42,-, Hof 
Strijthagen FI. 56,-, Ter Worm Fl. 37,-, Hoenshuis Fl. 47,-, De Doom 
te Welten FI. 76,-, Hoensbroek FI. 76,-, Passart-Nieuwenhagen Fl. 
80,-, Ter Eyck, Ter Weyer met andere leengoederen had FI. 152,-, ap 
te brengen. Ook gaf Philips 11 last de V alkenburgse rechtsgebruiken op 
schrift te stellen. Ze werden ondertekend door de volgende leenmannen: 
Werner Huyn van Amstenrade, voogd en stadhouder der lenen, Aernt 
Huyn, Heer van Geleen, Gerard van Cortenbach, Hendrik van Zievei, 
Johan van Schaesberg en Daniël Ghoor, Steven Brempt genaamd Lieck, 
Renier van Hulsberg, genaamd Schaloen, Johan van Bensenrade, heer 
tot Strucht, ea., waaruit blijkt dat deze heren aan Spanje trouw waren, 
hoewel ze op de Staten-vergadering fel oppositie konden voeren. 
Van_ 1381 tot 1786 had het leengoed Ter Eyck (thans Passartweg, panden 
no.37, 39, 41 en 43) dezelfde eigenaars als Ter Weyer, Daniël van Ghoor, 
Heer van Ter Weyer, had in 1578 wel Ter Eyck aan Werner Huyn van 
Amstenrade verkocht, maar Reinier van Ghoor (broer van Daniël) kreeg 
het terug volgens het jure re tractus; hij verhief dit leen op 18 aug. 1581. 
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Hij stierf als kanunnik te Syburg en· na zijn dood verhief Eva van Hoens
broek, vrouwe te Lismael, het leen Ter Eyck. (Zou deze Kanunnik niet in 
ver band worden gebracht met apostelaltaar van H.heide? vlg. Kath. Bouw· 
blad sept. 1951). 
Deze Eva was in eerste echt gehuwd met Jan van Ar genteau 4 ), graaf 
van Esneux, overleden in 1584, en in tweede echt met Willem van Patton, 
Schots kolonel in dienst van de koning van Spanje. Hij overleed in 
ló26. Toen kreeg Jan van Argenteau, graaf van Esneux, zoon uit het 
eer~te huwelijk van Eva, Ter Weyer. Hij schijnt een zoon en een dochteP 
te hebben gehad; volgens Keurkeulse Mankamer Heerlen: Gichtre
gister 1703-1719 verkoopt op 28 jan. (Gicht 13 dec. 1714) Louis 
Conrad d' Ar genteau en Englebert, graaf van Brias, als echtgenoot van 
lsabella d'Argenteau, erfgenaam van Jean d'Argenteau "la noble maison 
de Weyer" aan Adriaan, markgraaf van Hoensbroek. 
Nu zwijgen de spaarzame archieven (slechts nrs 2173 en 2174 van de 
Landen van Overmaas) over Ter Weyer, doch uit de Gichtregisters der 
Keurkeulse Mankamer te Heerlen, 1787-1794 L.v.O. no. 1024 en het 
Gichtreg. van het markisaat Hoensbroek over de jaren 1790 en 1795 
weten wij hoe Rudolph Voncken eerst pachter en daarna eigenaar van 
Ter Weyer werd: 
Uit deze pacht- en koopovereenkomst blijkt niet meer of toen ook nog 
een slotkapel bij Ter Weyer was. Mogelijk was deze in onbruik geraakt 
(Hoensbroek had een eigen slotkapel) en gingen de bewoners van Ter 
Weyer ter kerke op het riddergoed Passart-Nieuwenhagen, op slechts 
500 m. afstand gelegen. In 1689 had de familie van Blitterswijk hier een 
slotkapel ingericht en het recht verkregen hier mis te laten lezen. (Publ. 
1932 pag. 175). 
Van de feodale verhoudingen bleef niets bestaan, want in 1795 werd 
Zuidlimburg bij Frankrijk ingelijfd en aldra ondervonden de bewoners 
de voor- en nadelen van de Franse Revolutie. 

Achtereenvolgens hebben wij Ter W eyer van de ene familie op de andere 
zien overgaan_ De diverse zijtakken werden buiten beschouwing gelaten, 
ofschoon deze ook weer een rol speelden overeenkomstig hun stand en ont
wikkeling, vlg. o.a. A achener Geschichtsverein 1885, pag_ 187, 233 e.a.). 
De genealogie van Ghoor staat o.a. ten dele in De Limb. Leeuw nov.-dec. 
l9.55,vgl. ook Maasgouw 1884, juli aflevering. 

Rudolf Voncken moet zelf een potige kerel zijn geweest. Hij nam enkel 
knechten in dienst die van hard werken hielden. Moest hij een nieuwe 
knecht meien, = in loondienst aannemen, dan liet hij hem eerst mee tafe
len; at de nieuweling vlug en veel dan was zijn eerste test goed. Een tweede 
eis was, dat hij goed kon de mispel hanteren. Voncken was een harts
tochtelijk liefhebber van schwadroen slaan. Op gezette tijden werd de 
pachter van Gebrookhoes met zijn 15 knechten uitgedaagd om aan de 
Akerstraat bij het Barreer te verschijnen om het op te nemen tegen 
Voncken met 15 knechten, gewapend met diverse soorten stokken. Eerst 
werd geschermutseld, maar al spoedig werden de klappen raker en raker, 
tot ten slotte een partij het veld moest ruimen. 
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Waarschijnlijk heeft Rudolf Voncken bij deze grote aankoop de finantiële 
hulp genoten van zijn oudere broer Claudius (geh. ·1735) ,de toenmalige 
eigenaar van het oude leen Ter Eyck. Toen Rudolf Voncken 1 aug. 1801 
stierf had hij acht kinderen. Zijn vrouw Anna Maria Vernaus huwde 
toen met Jan Leonard Smeetsen op 19 febr. 1811 met Theodoor Maassen. 
Op deze manier moest de erfenisregeling wel ingewikkeld worden en zo 
zal het wel gekomen zijn dat op 2 okt. 1829 Ter Weyer door gerechtelijke 
verkoop overging aan de Heer J. W. Runtjes en zijn zuster uit Klimmen-

- Ransdaal, . die er zelf gingen wonen. :Oe ruim 54 bunder grote hoeve 
Ter Weyer had fl. 25100,----. opgebracht, volgens koopakte notaris Smeets 
te Heerlei; . Mijnheer Runtjes had slechts een zoon en een dochter. De 
zoon bleef ongehuwd en zette na het overlijden der ouders het bedrijî 
voort. De dochter, Maria Catharina, huwde met Jan Mathys Wintgens, 
wethouder van Heerlen. Bij de verdeling der erfenis kreeg de zwager 
natuurlijk de helft en bovendien moest voor het jonge paar een grote 
woning annex schuur en stallen worden gebouwd aan de Akerstraat. 
Toen de zwager stierf erfde Wintgens diens deel van Ter Weyer. Natuur
lijk moest hij toen de boerderij verpachten o.a. aan Quix, Severens, 
Schwartz (die naar Amerika emigreerde), Baggen, Hermans, Ramackers. 
Deze ging het niet voor de wind. Toen nam de fam. Wintgens het bedrijf 
in eigen beheer met rentmeester Pijls, 1892-1898. De pas in gebruik 
komende kunstmest werd rijkelijk uitgestrooid en de opbrengsten stegen. 
Toch schijnt de familie de zorg te groot te hebben gevonden. De akkers 
en weilanden werden als 2 hofsteden verpacht aan Ferdinand Pijls en 
Wed. Schoonbrood uit Aubel. 
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Inmiddels was het gezin Wintgens-Huntjes verblijd met de geboorte van 
twee zonen, n.l. de latere Dr. Ed. Wintgens, die inspecteur van het ge
neeskundig Staatstoezicht in Limb. en Oost Brabant werd en later medisch 
adviseur van de arbeidsinspectie, en 20 jan. 1920 te 's-Gravenhage stierf. 
.en Jozef, clie notaris werd te Wittem. 
7 nov. 1919 werd in de Sint Corneliuskerk te Heerlerheide een jaardienst 
gesticht voor Jozef Wintgeus en Wintgens-Huntjes. 21 jan. 1921 werd 
aldaar ook een jaardienst gesticht voor Dr. Ed. Wintgeus en zijn zoon 
Eduard, in leven hoofdingenieur der Staatsmijn Emma (waarnaar de 
Ed. Wintgensstr. te Treebeek is genoemd). Ook Mevr. Wintgeus (geh. 
Antoinette Becks, dochter van de notaris te Klimmen, op • 84 jarige 
leeftijd overleden te 's-Gravenhage) werd bijgezet in het familiegraf te 
Heerlerheide en kreeg in aug. 1937 een gestichte jaardienst in de Sint 
Corneliuskerk. 

Inmiddels was de grote bezitting Ter Weyer in 1910 ca. 15 ha. akker
land kwijtgeraakt voor de aanleg der Staatsmijn Emma. Toen werden 
de stallen en schuren gemodermseerd ;; ) . In 1918 gingen weer 20 h.a. 
verloren aan bruinkolenexploitatie Carisborg en het woningcomplex 
Passart. In 1955 werd pachthoeve Pijls verkocht en momenteel verrijzen 
bier de honderden woningen van Passart-Zuid. Nu rest nog enkel de 
in vestingstijl opgetrokken pachterwoning Ter Weyer met stallen en 
schuren, die veel te groot zijn voor deze 15 h.a. akker- en weiland. 

A. BEAUJEAN 

I) In begin der l6e eeuw werd de kapel bediend door kapelaan Heer Jan (zie 
P. Peters: "Wandelingen in en om Heerlen", pag. 98). 

2) Momenteel pannendak. 
3) In dialect heet een vijver: der Wyer, Wiejer. 
4) Is dit de ondertekenaar van het Smeekschrift, 1566 (vgl. Le protestantisme dans 

Les Pays de Limbourg et d'Outre-Meusc par Ch. Rahlenbeck, pag. 17). 
5) Toen is waarschijnlijk de grote OJ!en schouw uitgebroken en o.a. een tegelsteen 

met familiewapen in bakhuis ingemetseld. · 

Wij Frans Lothair marquis van Hoensbroeck, etc. verciaren op heeden d.en 24 
February 1785 uijtgegeven en verpagt te hebben den hoff ter Wijer onder de banke 
van Herle gelegen als ook onder c~ooen marquisaet van Hoensbroek, mitsgaders de 
thienden aen deuselven hoff gehoo1emle,. en sulx aen den eersamen Rodolphu~ 
Voncken in houwelijek met d'ccrbare Anna Maria Vernaus alhier present voor 
eenen toust van 24, segge 24 vaste n<lcr een volgende jaaren, aanvang neemende met 
den eersten October 1786, en ciJndigende met den eersten October 1810, segge 
1810, onder volgende conditiens: 

l. hebben wij aen desen pagtcr bcwilliget, dat deze toustinge van 24 jaaren sal 
vastgehouden worden voor ht liliü ûjne huysvrouwe en kinders der voegen, dat 
naer het afsterven van desen pagtcr sijne huysvrouwc en naer het afsterven van 
beyde ouders sijne kinderen stL.cu continueeren, en mogen daeraf profiteeren, 
gedurende dese 24 jaaren. 
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2. dat den pagter voors. alle jaaren binnen drij maanden naer den vervaldag op 
den casteele van Hoensbroek sa! hetalen eene pagtsomme in goede herte munten 
van 1850 gulden Maestr. cours, en bovendien nog jaerlijx leveren een verken van 
150 pond ende eene karre kohlen van 1000 pond los en vrij. 

3. dat den voors. thiende wnder iets daervoor te betaelen aen den pagter ge
duyrende desen toust toegestaen word onder reserve dat hij daarvoor sa! houden 
den noodigen stier en heer tot hericf der nabuurige thiendegevers. 

4. sa! den pagter nue voor droogen wijncoop of handgeld voor den vierdel toust, 
ofte eerste ses jaaren betaelen 35 pattacons en soo voorts voor ses jaaren tot het 
eijnde van dese pagtinge. De contrihutiens en schattingen blijven tot laste des 
heere verpagters, so dat het gheene den pagter dien aengaende ten comptoire 
soude moeten hetaelen, aen sijne pagtpenningen sa! gekort worden. 

5. sa! den pagter het eerste jaar genieten de halve harde schare so den afgaenden 
pagter moet hesaijen, en daer moeten hetalen den gebcelen pagt, dewelke naer het 
laste jaar ook door hem los en vrij sa! geprofiteert worden, en vermits den pagter 
voor het eerste jaar de ciavers sa! moeten sa yen, so sa! hij hij sij n vertrek gheene 
hehoore te saijen. 

6. Ca af en stroo sa! den pagt"r bij zijn vertrek op den hoff laeten, mitsgaerder~ 
de helligte van het hoije, dat op de hemhden onder desen marquisaet van Hoens· 
broek gewassen is. 

7. In geval van haegelslag, merkelijke miswas of heyre cragt, het gene Godt ver· 
houden wilt, sa! sulke consideratie geschicden als andere herrschappen in dien val 
sullen doen, mits dat den pagtcr sa! gehouden zijn sulks inwendig drij dagen naer 
den gelerlenen schaeden aen onsen tijdelijken rentmeester te verwettigen, op dat 
de visitatie behoorlijk kan gedaan worden, ende hij faute van behoorlijke aen· 
condinge sa! den paghter gene nacrlaet connen pretendeeren. 

8. sa! den pagter gehouden zijn jaerlijks op sijne costen te planten 12 appel
ofte peerebaomen in de weijdcn van den voors. hoff, en sa! deselve wel voorsien 
tegens het aanstoaten der beesten, hij faute van dien sa! hij voor jeder boom 
moeten hetalen eene halve croon, en hovendien sa! hij nogh eenige pootinge doen 
van roode en popelwijden, en als den heere vPrpagter eenige andere plantagie 
wilde doen, so sa! den pagter gehouden zijn de jonge hoomen bijleveren, als ook 
goede sorge dragen, dat dcselve door de hesten niet beschadigd worden, ofte sa! 
hij faute van dien als eenige door de beesten verdorven worden, gehouden zijn 
deselve op sijne costen hijplanten. 

9. Sa! den pagter gehouden zijn het brookhoudt soodanig te cappen, dat het
selve altijt in goeden staet blijft mits jaerlijx daeraf te cappen een sesde deel. 

10. Sa! den pagter ook gehouden zijn den houw in sijne wanden en daeken op 
sijne eijgene costen te onderhouden, uytgenomcn het leijendaek sa! blijven tot onsen 
laste, maer in cas van reparatie van h:'t selve sa! den pagter gehouden zijn aen de 
leijendekkers cost en dranek te geven, so nogthans hij grooten winden of ander 
stroydake soude afgeworpen worden, sa! den heere verpagter de keeperen laeten 
opleggen, hetaelende aen de arheijders den loon, en gevende den pagter in dien 
val! cost en dranck, blijvende het opleggen tot laste van den pagter, ende in cas 
van eenige andere reparatiens, die aan den voors. hoff moeten gedaen worden, sa! 
den pagter gehouden zijn alle materialen hij te vaeren, en aan de werklijden cost 
en dranek te geven, hlijvendte den loon derselve tot laste van den heere verpagter, 
en soo enige reparatiens, of andere vragten ten dienste van het casteel Hoensbroek 
moeten gedaen worden, sa! den pagter gehouden zijn de materialen daertoe te 
helpen hijvaeren, gelijck ook alle andere voor vallende vragtcn te helpen doen, en 
sa! verders gehouden zijn, gelijk alle nabuyrcn van alhier in onse moolen te laeten 
maelen. 
11. Den pagter sa!, voor so veel als hem nwogelijk is, sorge dragen, dat de weijers 
niet bestooien worden, en wel toesien, dat het water niet afloopt, en so hij su!x 
gewaer word, sa! hij hetselve moeten voorzien, en aen den rentmeester daeraf 
kennisse geven. 
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12. In cas van logeeringe van soldaten sa! den heere verpagter de fouragie voor 
de paarden fourneeren en den pagter sa! de soldaten becostigen, tenzijde dat dese 
langer bleven dan drij dagen, alsdan sa! den heere verpagter vergoeden voor jeder 
ruyter twee, en voor jecler voetganger eenen schelling. 

13. Den pagter sa! gehouden zijn voor den heer verpagtn eenen hondt te 
houden, als ook moeten permitteeren, dat het hoye van N euwenhaeger bembde 
door sijnen bembden uytgevaren word. 

14. In cas dat den voors. hoff door vucr ofte branel door het versuym van den 
pagter, sijne kinder ofte dcsselfs clomestiquen soude beschadigt worden, waervoor 
ons den Almagtigen Gott bewacren wilt, sa! den pagter sulx moeten vergoeden. 
Den pagter verbind hem verdcrs deze voorenstaende conclitiens exactelijk naer 
te coomen, onder obligatie v:m sijne persoon en goederen, daer en waer gelegen, 
mit beijdersijdig coment in de realisatie deser, voor regter competent, naer alle 
dese voors. artikelen sa! den pagter sigh niet onderneemen· van eenige opgaende 
hoornen te cappen of sno~jen, op poene van te verbeuren vijf en twintig gulden!", 
hij sa! ook geene uytgaende bQomen moogen afcappen, het noodige brouwhoudt 
evenwel sa! hem jaerlijx aengeweesen worden. 
V erders worden voor den heere verpagter gereserveert alle vijvers aldaer gelegen, 
ende sa! den pagter gehouden zijn in ons panhuys te moeten brouwen en in onse 
meulen te laeten maelen, sonder op eene Qf andere plaetse moegen brouwen nogh 
maelen. Alsoo den afgaenden halfwin bij sijn vertrek sa! mogen mede neemen de 
hoornen met het stroo, ofte gelijk blijkt bij het accoord tusschen ons en den pagter 
ingegaan ten tijde van de vercoopinge van omtrent dertig bounders uyt desen hoff, 
so is besloten, dat dcsen pagter bij sijn vertrek .alles sa! laeten gelijk bij sijn op
coomen vindt. Ter warer oirconcle zijn hieraf twee eensluydende pagtcedulen ge
maekt en van de partijen eijgenhandig onderteekent op ons casteel en residentie 
van Hoensbroek. Die ct dato quo supra. 
Wij ondergeschrevene geJo,en verders aen onsen pagtcr omme bij het uitgeven van 
den Aldenhoff in het toccomencle claerinne te voorsien dat den pagter in de voor
vallende vragten raakende ons huys van alhier den pagter van ter Wijer sa! 
moeten helpen, het sij dan, dat wij mit den Aldenhoff eene veranderEnge rnaeken 
souden, dewelke sulke conelitie onmoegelijk maekt. actum als boven. Op verzoek 
van Rudolph Voncken hebben wij leenmannen ende greffier der Ceur-Ceulse 
manncamere tot Herle clenselven hiermede gegigt ende gerealiseert. Actum Herle 
den lle Septembris 1792. 
Op versoek van Sr. Ruclolf Voncken in rem propriam ad realisandum oversenelende 
den neffens gaande acte van koop, cessie en surrogatie hebben wij leenmannen 
etc. clenselven in alle sijne delen en· poincten gegigt, gegoed ende gerealiseert. 
Herle den 28 Januari 1794. 
Extract uyt den gigt ende transport registre van het marquisaet Hoensbroeck. 
Op heden den vijfden dag des maanels Augusti 1793 compareerde voor mij G. 
Klinkenberg, secretaris van het marquisaet Hoensbroeck, en de naergenoemcle 
getuygens zijn excell. den heer Lotharins Franciscus Marquis van Hoensbroeck 
etc. welken heere comparant te kennen is gevende dat hij den hoff de Wijer met 
annexe goederen verpacht heeft aen Rudolf Voncken en dat de pagtinge ciaeraf 
nog is duyrende voor 17 achtereenvolgende jaeren, item dat genegen was om 
dien hoff met goederen te vercoopen en ten elijen al over een jaer alle moijten 
gedaen haclde om dat profijtelijk te konnen doen, maer dat sulx altoost niet tot 
profijt heeft konnen geschieden ter oirsaake van gemelde pagtinge, mits dat uyt 
de pachtpenningen voor de coopers geenen interest te vinden was. Waeromme 
hooggemelden heer comparant hem beraeden en besprooken, en voor goed ge
vonden heeft van cragte deses bij forme van donatie inter vivos, of gifte onder 
de levende te cederen, te gunnen, te geeven en met warmerhand onwederroepelijk 
over te dragen, gelijk gunt, geeft en cedeert bij desen van nu af aen in vollen 
eygenclomme aen den eersamen Joannes Leonardus Voraeschen, weduwnaer van 
wijlen Maria Mechtildis Loijsong uyt gemelden hoff soo veel bounclertael van 
ackerland als deuselven sa! noodig hebhen, om ciaermede afternaaken de pachtinge 
van voors. pagter Voncken, ende sulx hetgen<> waermede dien pagter kan be-
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vreedigen. stellend<" hem Vorne:-chen in dit opsicht den keus, uyt het selve acker
land. om dauv an te nemen hl'l gene lrst en ten profijtigsten voor hem daerto,è 
dienrFök, en sulx vrij van lasten salvo sc!wtt. Doende hooggemelden heen> compa· 
rant dese donatie aen densclven Voraeschcn onder conditie, en met den last dat 
den vorder rest van den hoff aen de ward \je in coop sa! moeten accepteeren. 
Den donataris Varacsehen alhier present verclaert de donatie door hooggemelde 
zijne excellentie als donateur bij deEen ::en hem gedaen dankbaerlijk te accep· 
teeren en belooft den hoff de Wijer met de voordere annexe goederen bij coop aen 
de oprechte waerde te sullen accepteren. Weiken volgens zijn hooggem. Heen' 
aen en ten behoeve van J aannes Lconardus Voraeschen, verclaert bij wettigen 
tytel van coop en vercoop voor eeuw"lijk en erffelijk over te dragen en de cedeeren 
het overig goed buyten het gene bij voors. donatie gegeven, te weten den hoff 
met alle verdrre bouwagie genacrnt de Wijer met annexe gaert, bouwplaetse, 
vijvers, weijde broeken en landerijen gelegen onder de banke van Herle, en dan 
de bembden onder desen marquisaet Hoensbroek gelegen, soa ende gelijck den· 
se! ven tegenwoordig in huyr b~seten word door voors. Rudolph Vaneken; item 
alnog de grondheerlijkheid, ende alle recht en geregtigcheijd cleses, item de chijns· 
caerte met pagten, capuynen, v lasgeld, keuren etc. aen dit huys ofte hoff de Wij er 
gehoorencle, voor soovcrre deesc haer extendeert op het Hollands en buyten het 
marquisaet HoensiJrork in dien verstande, dat den heer cedens voor hem reserveert 
het gedeelte der grondheerlighcijd en chijnscaerte voor soa verre haer extendeert 
binnen dese heerligheijt Hocnsbro"ck, buytcn Hoensbroek word in decsen aen den 
caoper gecedeert allt> recht en gcrcchtigheyd speeteerende tot het huys en goede
ren van de Wij er; item ~Ik aclclijke pracrogativen, dan nogh het recht van jagd 
en thiende aen dcsen hoff gchoorende. Doende den heere verkooper desen ver· 
coop om ende voor '~ene alige somme van 30.000 gulden brab. Maestr. cours. edog 
de Franse croonen ad vijff guldens gcreekent, en andere speciens naer advenant 
en bovendien voor lycoop eene somme van 100 Fransche croonen, en mits dese 
vercogden hoff en goederen bcswacrt is met differente capitaelen soa word in 
desen tot lasten van den caoper gecedeert tot voldoeninge der cooppenningen eene 
capitaele somme van 20.000 guld. bbr. Macstrichter cours in behoeve van de heere 
Heldevier tot Maestricht, ad 3% ten hondert interesse. Item een capitael van 
1.000 pattacons M. c. in behoeve van den heer canonik Camps, waervoor den hoff 
ter Eyk met verobligeert is, en van welke twee capitalen den heer cedent den 
interesse sal bij betalen tot prima Octobris acnstaende ter oorsaake dat den pacht 
\an het loopende jaer, die met lma Octobris staet te vervallen door den heer 
verpagter ofte vercaoper nog sa! getrokken worden. Den rest der cooppenningen 
sa! den caoper moeten betaelen agt dagen naer dat den heer vercaoper de ratifi
catie en approbatie van desen vercoop van sijne heeren gebroeders, en geinterres· 
seerde familie sa! overgelevert hebben aen den cooper, welke ratificatie en appro· 
batie sijn Exc. hem ten naesten verobligeert in te leveren. Den caoper alhier present 
verclaert desen coop te accepteren en verobligeert hem het restant der cooppen. 
soa drae de approbatie ofte ratificatie hem overlevert word, te betalen, waervoor 
specialijk verobligeert sijn persoon en alle goederen, bovendien verobligeert den 
caoper hem den heere cedent, en desselfs voordere goederen te ontlasten van het 
capitael van 20.000 gulden inwendig twee maanden naer heden, en dat mits te 
redimeeren het capitael van een duyscnd pattacons in behoeve van den heer 
Camps ook inwendig twee maanden naer heden. W aertegens den heer cedent hem 
verobligeert van alle verdere capitaclen, waermede het huys en goederen van de 
Wijer beswaert is, derselven hof en goederen te ontlasten, ook binnen den tijdt 
mn twee maanden nacr heden, sulx wedcrsijds onder verbintenisse en obligatie 
als na regten. Onder alle voor aangehaalde expressen conditiens en reserven den 
heere vercaoper en donateur renoncieert, soa op de gedonateerde als bij coop 
gecedeerde goederen voor nu en altoost in behoeve van den caoper en donateur 
stellende hem caoper en donataris in sijns donateurs en vercaopers recht, ge· 
rechtigheid, eijgendomme em possessie met consent in de realisatie deses voor alle 
ileeren, hoven en regters competent en constitutie op alle thoonderen deses, om 
daerbij te doen den eed noopende de doode handen, dat in desen niet en is ge· 
rlaen, in behoeve dier, en in oircondc der waerhcyd van hetgene voors. is, hebben 
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beijde partijen den heer donateur en verkoopcr en dan den donataris en cooper 
dese beneHens mij secretaris, de heer Wulf! en I-I. Lintgeus a ls getuygen hiertoe 
versogt, eijgenhandig gPteekent 011 hPt hooga.-lf'liikP huy~ HoPnshroPk. Op datum 
voors. 
De capitaJen in desen vercoop vermeit, die den cooper te last heeft zijn Maest. 
cours, die beloopen in cours van desen coop 24615 guldens, 7% stuyver. Dus 
blijft voor den cooper te betaelen 5884· gp.lden 12 1/~ st. Wij F.L.M. de Hoensbrock 
verklaren op heeden den 8 Septembris 1793 ontfangen te hebben 5885 gulden min 
7% stuyvers uyt handen van ]. L. Fouraschen, dus dese dienende voor quitantie. 
Actum als boven. 
Volgende de gereclameerde constit utie, waerbij den het"r grave J oseph marquis 
van Hoensbroek door Hoog desselfs heeren gebroeders tot de ratificatie geauthori· 
seert is ..... . .. Aldus gcconstituecrt, magtig gemaakt ende gegeven met macht 
van substitutie, en belofte van indemnisatie tot Heldesheim ·den 12 Decembt>r 
1793. Volgt de acte surrogatie. 
Op heeden 15 Januari 1794 comparet>r.-l e voor ons ondergeschreven getuygens Sr. 
Joannes Leonardus Voraeschen, weduwnaer van wijlen Mechtildis Loyson, in· 
woonder der banke Heerlen, welken comparant verklaert cragte deses bij surro
gatie te cedeeren, en voor eewig over te draegen aen Sr. Rudolphus Voncken in 
huwelijek met de eerbaere Anna Maria Vernaus tegenwoordig woonagtig op het 
huys Ter Wijer, den hoff Ter Wij er met alle aanhoorige gronden, chijnscaarte, 
en alle aanhoorige andere gcregtigheden, daertoe specteerende, soo ende gelijk 
hij comparant die bij donatie en coop de dato den Se August laestleden van sijn 
Excell. den Heere Marquis van Hoensbro•"k verkregen heeft bij de vorenstaende 
acte. Doende hij comparant deese surrogatie en ovcrdragt aen hem Voncken, om 
ende voor den prijs, soo als hij aen den heere marquis hooggemelt heeft moeten 
betaelen, en dat met lasten en onlasten, gelijk door hem Voraeschen geacquireert, 
verciarende hij Voraeschen door Voncken terugge outfangen te hebben allen de 
penningen door hem tot incoop betaalt aen sijn Excell. den heere marquis van 
Hoensbroek. Rudolph Voncken alhier present verklaart deese surrogatie te accep
teren, en Voraetschen verklaert te renuntieeren vooraf op de exceptie van onaen
getelde penningen, ofte niet ootfangen gelden en dus dese te moeten dienen voor 
volle en absolute quittantie, voorders ook te renontieeren in behoeve van hem 
Voncken voor nu, en altoost, op voors. hoff en goederen ter Wijer, én op alles 
wat bij meergemelde acte van sijne Excellentie verkreegen heeft, stelt hem Voncken 
ten dien overal in sijne plaetse, regt ende gerechtigheid, en caveert voor goede 
surrogatie met consent in de realisatie deses, alwaer noodig, met constitutie op 
alle toonderen, om daerbij te doen den eedt noopende de doode handen, dat in 
desen niet en is gedaan in behoeve derselven, en voorts uti moris. Aldus gecedeert, 
gesurrogeert, overgedragen en geaccepteert tot Hoensbroek op dato voors., en in 
oircond der waerheijd door parthijen neffens ons G. Klinkenberg etc. etc. 
Op heeden den 15e Januari 1794 compareerde voor ons onderges. scheepenen enz. 
van het marquisaet Hoensbroek Sr. Rodulphus Voncken, denweleken in rem 
propriam nederleijde de voorens taende acten van coop, ratificatie en surrogatic, 
ten fine van realisatie, welkers redelijk versoek aennemende, hebben hem (naer 
dat hij den eed raakende de doode handen in conformitey t va'n het placcaet 
van den 15e September 1753 uytgeswooren had de) in de geacquireerde erven voor 
soo veel onder ons sorteeren, gegicht, gegolden en gerealiseert. Dus dese in ho"<de 
van rechten gekeert. Actum ut supra. 
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