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  Inleiding 
Gelegen in het landschappelijk fraaiste deel van het Geuldal, ontleent de Dorphof zijn naam aan de 

vroegere, onder de plaats Epen, gelegen buurtschap Ten Dorp. Een naam die na 1700 niet meer 

voorkomt in de registers van de schepenbank Epen. Op de plek van de Dorphof heeft ook een kasteel 

gestaan. Van dit voormalige kasteel van Epen, dat reeds in 1289 genoemd werd, zijn slechts nog  

fragmenten bewaard gebleven van de zware toren uit wellicht die 13
e
 eeuw. Tegenwoordig staat het 

bakhuis van de Dorphof op dit omgrachte stukje historie
1
. Dit mooie stukje Zuid-Limburg valt 

tegenwoordig, als erkend en beschermd dorpsgezicht, onder toezicht van de Stichting Monumenten- 

wacht. Daardoor blijft dit belangrijke stuk cultuurgoed zo gaaf mogelijk behouden
2
. 

De Dorphof, die oorspronkelijk Hof ten Dorp genaamd werd, is als enige, overgebleven van de grote 

herenhoven die vroeger in Ten Dorp lagen. Verdwenen zijn de Hof ten Hove, de Groote Hof, de Hof ter 

Graet en het Weyergoed. Rondom deze herenhoven waren de landarbeiders als vrije lieden gevestigd in 

eigen erfelijke boerderijen. Zij werkten niet uitsluitend als halfwinners voor de herenhoven, maar 

voerden zelf ook een klein bedrijf. Onderlinge transacties van goederen en land en het slechten van 
geschillen geschiedden voor de schepenbank van Epen. 
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In het kort. 

In het leenboek van de vrije rijksheerlijkheid Wittem, waaronder de schepen-bank van Epen ressorteerde, 

stond destijds abusievelijk genoteerd dat al de bezittingen van de Dorphof leenroerig waren aan de heer 

van Wittem. Eerst in 1639 werd dit opgemerkt door de griffier van het leenhof Wittem. Hem was 

gebleken dat, volgens het outt leenboekske op 6 augustus 1471 vermeld stond dat alleen de landerijen 

van de Dorphof, groot vier en twintig en een half bunder (een en twintig ha.) leenplichtig waren. Het 

herenhuis en de hof waren, als vrije leengoederen, niet leenplichtig aan de heer
3
. Verder stond in dit 

leenboek op die datum genoteerd dat nog een stokleen (stamgoed), groot zes bunder, tot de goederen van 
de Dorphof behoorde. In 1651 werd dit goed verheven door de vrouwe van Holset

4
. 

 

Afbeelding1: Jonker Jan van Oost schonk in 

1524 zijn schoonzoon jonker Reynard 

Radoux,de Dorphof, gelegen in Ten Dorp, 

destijds een buurtschap van Epen. 

 

 

 

 

Jonkergeslacht Van Oost 

De oudst bekende bezitters van de Dorphof waren rond 1500, leden van het jonkergeslacht Van Oost. Op 

4 augustus 1524 verscheen voor de schepenbank van Epen jonker Jan van Oost, de laatste mannelijke 

telg van dit geslacht, vergezeld van zijn schoonzoon Reynard Radoux, meier in Limburg. Aan 

stadhouder Derick Speckeuwer en de aanwezige schepenen verzocht hij te registreren dat in de 

huwelijksvoorwaarden van zijn dochter Catharina met Reynard Radoux het volgende was bepaald: Uit 

zijn bezittingen, gelegen in het hertogdom Limburg waar hij ondermeer tweederde van de hof Holset 

bezat, zou dit bruidspaar een jaarlijkse pacht ontvangen van vijf en veertig mud spelt (een graansoort). 

Na het overlijden van Jan van Oost en zijn vrouw, zouden zij de Hof ten Dorp met al zijn toebehoren, 

ontvangen als hun aandeel in de nalatenschap. Tegelijkertijd verklaarde jonker Jan van Oost dat zijn 

schoonzoon Vaes (Servaas) zijn in Ten Dorp gelegen hof ter Gracht na hun overlijden zou erven. Verder 

zouden zijn schoonzonen de opbrengsten, afkomstig van de halfwinners van beide hoven, gelijk moeten 

delen
5
. Al op 17 oktober 1521 had Reynard Radoux met Jost Honts uit Ten Dorp zes stukken land 

geruild, waarvan een stuk onder de Dorphof viel, tegen een jaarrente van vier mud spelt
6
. 

Pachter en halfwinner van de Dorphof was in 1525 Jan van Voeren, afkomstig uit de Voerstreek. Hij was 

gehuwd met Tryne Schillings uit Epen
7
. In de registers van de bank Epen komt hij tot zijn overlijden in 

1549 voor als Jan op den Dorphoff. Gillis van Werst van de Groote Hoff in Ten Dorp werd in 1550 

voogd van hun kinderen
8
. De volgende tien jaar trad Tryne Schillings Tryne op den Dorphoff genaamd, 

op als halfwinneresse van de Dorphof
9
. Zij werd opgevolgd door haar zoon Jan van Voeren

10
. 

 

Familie Radoux-Hoets 

Jonker Jan Radoux, zoon van Reynard en Catharina van Oost, betrok met zijn gezin in 1555 het 

herenhuis van de Dorphof. Hij was gehuwd met joffer Catharina Hoets met wie hij twee kinderen had, 

Cornelis en Anna. Radoux pakte de uitbreiding van de Dorphof, door aankoop en ruiling van 

aangrenzende landerijen, voortvarend aan. Toen hij in 1575 overleed, waren de bezittingen met vijf en 

zestig morgen (zeventien ha.) vergroot. Totaal had hij hiervoor aan de halfwinners uit Ten Dorp en Epen 

1162 Joachim daalder en 975 mark betaald. Al deze tientallen transporten en transacties werden voor de 

schepenbank van Epen afgewikkeld en geregistreerd. Met jonker Radoux waren daarvoor in de jaren 
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1555-1575 verschenen voor stadhouder en schepenen van Epen de halfwinners: 

 

Peter en Jan Jannes, zonen van Jan op den Janneshof, Steven Bongaert, Jan de Boeter, 

ketellapper, Jan van Cuttingen, zoon van Hendrik, Peter Spechts, zijn kinderen Wynant, Lennart, 

Anna en Sophia, Jan van Wyndenberg, Gillis Petermans, Jan Slup, zoon van Peter, Claes 

Ketelboeter, Peter des Hontz en zijn natuurlijke zoon Lemmen, Heyn Scheepers, Lennart en 

Symon Brochans, broers, Leen op den Kelre, Willem op den Kelre, gehuwd met Meij Mertens, 
Huyb op den Smytsbergh, Thomas den offerman (koster), Jennis van Baymbergh

11
. 

 

Met halfwinner Steven Bongaert had Radoux, wegens zijn vorderingen op hem, nog speciale afspraken 

gemaakt. Nadat hij zijn land, bos, beemden en renten, gelegen in de bank van Epen en daarbuiten had 

overgenomen, kreeg jonker Jan ook de beschikking over de erfenissen die Steven en zijn vrouw zullen 

ontvangen. Voor dat alles ontving Steven drie en twintig daalder welke de jonker bij de schepenbank 

deponeerde. Bovendien werd overeengekomen dat Steven hem op een beter en trouwer wijze zou 

moeten dienen dan hij voorheen gedaan had. Hiervoor werd hij met 45½ daalder beloond, welk bedrag 

echter, met bovengenoemde drie en twintig daalder, bij de schepenbank als zijn nalatenschap werd 

vastgelegd. Hiervan zou jonker Radoux t.z.t. de helft ontvangen
12

. 

Met Peter Jannes had Radoux van de Dorphof een geschil betreffende zijn vee-stapel. Peter had opdracht 

om negentien schapen uit Holset te halen en in zijn stal te houden. Peter had ze echter buiten laten 

overwinteren. Om die reden vorderde de jonker negentien daalder schadevergoeding. Peter beweerde dat 

hem niet was opgedragen de schapen meteen te stallen. De schapen, beweerde hij, hadden nog geen jaar 

buiten gestaan en waren nu goed gestald. Enige schade had hij niet geconstateerd en hij meende dan ook 

onschuldig te zijn. Ook van andere jonkers die bezit hadden in Epen, nam Radoux eigendommen over. 

Op 4 januari 1558 kocht hij voor honderd daalder van jonker Lenart van den Hove het deel dat zijn 

vrouw, dochter van jonker Bertram van den Broick tot Wyndenberg uit de nalatenschap van haar vader 

verkregen had. Bovendien ontving Lenart hiervoor van Radoux een nog jaarlijks te leveren erfrente van 

tien mud spelt
13

. In 1575 kwamen de weduwe joffer Radoux en haar kinderen Cornelis en Anna, in bezit 

van de goederen van de Dorphof met alle daarop rustende lusten en lasten. De lasten bleken nog al 

bescheiden van omvang. Stas van Voeren vorderde voor de schepenbank twaalf daalder als vergoeding 

voor schade aan zijn goederen. De schepenen erkenden deze schuld en beslisten dat dit bedrag, verhoogd 
met de gemaakte gerechtskosten, voor Maria Lichtmis voldaan moest worden

14
. 

 

 

                    

Afbeelding 2: De statige façade van het bakstenen herenhuis van de Dorphof, gelegen op de binnenplaats. 
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De edellen, ehrenfeste joffer Catharina Hoets, nagelaessen wedfrouwe van Jonker Johannen zum 

Dorphoff genompt Radoux, samen met haar zoon Cornelis, deed op 12 november 1577 vrijwillig afstand 

van een jaarlijkse rente van zeven mud en 3½ vat spelt die opgebracht werd door de halfwinner Peter 

Jannes uit Ten Dorp. Dit voor de drost van Wittem, jonker Johan van Eynatten tot Boenrade, en zijn 

vrouw Anna van Eijs gen. Beusdal. Deze rente kon door Peter Jannes na vijf jaar afgelost worden met 

86½ daalder te betalen in jaarlijkse termijnen. De schenking aan de drost verhoogde zij met 35 vaten 

spelt ter gelegenheid van de aankomst van graaf Floris I van Pallant, op het kasteel van Wittem, na tien 
jaar ballingschap

15
. 

 

Adolf Bertholf van Belven, Drost 

Joffer Radoux liet het beheer van de Dorphof de komende jaren over aan haar zoon jonker Cornelis. In 

1577 schonk zij hem het vruchtgebruik van enkele landerijen gelegen buiten het gebied van de 

Dorphof
16

. Zij overleed in 1589. Haar dochter Anna Radoux huwde jonker Adolf Bertholf van Belven, 

zoon van Simon en Guede von Belderbusch. Na de dood van zijn ouders kwam Adolf, in 1597, in het 

bezit van zijn kindsdeel in de hoven Kettenis en Remeheijdt gelegen boven Eupen in het hertogdom 

Limburg
17

. Het daarop volgend jaar verkochten Adolf en zijn echtgenote negen morgen land gelegen in 

Walhorn, ook boven Eupen gelegen, voor 225 Limburgse daalder
18

. Als gevolg van zijn huwelijk met 

Anna Radoux kwam jonker Adolf Bertholf van Belven in het bezit van de nalatenschap van haar ouders. 

Op 22 juli 1602 werd hij op het leenhof van de vrije heerlijkheid Wittem door drost Laureten en zijn 

leenmannen beleend met de Dorphof en alle toebehoren
19

. 

Op 4 juni 1604 stelde jonker Adolf zich borg voor de levering van negentien vaten graan die, volgens 

een uitspraak van de Raad van Brabant van 20 mei, Jan Knops in den Broeick schuldig was aan drost 

Laureten. Enige maanden later namen enkele inwoners uit Ten Dorp deze borgstelling van Adolf over
20

. 

Hans van Werst van de Groote Hof als gemachtigde van de gemeente Epen en Jan Schulkens stadhouder 

van de bank, ruilden met toestemming van de drost, op 6  maart 1604 met jonker Adolf ten Dorphoff een 
halve morgen land, gelegen op Luytenpley. Door dit land liep een voetpad dat niet werd mee  

 

gemeten, doch wel door Adolf moest worden onderhouden. Hiervoor ontving de gemeente een halve 

morgen weiland gelegen aan de Geul
21

. Adolf verlangde van Hans van Werst op 31 januari 1608 

voldoening van een achterstallige rente van vijf en veertig mud spelt. Hans ontkende deze vordering. Na 

twee jaar procederen voor de bank van Epen werd zijn verweer erkend: de jonker kon eventueel een 
vergoeding krijgen van vier Akense gulden

22
. 

In 1608 werd jonker Adolf Bertholf van Belven door graaf Floris II van Pallant op het kasteel van 

Wittem benoemd tot drost van de vrije heerlijkheid Wittem
23

. De nieuwe drost bevestigde op 29 maart 

1608, voor het leenhof van Wittem, de schenkingen van jonker Jan van Eynatten tot Boenrade en zijn 

echtgenote Anna van Eys genaamd Beusdal, aan hun schoonzoon jonker Frederik van Gulpen, 

stadhouder en drossaard-generaal van het hertogdom Limburg. Het betrof hun bezittingen in Beusdal, 

Terziet en Nijswiller
24

. Twee dagen later tekende Adolf en de oud-drost Lenard van Mersen, de 

overeenkomst waarmee zij aan graaf Floris II een lening van achtduizend Brabantse gulden verstrekten. 

Hierin werd bepaald dat de graaf uit zijn bezittingen in Wittem de hof Lanterne, gelegen in Wahlwylre, 

het Wijnhuis en de pachten van de hof Schoelberg als onderpanden stelde. Jaarlijks moest door zijn 

rentmeester duizend gulden worden afgelost
25

. 

Als gemachtigde van graaf Floris II ontving Adolf Bertholf van Belven voor de Akense Mannkammer op 

3 maart 1609 de goederen die behoorden bij de laathoven Hommerich en Berchem. Deze ressorteerden 

onder de bank van Gulpen en waren afkomstig van oud-drost Jan van Eynatten
26

. 

Met de schaapherder Jan op die Heyde ruilde drost Bertholf op 22 januari 1609 voor de schepenbank een 

stuk land, gelegen naast Jans hof op de heide, naast het land dat zijn voorouders van jonker Jan Radoux 
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verkregen hadden, voor een jaarrente van drie vaten haver. Voor dat stuk land ontving de drost van Jan 

jaarlijks zeven vaten haver die hij op de Dorphof moest afleveren
27

. Op het eind van dat jaar 

transporteerde drost Bertholf aan Peter Slupers uit Ten Dorp een jaarrente van een mud spelt. De helft 

moest Peter ieder jaar aan de kerk van Epen afdragen en de andere helft, plus vijf daalder, aan de pastoor. 

Als zekerheid van deze jaarlijkse afdracht stelde de drost zich borg, terwijl Peter Slupers zijn huidige en 
nog te verkrijgen goederen verobligeerde

28
. 

Voor het leenhof van Wittem verhief drost Adolf Bertholf van Belven namens graaf Floris II op 3 april 

1612 de heerlijkheid Eijs. Dat leidde tot onenigheid met Wynand van Breyl die terzelfder tijd het 

leenrecht op Eijs had aangevraagd
29

. Om deze zaak te regelen reisde graaf Floris persoonlijk naar 

Wittem. Hij constateerde dat volgens oude brieven en bescheiden duidelijk bleek dat de heerlijkheid Eijs 

tot zijn leenbezit behoorde. De graaf was dus gerechtigd het verzoek van Wynand van Breyl in te 

willigen door hem als heer van Eijs te installeren. In bijzijn van drost Bertholf en Joachim van Berchem, 

licentiaat en burgemeester van Aken, werd na de eedsaflegging Wynand van Breyl met de heerlijkheid 

Eijs beleend
30

.  

Op 20 oktober 1617 verkregen drost Bertholf, zijn vrouw Anna Radoux en hun beide kinderen Anna 

Maria en Frederik, voor het leenhof van Wittem, acht morgen weiland van Catharina Roon, weduwe van 

Gillis Roon. Dit land lag naast dat van de drost op de Epenerheide en behoorde oorspronkelijk tot de 
leengoederen van de Dorphof

31
. 

 

Afbeelding 3:De eeuwenoude vakwerkhuizen werden 

gebouwd als een open constructie van horizontale en 

verticale balken van eiken- of essenhout. Tussen de vakken 

werd een vlechtwerk van  wilgentakken aangebracht. 
 

                                        

 

In een gezamenlijke vergadering van stadhouder en 

leenmannen van het leenhof van Wittem en schout en schepenen van de banken Mechelen en Epen, 

verscheen op 28 september 1619 jonker Johan van den Hove tot Berlieren. Hij verklaarde tevreden te 

zijn met de aflossing van een rente die hij jaarlijks van drost Bertholf van Belven ontving. De rente 

bestond uit een jaarlijkse levering van tien mud spelt, afkomstig uit de vrije leengoederen van de 

Dorphof die door de drost werd afgelost met zeshonderd Akense daalder. De betaling moest voor de helft 

binnen een maand plaats vinden en de rest binnen twee maanden. Voor het renteverlies moest de drost 

zestig Rijnse daalder betalen. Jonker van den Hove deed vervolgens, volgens de gebruiken, wettelijk 

afstand van de rente voor hem en zijn nakomelingen
32

. In dezelfde gezamenlijke zitting ruilde jonker van 

de Hove met drost Bertholf een halve morgen weiland genaamd dy Magenbent tegen een halve morgen 

weiland genaamd die Passeren bruckje in Ten Dorp. Voor de rest van de weilanden dy Magenbent 

betaalde de drost een halve Philips daalder per roede. Met deze laag gestelde prijs werd tevens een aantal 

grote eikenbomen verrekend die tussen dy Magenbent en de weilanden van de drost stonden. Jonker ten 

Hove had deze namelijk zonder toestemming van de drost verkocht
33

. 
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Uitbreiding Bezittingen Dorphof 

Zoals ook zijn schoonvader jonker Jan Radoux had gedaan, breidde drost Bertholf de bezittingen van de 

Dorphof aanzienlijk uit. Ondermeer door de aanwinst van het belangrijke Weyergoed. In 1620 verzocht 

hij voor het leenhof wettelijk in bezit gesteld te worden van dit stok- en splitleen, gelegen in Resydt (nu 

Terziet). Hij verklaarde, dat hij in de loop van enkele jaren, het aandeel had verworven dat de families 

Brouwers, Honts en Van Houseren in deze hof bezaten. Oorspronkelijk was het Weyergoed bezit van de 
oud-drost jonker Jan van Eynatten tot Boenrade en zijn vrouw Anna van Eijs genaamd Beusdal

34
. 

Jonker Adolf Bertholf van Belven was een van de vertrouwelingen van graaf Floris II van Pallant. Dit 

bleek ondermeer in 1620 met de schenking van het vruchtgebruik van de inkomsten van de vrije 

heerlijkheid Wittem aan de schoonzuster van Floris II, Francisca, geboren gravin van Bergh. Hij 

verzocht jonker Adolf deze schenking persoonlijk voor het leenhof van Brabant in Brussel te laten 

ratificeren. Het leenhof registreerde hierover: ...verscheen onse lieve en beminde schiltknape Adolf 

Bertholff van Belven, drossaert van Wittem, gecommiteerde van heer Floris, grave van Culemborgh. 

Vastgelegd werd dat de overdracht uitsluitend het vruchtgebruik betrof. Gravin van Bergh mocht de 

heerlijkheid niet verkopen, bezwaren of verbinden. Na haar overlijden zou de heerlijkheid weer 
terugkeren naar graaf Floris of zijn erfgenamen

35
. 

Op 19 september 1623 verordende drost Bertholf dat de schatheffers van de vrije heerlijkheid Wittem 

moesten controleren of de wettelijke lasten wel gelijk over de inwoners verdeeld waren. De schout en de 

schepenen moesten hierop verder toezicht houden om wrevel onder hen te voorkomen. Opzettelijke 

overtredingen van deze verordening zouden gestraft worden
36

.Gebruikmakend van de tijdelijke golf van 

verpandingen van heerlijkheden en dorpen in omliggende gebieden, verkreeg drost Bertholf in 1626 de 

heerlijkheid Holset-Vaals. In januari 1627 werd hij in de registers van het leenhof van Wittem, bij een 

overdracht, tevens aangeduid als 'heer tot Holset'. Deze inschrijving betrof een ruiling van land met 

Geerlich op die Heyde met land, gelegen op de Epenerheide, dat de drost van zijn schoonmoeder joffer 

Catharina Hoets en haar oudste zoon verkregen had
37

. Dat land op de Epenerheide bracht een jaarrente 

op van een mud spelt die in 1634 door Jan van Werst met zes rijksdaalder werd afgelost
38

. 

Op 19 januari 1634 verklaarde drost Bertholf voor het leenhof dat hem gebleken was dat de lastgeving 

betreffende het opvangen van verdwaald vee (schutscedule) van de Dorphof, en de daarbij behorende 

Osterhof, nog steeds afweek van de algemeen geldende regeling in de vrije heerlijkheid. Deze regeling 

had reeds in 1602 toegepast moeten worden volgens het vonnis van de Raad van Brabant en de 

bevestiging hiervan door de landheer graaf Floris II. Vandaar dat drost Bertholf tegen deze nalatigheid 
protesteerde en eiste dat de gebruikelijke regeling onverwijld zou worden toegepast

39
. 

In 1636 ruilden Joost Hondts en zijn zonen Merten, Jacob, Geert en schoonzoon Jan Frens, met drost 

Bertholf een stuk land gelegen langs de Weyerweg naast het Weyergoed, met een stuk land gelegen aan 

de andere zijde van deze weg. Voor de bomen die op het land van Joost Hondts stonden, betaalde de 

drost hen met een dubbele dukaat
40

. Dit was de laatste handeling die de drost voor het leenhof verrichtte. 

Als stadhouder en drost van de vrije heerlijkheid Wittem, heer van de heerlijkheid Holset en beheerder 

van de Dorphof, de Osterhof en het Weyer-goed, was hij niet in staat de vergaderingen van het leenhof 

regelmatig voor te zitten. Deze taak werd afwisselend waargenomen door de plaatsvervangende 

stadhouders Kerst van der Heyden, Gubbel Mertens, Steven Merckelbach en Lenart Pessers. Hij overleed 

in 1637 op het Weyergoed en werd begraven in het familiegraf van zijn schoonouders Radoux, in het 

koor van de parochiekerk van Epen. Op de grafsteen had hij het wapen van zijn familie laten aanbrengen. 

Drost Adolf Bertholf van Belven liet, zover bekend, twee kinderen na. Frederik en Anna Maria. Enige 

maanden na het overlijden van hun vader, verzocht Frederik, nu als heer van Holset, mede namens zijn 

zuster, de justitie van de hoofdbank Mechelen, het vonnis uit te voeren, dat zij onlangs hadden 

uitgesproken over de goederen van Wynand van Breyl, heer van Eijs. Deze had reeds eerder erkend een 

schuld te hebben aan de erfgenamen van de drost van Wittem. De schepenen besloten dat de heer van 
Eijs zonder uitstel aan de eisen van de erfgenamen moest voldoen

41
. 
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Joffer Anna Maria Bertholf van Belven was gehuwd met jonker Jan Willem van Swartzenberg. Hij werd, 

mede op wens van haar overleden vader, uit vele pretendenten in 1637, benoemd als nieuwe drost van de 

heerlijkheid Wittem. Buiten de erfgoederen van de Dorphof, kocht hij in 1648 van de erfgenamen van 

zijn schoonvader het leengoed Belderbusch bij Montzen. Van zijn oom Willem van Swartzenberg 

ontving Jan Willem de inkomsten van de molen van Raeren. Later, in 1652, kocht hij voor 276 
Limburgse daalder, het vrijleen Raeren met huis en koolhof

42
.  

Zoals gebruikelijk werden na het overlijden van graaf Floris II, alle houders van leengoederen opnieuw 

beleend, na de eed van trouw afgelegd en hulde aan zijn opvolger gebracht te hebben. Joffer Anna Maria 

verscheen daartoe op 27 januari 1639 voor het leenhof van Wittem om, na raadpleging van het oude 

leenboek, de vier en twintighalf leenplichtige bunder landerijen van de Dorphof te verheffen. Als 

beleningskosten (heergeweide) leverde zij een paard dat door de leenmannen op vijf en twintighalve 

daalder geschat werd. Tegelijkertijd werd door haar het Weyergoed verheven waarvoor zij twaalf 

rijksdaalder betaalde. Op dezelfde dag verscheen voor drost Jan Willem van Swartzenberg, de jonge Jan 

van Werst. Ook hij werd beleend met het stokleen waar zijn vader Jan en zijn grootvader Peter gestorven 
waren. Dit erfelijk leengoed lag in Resydt en werd belast met vijf rijksdaalder

43
. 

Met Servatius Sichen, in 1645 pastoor in Mechelen, kwam drost Van Swartzenberg overeen dat deze, 

voor het celebreren van de mis op dinsdag in de kerk van Wittem, jaarlijks vier en twintig daalder zou 

ontvangen. Dit geld was afkomstig van de verpachting van een weiland dat totaal negen en dertig daalder 

opbracht. Het verschil moest worden aangewend voor de aanschaf van ornamenten voor de kerk en voor 
de koster die hiervan jaarlijks vier daalder zou ontvangen

44
.  

Naast uitoefening van het drostambt, was Van Swartzenberg actief in het leger met de rang van overste; 

in 1654 werd hij bevorderd tot keyserliche Maj. Colonel
45

. In 1651 maakte hij een aantal verordeningen 

in Wittem bekend door deze op de kerkdeuren te bevestigen. Hierin werd de nadruk gelegd op de 

naleving van de Costumen van Wittem, zoals deze in 1550 door schepen en rechtsgeleerde Paulus Huyn 

op schrift waren gesteld
46

. Bij de verheffingen van leengoederen in 1639 werd een stokleen in Holsit, 

groot zes bunder en behorend tot de bezittingen van de Dorphof, abusievelijk niet vermeld. Voor drost 

Van Swartzenberg verrichtte zijn vrouw joffer Anna Maria, vrouwe van Holsit, in 1651 alsnog de 

verheffing. De kosten bedroegen vijftien rijksdaalder
47

. 

 

Overlijden Jan Willem van Swartzenberg 

Mede door zijn slechte gezondheid was drost Van Swartzenberg gedwongen  zijn drost-ambt neer te 

leggen. In de zitting van 8 juni 1654 nam hij afscheid als drost en stadhouder van het leenhof van de 

heerlijkheid Wittem
48

. Met zijn gezin woonde hij op de Dorphof 
in Epen. In zijn laatste jaren werd hij tevens gekweld door zorgen  

Noodgedwongen nam hij in 1660 een lening op van zeshonderd 

pattacons
49

,verstrekt door vrouwe Navigné, weduwe van kapitein 

François Rillet. Daarvoor ver-hypothekeerde hij seeckere adele 

residentie genamt de Dorphof de hof en toebehoren, de pachthof 

Osterberg en de pachthof van het Weyergoed. Verder alle 

goederen, waar ook gelegen, die hij alsnog als particulier en 

militair zou verkrijgen
50

. Ziek te bed liggend gaf hij in 1662 een 

schriftelijke verklaring uit waarmee hij zijn vrouw de vrije 

beschikking gaf over zijn in Epen gelegen goederen om naar 

eigen inzicht daarmee te handelen: 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Het oorspronkelijk uit 

de 13 eeuw stammend kasteel van 

Wittem van waaruit de drosten 
resideerden. 
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Ick, onderschreven, geve mits dese macht, gewalt ende consent aen mijne liebe huysfrouwe Anna Maria 

Bertholf van Belven, om aldaer zu Epen gelegen onder de Baronie van Wettem van onseren goet oder 

erff te moegen vercoopen, versetten, veralinieren en transporteren naer haer belieben ende goetvinden, 

ende alle anderen saecken daer in te doen en te laeten gelyck als ick selve present waere. Ende sulx hab 

Ick al zeit voor vaststeedich en van goede weerde halden, onder verbinding onser hab en guder, sonder 
bedrog oder argelist. 

Deses eygenhendich geschreven ende onderschreven, met mynen aengeboeren segel onderdruckt op den 

2e dagh november 1662. Was get. J.W. von Swartsen-berg en besegelt in swaerte lack. 

 

Reeds de volgende dag verscheen joffer van Belven, vrouwe van Holsit, met de machtiging voor het 

leenhof van Wittem. Zij transporteerde aan Lennart Pessers, stadhouder en schepen van de bank Epen, 

een stuk land dat tot het Weyergoed behoorde. Dat land, dat zestig pattacons opbracht, lag in het 

Sinnigerdal in Ten Dorp bij het Epenerbos
51

. Een jaar later werd een stuk land, eveneens uit het 

Sinnigerdal, verkocht aan de ouders van Peter Scheyns. Peter verklaarde dat dit land 240 roeden groot 
was en zijn ouders daar 960 pattacons voor betaald hadden

52
. 

De kinderen van dorst Jan Willem van Swartzenberg en Anna Maria Bertholf van Belven waren Johanna 

Maria, Anna Catharina en Jan Hendrik. Johanna Maria kreeg bij haar huwelijk in 1663 met Jan 

Schoonbroodt, schepen in Epen, vier stukken land, gelegen in Ten Dorp, die jaarlijks duizend pattacons 

opbrachten
53

. Anna Catharina huwde met Willem Bertholf van Belven van Ruyf, een ver familielid
54

. In 

1672, waarschijnlijk na het overlijden van zijn echtgenote, vestigde de oud-drost van Wittem zich op het 

adellijk huis in Raeren. Hij verdeelde de inboedel in drieën en behield zelf een deel. De rest deelden zijn 

zoon en schoonzoon Willem Bertholf. Beiden ontvingen tevens de inkomsten uit dit goed, waarbij zij 

zich verplichten hun vader jaarlijks duizend gulden uit te keren en de lopende schulden over te nemen. 

Voor eigen gebruik behield hun vader twee kamers in dit huis
55

. Hij heeft deze slechts korte tijd kunnen 

bewonen. 

 

Genealogie 

 

  Adolf Bertholf van Belven huwde Anna Radouw  

  (dochter van Reynard en Catharina van Oost) 

 

Kinderen o.a. Anna Maria Bertholf van Belven.  

X  

Jan Willem Swartzenberg 

                                         

Kinderen o.a. Anna Catharina Swartzenberg.  

X 

Willem Bertholf van Belven van Ruyf 

 

Kinderen o.a. Ignatius Bertholf van Belven van Ruyf 

 

Uit de nalatenschap van zijn ouders ontving Jan Hendrik van Swartzenberg op 28 april 1672 de goederen 

gelegen in Belderbosch
56

. Zijn zwager Willem Bertholf erfde de goederen van de Dorphof in Epen met 

het herenhuis en de hof en de, bij de Epenerheide, gelegen Osterhof te samen zeven en zestig bunder (zes 
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 Afbeelding Fout! Onbekende schakeloptie-instructie. De paarden- koeien- en 

varkensstallen, wagenloodsen, schuren met     berghok aan de oost- en zuidzijde van de 

Dorphof 

en vijftig ha.) groot. Ook verkreeg Willem Bertholf het adellijk bezit in Raeren. Om alle lopende 

schulden te consolideren sloten beide erfgenamen in 1673 een lening van 2000 pattacons bij Jacob 

Heldewier, Brabants schepen in Maastricht
57

. 

 

Overdracht bezittingen Dorphof 

Willem Bertholf begon in de volgende jaren de bezitting Weyergoed in Resydt langzaam af te stoten. Op 

30 juli 1676 ruilde hij twee stukken akkerland uit dat goed, gelegen aan de Korengaardweg en het 

Sinnigerdal in Ten Dorp, tegen twee stukken die dichter bij de Dorphof lagen. De ruiling geschiedde met 

Gerard Pessers, gehuwd met Maria Schumkens, secretaris van de bank Epen, die op deze transactie nog 

vijftig gulden Maastrichter koers toe betaalde
58

. Enige maanden later transporteerde Willem Bertholf een 

weide uit het Weyergoed die naast het land van Pessers lag, eveneens aan Gerard Pessers. De landmeter 

berekende de oppervlakte op twaalf morgen en negen roede. De opbrengst bedroeg achthonderd gulden 

Maastrichter koers
59

. Blijkbaar verontrustte Jacob Heldewier het trage verloop van de rentebetalingen op 

de verstrekte lening uit 1673. Tot meerdere zekerheid verlangde hij van Jan Hendrik van Swartzenberg 

en zijn zwager Willem Bertholf van Belven van Ruyf, verpanding van hun in het hertogdom Limburg 

gelegen bezittingen Belderbusch en Raeren. De verpanding vond plaats op 14 augustus 1677 en werd 

geregistreerd bij de leenkamer van Aken
60

. In 1680, als gevolg van het overlijden van Jan Hendrik van 

Swartzen-berg, bleek het vrijgoed Belderbusch in andere handen te zijn overgegaan
61

. 

 

Jacob Heldewier, financier 

Op 4 januari 1682 deponeerde Jan Emonts, pachter en halfwinner van de Dorphof, namens Jacob 

Heldewier, een akte van 12 december 1681, bij het leenhof van Wittem. Hierin deelde deze de 

stadhouder en leenmannen van Wittem mee dat de Hoog Edelgeborene Heere Willem der Bertholf 

Belven tot Raeren hem tweeduizend pattacons schuldig was volgens de overeenkomst van 11 december 

1673. Met de rente betalingen was een achterstand van vijf jaar ontstaan. Vanwege de slechte tijden had 

hij heer Bertholf al twee jaar rente kwijtgescholden en een bedrag van 196 pattacons voorgeschoten. 

Bovendien was heer Bertholf, volgens een schuldbekentenis van 9 december 1663 nog twaalfhonderd 

pattacons schuldig aan vrouwe Pool, weduwe van de vroegere drost Rochus Pool,  vermeerderd met 303 

pattacons aan achterstallige rente en gerechtskosten. Dan was er nog een restant schuld aan heer Raest 
Coenen voor gerechtskosten. 

 

     

 

 

In deze akte verklaarde Jacob Heldewier dat hij, ter financiële verlichting van de heer Bertholf, op zich 

genomen had deze schulden te betalen. Met de achter-stallige rente op het verstrekte kapitaal van 
tweeduizend pattacons bedroeg de vordering van Jacob Heldewier op heer Bertholf nu 3768 pattacons. 

Overeengekomen was, verklaarde Jacob Heldewier verder, dat heer Bertholf gedurende een periode van 

tien jaar, de Dorphof zou verlaten en afstand doen van de inkomsten van de hof en andere goederen. De 

hof werd nu verpacht aan Jan Emonts. Hij deed eveneens afstand van de ook in Epen gelegen Osterhof 
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die nu voor 180 daalder jaarlijks verpacht werd aan Derick Synck. De heer Bertholf kon nog tot eind van 

dit jaar over de pacht van de Dorphof, en tot eind maart van de pacht van de Osterhof, beschikken. 

Ondermeer werd afgesproken dat, indien de beide hoven meer opbrachten dan jaarlijks honderdvijftig 

pattacons, dit bedrag in mindering zou worden gebracht van de renteschuld. De dan nog resterende 

opbrengst stond ter beschikking van heer Bertholf. Deze akte werd, in bijzijn van getuigen, ondertekend 
en met rode lak gezegeld

62
. 

 

Direct na het verstrijken van de periode van tien jaar, waarin Jacob Heldewier kon beschikken over het 

bezit van Willem Bertholf van Belven in Epen, verkochten zijn nabestaanden dit erfgoed aan graaf Frans 

Ignatius van Merode, verwant aan Elisabeth Bertholf van Belven, weduwe van graaf Frans van Merode 

de Houffalize
63

. Graaf Frans Ignatius verrichtte op 29 maart 1691 voor het leenhof van Wittem de 

verheffing van de Dorphof met alle toebehoren. Hij verzocht over de vier en twintighalve bunder 

leenplichtige landerijen van de hof op dezelfde wijze aangeslagen te worden zoals dat op 27 januari 1639 

het geval was bij de verheffing door joffer Anna Maria Bertholf van Belven. In het leenboek van Wittem 

vermeldde de griffier per abuis vijf en twintig bunder in plaats van vier en twintighalve hetgeen bij 

volgende verheffingen tot enige moeilijkheden leidde. Bevestigd werd dat het herenhuis van de Dorphof 

en de hof tot de vrije leengoederen behoorden
64

. 

 

Overdracht Weijergoed 

Nadat de nabestaanden van Willem Bertholf van Belven van Ruyf de Dorphof en de Osterhof in Epen 

verkocht hadden, liquideerden zij enkele jaren later hun laatste bezit in de heerlijkheid Wittem. Met de 

notariële akte van 3 december 1695, opgemaakt in Aken, verkochten zijn weduwe, Anna Catharina van 

Swartzenberg en haar kinderen Maria Magdalena, Maria Isabelle en hun broer Ignatius het stokleen 

Weyergoed in Resydt, gelegen onder de bank van Epen, met tachtig roeden land. Op dit goed rustte de 

verplichting jaarlijks een hoeveelheid olie te leveren aan de kerk van Epen. Het Weyergoed werd 

gekocht door Jan Pessers, gehuwd met Elisabeth Kerris, voor 31 pattacons. Daar kwamen nog enkele 

jaarrenten bij zodat het geheel 66 pattacons opbracht. In deze akte werd tevens vastgelegd dat Anna 

Catharina van Swartzenberg dit bedrag voor een deel moest aanwenden voor betaling van een weiland, 

gelegen bij haar huis in Raeren en voor afbetaling van een schuld van 7½ pattacon aan Jan Emonts, de 

pachter van de Dorphof. Het restant zou door haar kinderen worden verdeeld
65

. 

 

Op 17 juni 1694 deelde pachter Jan Emonts, stadhouder en leenmannen van het leenhof mee, dat hem 

een decreet ter kennis was gekomen, afkomstig van heer Philip Gentis, burger in Aken, en gericht aan 

heer Bertholf Belven. Het betrof een vordering die heer Gentis had op de goederen van de Dorphof. De 

heer van Belven was echter niet meer de bezitter van de Dorphof. Zijn huidige heer, de graaf van 

Merode, was niet te bereiken omdat die mogelijk in Keulen of Düsseldorf verbleef. Om beslaglegging op 

de goederen van de Dorphof te voorkomen, verzocht Jan Emonts hem geruime tijd te gunnen om zijn 

heer te bereiken. Hieraan tegemoetkomend werd hem een termijn van vier weken toegewezen
66

. Het is 

niet bekend of de beslaglegging heeft plaatsgevonden. Wel is in 1691 geregistreerd dat graaf Frans 

Ignatius van Merode de Dorphof slechts enkele jaren in bezit had.  

 

Familie Cotzhausen, bezitters 1695-1785 

Op 2 mei 1695 transporteerde hij de Dorphof met de Osterhof en alle verdere toebehoren aan Johan 

Bernhard Cotzhausen. Bij de verheffing voor het leenhof van Wittem werden door de vergissing van 

1639 de transportkosten over vijf en twintig bunder berekend in plaats van over de vier en twintighalve
67

. 

Johan Bernhard Cotzhausen was een van de zes drosten van de heerlijkheid Wittem die, in de politiek 
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onzekere periode 1666-1677, gedurende korte tijd het drostambt vervulde
68

. In Epen was hij tevens tot 

schout benoemd. Op 12 februari 1697 verklaarde hij voor de schepenen van Epen, en in aanwezigheid 

van zijn broer en drost Jan Diederik Cotzhausen, dat Jacob Heldewier, die toen nog het herenhuis van de 

Dorphof bewoonde, alsnog aanspraak maakte op het indertijd verstrekte kapitaal van tweeduizend 

pattacons waarvoor hij tijdelijk het gebruik van de Dorphof verkregen had. Over de afwikkeling van 

deze zaak kon hij echter met de erfgenamen van Willem Bertholf van Belven geen overeenstemming 

bereiken. In afwachting van een afdoende regeling hadden de erfgenamen het bedrag bij hem 

gedeponeerd hetgeen hij echter, met de schepenen als getuigen, prompt in handen stelde van de drost. De 

afwikkeling van dit geschil vorderde echter nog een aantal jaren. Op 2 april 1699 gaf de drost de 

tweeduizend pattacons in bewaring bij heer Stucker in Aken. In bijzijn van schepen Henrot werd het geld 

opgeborgen in een kleine kist met behoorlijk sluitwerk
69

. 

De familie Cotzhausen heeft de Dorphof met de Osterhof in Epen ruim negentig jaar in bezit gehad. 

Pachters van de Dorphof waren in die jaren Jan Gerard Pessers, Simon Thimister en Jos Jacob Kuypers. 

In 1739 werd Florentz Peter Cotzhausen nog vermeld als gemachtigde van de schepenbank Epen en 

Mechelen
70

. Het laatste vermelde lid van de familie Cotzhausen, waarvan de voornaam niet genoemd 

werd, verkocht de Dorphof en de Osterhof in 1785 aan schepen Van Lommerssen uit Aken voor 

vijftienduizend Reichsthaler
71

. Deze overdracht vond plaats voor het leenhof van Wittem in bijzijn van 

drost Joachim Isfordt. Deze was in 1732 benoemd tot drost en rentmeester van de heerlijkheid Wittem 

door de landsvrouwe barones Van Galen, geboren Mersveldt, als voogdes van de minderjarige graaf Van 

Plettenberg. 

 

Schepen van Lommerssen uit Aken 

Zoals uit de sindsdien in het Duits gestelde registers van Wittem blijkt, vervulde Joachim Isfordt het 

drostambt zeer nauwgezet en met veel toewijding. Op 31 december 1785 verscheen schepen Van 

Lommerssen om, na zijn overname van de Dorphof, voor het leenhof de eed van trouw als leenman van 

Wittem af te leggen. Hij deelde mee dat hij zijn zoon het beheer van de Dorphof had opgedragen, de 

vereiste leenverheffing uit te voeren en de beleningskosten, nu werfschilling genoemd, te voldoen. Drost 

Isfordt protesteerde tegen deze handelwijze. Hij verlangde dat zowel vader als zoon ieder afzonderlijk 

deze handelingen moesten verrichten. Zo kon er niet aan de inkomsten van de landsvrouwe getornd 
worden

72
. 

 

Een tweede  geschil deed zich voor over de wijze van berekening van de verschuldigde werfschilling 

over de aankoopsom van vijftienduizend rijksdaalder van  

de Dorphof met toebe- horen. Drost  Isfordt bericht-te de 

landsvrouwe dat werf- schilling betaald moest worden over 

de waarde van 49 bunder van de Dorphof en achttien 

bunder van de Oster-hof waarbij zeven bunder bosgrond van 

de Osterhof niet meegeteld zou worden. Schepen Van 

Lommerssen vond echter dat hij slechts werfschilling 

verschuldigd was over vijf en twintig leenplichtige bunder 

land van de Dorphof, waarvan overeengekomen was dat de waarde hiervan 9259 rijksdaalder zou 

bedragen. Er moest geen werfschilling volgens hem betaald worden over de resterende 5741 rijksdaalder. 

Hierop werd door de landsvrouwe schriftelijk meegedeeld dat de genoemde maten en bedragen door 
onpartijdigen getaxeerd moesten worden. 

De drost antwoordde dat in Wittem algemeen werd aangenomen dat alle goederen van de Dorphof niet 

leenplichtig waren. Hem was gebleken dat joffer Anna Maria Bertholf van Belven in 1639, na 

raadpleging van een oud leenboek anno 1472, de beleningskosten voldaan had over vier en twintighalve 

 
Afbeelding 6: De in oud-Duits 

gestelde inschrijving                            

in register 248 
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bunder leenplichtig land, het huis en de hof niet inbegrepen. Omdat de griffier in 1639 per abuis vijf en 

twintig bunder geregistreerd had, had de volgende eigenaar graaf van Merode in 1691 ook over vijf en 

twintig bunder de kosten betaald. Hetgeen met zijn opvolger heer Johan Bernhard Cotzhausen in 1695 

ook het geval was. Bij de laatste verheffingen was er dus steeds volgens het oude leenboek, over een 

halve bunder teveel betaald. Vergezeld van een uitgebreide argumentatie stelde drost Isfordt voor dat ook 

schepen Van Lommerssen over dat meerdere de kosten zou betalen. Om uiteindelijk tot 

overeenstemming te komen, gingen de partijen akkoord met een verlaging van de waarde van de vijf en 

twintig bunder leenplichtig land van 9259 tot negenduizend rijksdaalder, over welk bedrag de 

werfschilling betaald zou worden.Omdat met dit voorstel alsnog over drievijfde van de aankoopprijs van 

beide hoven de heffing zou worden toegepast, verklaarde de landsvrouwe tegen deze constructie geen 

bezwaren te hebben
73

. 

 

De Dorphof, gelegen rechts van de Terzieterweg in Epen, dateert in haar huidige vorm, uit de 18e eeuw. 

Op een van de balkstukken van de langgerekte stal bevindt zich het jaartal 1767. Met het statige 

herenhuis van baksteen, manifesteert zich de Dorphof als het grootste bedrijfsgebouw in vakwerk in 
Limburg

74
. 

 

De Dorphof had van 1472 tot 1787 de volgende bezitters: 

 

 

  1472   Jan van Oost 

  1524   Reynard Radoux 

  1555   Jan Radoux 

  1589   Adolf Bertholf van Belven 

  1637   Jan Willem van Swartzenberg 

  1672   Willem Bertholf van Belven van Ruyf 

  1692   Ignatius van Merode 

  1695   Bernhard Cotzhausen 

  1785   Jan Willem Godfried van Lommerssen 

 

 

Pachters van de Dorphof: 

 

 

  1549  Jan van Voeren 

  1557  weduwe Tryne Scillinx 

  1560  Jan van Voeren de jonge 

  1682  Jan Emonts 

  1723  Jan Gerard Pessers 

  1728  Simon Thimister 

  1795  Jan Jacob Kuypers 
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                              14 september 1652. Jan Willem Swartzenberg verhief in 1642 voor de hoofdbank van Heerlen de hof Struyver en de hof   

                              Wilderborch. In Neerbeek ontving hij in dat jaar de hof Krawinkel, PSHAL 1885, 147, 151; PSHAL. 1885, 426. 

  43. idem, reg. 5, fol. 184, 27 januari 1639, Van Wersch, 245/246. 

  44. idem, reg. 1041, fol. 543, 26 september 1645. 

  45. idem, reg. 5, fol. 230. 

  46. idem, reg. 1042, fol. 1-3, 6 juni 1651; Van Wersch, 250. 

  47. idem, reg. 5, fol. 214, 27 juni 1651. 

  48. idem, reg. 5, fol. 231, 8 juni 1654. 

  49. Een pattacon had een waarde van vier gulden Brabants. 

  50. idem, reg. 5, fol. 196, 2 september 1660. 

  51. idem, reg. 5, fol. 297, 2 en 3 november 1662; Baronie heeft dezelfde betekenis als vrijheerlijkheid. Baron is in het Duits Freiherr. 

  52. idem, reg. 5, fol. 304, 2 november 1662, 18 februari 1669. 

  53. idem, reg. 321, fol. 70, 29 december 1663. 

  54. De Rijckel, 337. Zie stamboom, Ruyf, bij Henri-Chapelle (B) 

  55. Coels. 614, 31 maart 1672. 

  56. De Rijckel, 314, 28 april 1672. 

  57. RAL, Archief Wittem I.G. 7, reg. 5, fol. 340, 11 december 1673; De Rijckel, 399, 4 mei 1879. 
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  58. idem, reg. 5, fol. 344, 30 juli 1676; de familie Schumkens was verwant aan de Wittemse families Merckelbach en Van Wersch. 

  59. idem, reg. 5, fol. 345, 9 september 1676. 

  60. Coels, 614, 14 augustus 1677. 

  61. De Rijckel, 314, 10 juli 1680. 

  62. RAL. Archief Wittem I.G. 7 reg. 5, fol. 340, 4 januari 1682. 

  63. Bulletin 1895, 293, 11 april 1635. 

  64. RAL. Archief Wittem I.G. 7, reg. 248, 29 maart 1691, 21 juli 1787. 

  65. idem, reg. 6, 67-69, 3 december 1695; genealogie Pessers reg. 1076, 13-15. 

  66. idem, reg.332, 17 juni 1694. 

  67. idem, reg. 248, 21 juli 1787: akte S 4, 29.3.1691; de Ryckel, 293. 

  68. idem, reg. 5, fol. 320, 29 mei 1677. 

  69. idem, reg. 332, 12 februari 1697. 

  70. idem, reg. 1081, fol. 448, 17 november 1739. De familie Cotzhausen had ook bezittingen in Geverick onder Beek, 

                              PSHAL. 1884, 421. 

               71. Jan Willem Godfried van Lommerssen, schepen in Aken van 1763 tot 1798, was daar  burgemeester van 1804 tot 1808  

                              (Land van Herle, 1976, I, 13); een Duitse Reichsthaler kwam overeen met drie mark. 

  72. RAL, Archief Wittem I.G. 7, reg. 248, 31 december 1785, 28 april 1786. 

  73. idem, reg. 248, 27 juli en 8 augustus 1787. 

74. Quadvlieg, 1984. 
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                                     De Dorphof en de verdwenen Osterhof. Nu is daar een camping 

 

 

 

 


