Verhalen Verbeeld
Het hotel-restaurant
WinselerHof ligt verborgen in het
grensgebied Kerkrade-Landgraaf.
Midden in dit voormalige mijngebied wordt de karakteristieke
herenboerderij uit de 16e eeuw
omringd met ‘ongerepte’ natuur.
Voor de gasten van Camille
Oostwegel ChâteauHotels &
-Restaurants, is het een rustige
en comfortabele plek, centraal gelegen ten opzichte van toeristische
attracties als wereldtuinen Mondo
Verde, indoor-skibaan SnowWorld
Landgraaf en GaiaZOO in Kerkrade. Wat de gasten vaak niet
weten, is dat WinselerHof een
boeiende en rijke geschiedenis
kent. Een historie die in deze regio
nog overal aanwezig is, maar die
lang niet voor iedereen zichtbaar
is. Met het project Verhalen Verbeeld wil Camille Oostwegel
ChâteauHotels & -Restaurants hier
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samen met Bureau Europa en
Marres verandering in brengen.
De afgelopen maanden zijn zij op
zoek gegaan naar de verhalen uit
het verleden om deze vervolgens
zichtbaar te maken op het terrein
van WinselerHof.
In augustus 2013 hebben twee
beeldend kunstenaars, een ontwerper en een ecologisch hovenier
zich laten inspireren door de plek
en zijn er enkele beeldende interventies gerealiseerd op het terrein
bij WinselerHof. Deze beeldende
interventies zijn een specifieke verwijzing naar de plek en kennen een
materialisering die past binnen het
bestaande culturele (en landschappelijke) erfgoed. De beschrijvingen
van de werken zijn terug te vinden
in deze publicatie. Enkele maanden
later zijn twee studenten gestart
met een historisch onderzoek.
Zowel de geschiedenis van de
herenboerderij zelf als de persoon-

lijke verhalen van mensen uit de
omgeving, zijn door hen in kaart
gebracht. Ook de uitkomsten van
dit onderzoek zijn in deze publicatie
opgenomen.
Verhalen Verbeeld is een project dat zich blijft ontwikkelen. Het
onderzoek wordt verder aangevuld
en nieuwe thema’s worden toegevoegd. Uiteindelijk vormen alle bevindingen samen het uitgangspunt
voor een volgende fase binnen het
project. Een fase waarin enkele verhalen uit de rijke geschiedenis van
WinselerHof worden uitgekozen en
zichtbaar gemaakt. Deze publicatie
toont de eerste uitkomsten van het
project en vormt daarmee de basis
om de verhalen van de WinselerHof
door kunstenaars en vormgevers
te verbeelden.
Pieternel Fleskens
Saskia van Stein
februari 2014

Verhalen Verbeeld
Fase 1
Verhalen Verbeeld ging van
start in augustus 2013. Vier kunstenaars en ontwerpers werden uitgenodigd om gedurende een week
te verblijven op landgoed WinselerHof en daar op het terrein te werken
aan een beeldende interventie.
Er is voor gekozen een diverse
groep deelnemers samen te stellen
die elkaar kunnen motiveren en
inspireren, maar tegelijkertijd een
eigen signatuur hebben. Uiteindelijk zijn de volgende deelnemers
geselecteerd: Astrid Mingels
(beeldend kunstenaar), Kim Bouvy
(beeldend kunstenaar, fotograaf,
educator), Chris Kabel (ontwerper)
en Hans Engelbrecht (ecologisch
hovenier en directeur van de
Groene Stap). De deelnemers
hebben allemaal een andere
achtergrond en werkwijze en ontwikkelden hun ideeën dan ook alle
vier vanuit een ander perspectief.
De eindresultaten zijn vanaf
12 augustus gepresenteerd tijdens
een Cultuurtocht, georganiseerd
door Camille Oostwegel
ChateauHotels & -Restaurants.
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Astrid Mingels, (1987 Maastricht)
Beeldend kunstenaar

Het filmisch onderzoek van
Astrid Mingels tast het interieur en de
directe omgeving van de WinselerHof
af en stelt vragen over begrippen als
authenticiteit en toe-eigening. Bij de
recente restauratie van landgoed
WinselerHof kregen de entreepoorten hun historische authentieke
kleur blauw terug. Een kleur die echter
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nog geen jaar oud bleek te zijn.
Wat begon als een zoektocht naar
de oorsprong van de verf mondde
uit in het bekijken en analyseren van
de eclectische mix aan sporen van
gemigreerde beelden en objecten:
landkaarten, fotografische Italiaanse
impressies en artefacten van het
Limburgse boerderijleven.

In haar (video)collage eigent
Mingels zich de beelden en objecten
op associatieve manier toe en combineert ze deze met een voice-over
van een Afrikaanse vrouw die in het
Engels (kunst)theoretische teksten
van Rosalind Krauss en Jan Verwoert
voorleest. Deze Zimbabwaanse dame
gaf een beeldhouwworkshop ‘Afrika

Anders’ in het nabijgelegen Overste
Hof in Landgraaf. De teksten adresseren onderwerpen als de rol van de
avant-garde in de kunst, toe-eigening,
de structuur van het grid, originaliteit,
repetitie en representatie.

Chris Kabel (1975, Bloemendaal)
Ontwerper

Het ontwerp van Chris Kabel
verbindt een publiek pad met de tuin
van de boerderij, de recent aangelegde wijnranken en het verworven
landgoed van 5 hectare. Zijn ‘paaltjes’
vormen een alternatieve afscheiding
en vervangen de bestaande omheining met prikkeldraad. Tegelijkertijd
geven de paaltjes aan dat de bezoeker
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zich op het Landgoed van WinselerHof – een openbaar privé terrein –
bevindt.
Bij nadere bestudering blijken
de paaltjes de handvatten te zijn van
de werktuigen die ooit in de mijnen
werden gebruikt: pikhouwelen,
schoppen, bijlen enz. Kabel vond op
een nabijgelegen bedrijfswerkplaats

een machine die deze handvatten
freest naar voorbeeld van een
‘archetype’ uit een archief van tientallen archetypes. Zoals een sleutel
wordt gedupliceerd, zo volgt deze
machine ook de authentieke ‘oervorm’
om tot een reproductie te komen. Met
het verdwijnen van de mijnindustrie
verdween ook het ambacht van het

frezen van deze handvatten. Het bedrijf heeft een doorstart gemaakt en
produceert nu pallets.
Langs het pad van de
WinselerHof zien we een markering
van utiliteitsvoorwerpen waarvan het
ijzeren ‘functionele’ deel begraven is.
Zo vangt Kabel een deel van de geschiedenis in een poëtische metafoor.

Kim Bouvy, (1974, Amsterdam)
Beeldend kunstenaar, fotograaf, educator

De fotoserie van beeldend
kunstenaar Kim Bouvy onderzoekt
ons beeld in relatie tot de verschijningsvorm van het ons omringende
landschap. In haar serie van weelderige en idyllische natuur voelen we
een onderstroom, een spanning.
Het groen bedekt immers op veel
plaatsen de sporen naar het mijnverleden dat kenmerkend is voor
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dit Midden-Limburgse landschap.
Voor haar onderzoek raadpleegde
ze de archieven van het Regionaal
Historisch Centrum Limburg en oude
DSM-kalenders om zo zicht te krijgen
op wat ooit was. Dit vertaalde zich in
een visuele analyse waarbij ze vanuit
de WinselerHof uitzoomt naar de
directe omgeving van het landgoed.
Ze animeert haar serie en vervlecht

beelden van ‘echte’ natuur met beelden van nabijgelegen grootschalige
landschappelijke recreatiegebieden
zoals Botanische tuinen, Snowworld,
Gaia Zoo en Mondo Verde, Tuinen
van de Wereld. Parken die in wezen
de vorm van de geschiedenis in zich
dragen maar qua betekenis deze
geschiedenis volledig lijken te
negeren. De resten van de gewezen

productielandschappen zijn omgevormd tot dragers een nieuwe identiteit, en verworden tot een soort
stijlkamers van nieuwe natuur.
Hiermee neemt ze ons beeld en de
symboliek van de natuur onder de
loep en toont ze op poëtische wijze
het spanningsveld tussen geconstrueerde, gecultiveerde vegetatie en
werkelijke natuur.

Hans Engelbrecht (1969)
Ecologisch hovenier, directeur De Groene Stap

Ecologisch hovenier Hans
Engelbrecht heeft de focus op meerdere plekken van het landgoed gelegd. Het maaipatroon op de hoger
gelegen delen is erop gericht de
terugkeer van de oervegetatie mogelijk te maken en biedt tevens de basis
voor de te bouwen pagode. Daarnaast heeft hij een dichte en doorge-
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schoten bebossing geopend die het
zicht op de vijver ontnam. Een vijver
die het product is van een tewerkstellingsproject in de jaren ’30 van de
vorige eeuw, maar nu idyllische allure
geeft aan het landgoed. Het vrijgemaakte pad naar de vijver zal worden
aangelegd met baksteen, restanten
van de ooit afgebrande bakkerij,

nu een ruïne. Bij het vrijmaken van
het gebied kwamen het zwembad
van de herenboer en de Strijthagerbeek weer in zicht. Het gesnoeide
restmateriaal blijft op het landgoed
en heeft de vorm gekregen van een
insectenhotel en natuurwallen.
Een oude tak van een hazelaar
stond op het punt onder ouderdom

en gewicht te bezwijken, maar is door
Hans Engelbrecht ‘aan een gezonder
deel van zichzelf’ opgehangen.
Zo ontstaat een romantische plek voor
twee die in samenwerking met ontwerper Chris Kabel tot een bank met
bijzondere bijzettafel is omgevormd.

Verhalen Verbeeld
Fase 2
In september 2013 zijn twee
stagiaires gestart met een historisch onderzoek naar de WinselerHof. In samenwerking met de
Faculteit der Cultuur-en Maatschappijwetenschappen, zijn de
onderzoekers aan de slag gegaan
met verschillende thema’s. In deze
publicatie geeft Nikki Van de Wall
een overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen rond de architectuur van WinselerHof. Patricia
Pisters heeft interviews afgenomen
met mensen uit de omgeving en
met mensen die in het verleden
direct of indirect met WinselerHof
in aanraking zijn gekomen.
Zij presenteren hier hun belangrijkste uitkomsten in één tekst.
De komende maanden zal er ook
nog onderzoek worden uitgevoerd
naar de geschiedenis van de omgeving van WinselerHof. Deze bevindingen worden in een later stadium
aan de publicatie toegevoegd.

Voorwoord
Aan de rand van het Strijthagerbeekdal, op het kruispunt van de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Heerlen, ligt château-hotel Winselerhof.
Verstopt achter de bomen en gelegen aan de mistroostige Tunnelweg,
wordt deze karaktervolle eeuwenoude parel nogal eens over het hoofd
gezien. Zeer spijtig. Want wie wél de afslag naar het bosrijke landgoed weet
te vinden, waant zich bij het betreden van de zanderige landweg direct in
een andere wereld. Een wereld waarin tijd geen rol speelt en men zich aan
het jachtige leven van alledag kan onttrekken. Nabij gelegen trekpleisters
als GaiaZoo, Snowworld en wereldtuinen Mondo Verde lijken ineens mijlenver weg. Het is alsof de tijd er heeft stil gestaan en er elk moment een koets
kan passeren met daarin een hooggepruikte edelman die de boerenfamilie
belangrijk nieuws komt brengen...
Blikvanger in het groene plaatje is natuurlijk de statige carréboerderij.
Zoals zoveel oude gebouwen, spreekt ook de Winselerhof tot de verbeelding. Wat zou zich bijvoorbeeld achter de muren van de voormalige herenboerderij hebben afgespeeld? Wie woonden er? Wat was hun maatschappelijke positie? En hoe was hun relatie met de buitenwereld? Talloze vragen
dringen zich op bij het aanschouwen van de monumentale hoeve. Vragen
waarop het antwoord ons in veel gevallen helaas verschuldigd blijft.
In het kader van het project Verhalen Verbeeld – dat in 2013 is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Camille Oostwegel, Marres
Projects en Bureau Europa – zijn wij de uitdaging aangegaan om het verhaal
van de Winselerhof te vertellen. Door vele uren in de bibliotheek en archieven te spenderen en regelmatig in gesprek te gaan met voormalige bewoners, gebruikers en andere gerelateerden, hebben wij dit verhaal stukje bij
beetje kunnen achterhalen. In deze publicatie presenteren wij de resultaten
van onze arbeid. Daarbij pretenderen wij geen volledige geschiedenis te
hebben weergegeven, maar een kleine reeks wetenswaardigheden en
anekdotes over hoe het er in het verre en recente verleden moet hebben uitgezien. Onze dank gaat uit naar de familie Snijders en de heer Coen Eggen,
die ons te allen tijden met raad en daad hebben bijgestaan.
Nikki van de Wall (kunsthistoricus)
Patricia Pisters (cultuurwetenschapper)
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WINSELERHOF – VERHALEN VERBEELD
Sinds 1986 maakt de Winselerhof deel uit van Camille Oostwegel Holding
BV. Al op jonge leeftijd was Oostwegel gefascineerd door het landgoed. Een paar
deuren van zijn ouderlijk huis vandaan, woonde namelijk een telg van de Keybetsfamilie die het landgoed lange tijd beheerde. Deze mevrouw Coonen-Keybets
was geboren op de Winselerhof en haar broer Hubert woonde er nog steeds.
De heer Theo Coonen, oudste zoon van de familie en tot op heden een goede
vriend van Camille Oostwegel, ging er regelmatig logeren. Hij vertelde daar
vervolgens zo veel interessante verhalen over, dat Oostwegel er een romantisch
gevoel aan overhield. In combinatie met zijn fascinatie voor oude, monumentale
gebouwen, resulteerde dit erin dat hij decennia later geen moment twijfelde toen
de gemeente Kerkrade hem benaderde om de toenmalige vervallen boerderij
om te bouwen tot het prachtige château-hotel van nu.1
Verhalen en herinneringen hebben een zeer grote invloed op onze perceptie
van het verleden. Hoewel zij voor een groot deel gekleurd zijn door subjectieve
ervaringen, hebben persoonlijke verhalen de uitwerking dat zij de realiteit verlevendigen; zij geven het verleden als het ware een ziel. Het zijn niet meer louter
feiten, maar bijzondere gebeurtenissen waarin wij ons in het heden kunnen verplaatsen. De verhalen die Theo Coonen in zijn jeugd aan Camille Oostwegel
vertelde, zullen een dergelijke invloed hebben gehad. Blijkbaar hebben zij zich
zodanig in Oostwegels geheugen genesteld dat het hem jaren later deed besluiten om de Winselerhof op te knappen en uit te baten.

Recente geschiedenis
Theo Coonen moet een jaar of 8 zijn geweest toen hij zijn eerste vakantie bij
zijn oom Hubert op de Winselerhof doorbracht. In een e-mail vertelt hij dat zijn
oom boer was en een speciale opleiding had genoten om het land te beheren en
zijn agrarische apparatuur te repareren. Hij was een leuke oom, herinnert Coonen
zich. Zij gingen vaak samen jagen of vissen en hij werd ook wel eens getrakteerd
op een bezoekje aan de bioscoop in Heerlen. Natuurlijk hielp de kleine Theo op
zijn beurt mee met het rooien van de aardappels en het vervoeren van de oogst
naar de opslagruimten. Toen oom Hubert in 1960 met de boerendochter Justine
trouwde en zij de hoeve gezamenlijk bestierden, bleef Theo Coonen de hoeve
regelmatig bezoeken. Zelfs toen hij aan het lyceum in Roermond studeerde en
hij later in het huwelijksbootje stapte en er gezinsuitbreiding volgde, keerde hij er
regelmatig terug. Rond die tijd hadden oom Hubert en tante Justine inmiddels hun
intrek genomen in een woning te Waubauch, zo’n tien kilometer van de Winselerhof vandaan.2
De Winselerhof was – na Kasteel Erenstein, De Brughof en Château
Neercanne – het vierde project van Camille Oostwegel. Men kan zich afvragen
waarom iemand zo dichtbij twee andere ondernemingen een nieuwe uitdaging
aangaat en dan ook nog in een tijd die werd gekenmerkt door economische
malaise.3 Met Kasteel Erenstein en De Brughof ging het echter opvallend goed.
Zo goed zelfs, dat uitbreiding eerder een noodzaak was dan luxe. Toen
Oostwegel door de gemeente Kerkrade werd benaderd om iets met de Winselerhof te gaan doen, greep hij de kans direct aan. “De mogelijkheden zijn enorm”,
gaf hij als antwoord in een interview met het Limburgs Dagblad op 8 juni 1985,
gevolgd door een opsomming van zijn grootse plannen met de hoeve.4 Eén van
deze voornemens was om de oorspronkelijke wijngaard in ere te herstellen: “Want
Winselerhof”, zo zei de heer Oostwegel in het interview, “daar zit het woordje
‘Winzer’ in: het Duitse woord voor wijnbouwer”.5

2
3
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Gesprek met dhr. Camille Oostwegel op vrijdag 13 december 2013
te Houthem.
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E-mail van dhr. Theo Coonen, ontvangen op zaterdag 18 januari 2014.
Limburgsch Dagblad, ‘Camille Oostwegel verbouwt verder’, 8 juni 1985,
p. 19.
Idem.
Idem.
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Gesprek met dhr. B. Klomp op dinsdag 19 november 2013 te Winselerhof,
Landgraaf.
P. Snijders (1986), Geschiedenis van de Winselerhof, p. 5.
Dichtbij.nl, ‘De wijn komt terug op Winselerhof’, 18 juni 2012.
E-mail van dhr. C. Eggen, ontvangen op dinsdag 10 december 2013.
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collectie van Pierre Snijders

collectie van Pierre Snijders

Ook Bastiaan Klomp, de huidige
directeur van de hof, geeft te kennen
dat de regio op het gebied van wijnproductie en -handel een belangrijke
rol moet hebben gespeeld. “Uit oude
kadastrale tekeningen is gebleken dat
er op enkele honderden meters van de
hoeve druiven werden geteeld”, legt hij
uit, “De namen waar de Winselerhof in
de loop der jaren mee werd aangeduid,
herinneren nog aan dit verleden”.6
Uit de publicatie van de heer Pierre
Snijders over de geschiedenis van de
voormalige herenboerderij blijkt dat
er sinds de twaalfde eeuw onder meer
werd geschreven over Weselen,
Wientzelen, Wentzelerhoff, de hoeve
afb. 1
De sjees van de Winselerhof.
Winzeler en de Ter Winselerhof.7
Ondanks dat het herstellen van de
oude wijngaard al vanaf het begin van de verbouwing op de planning stond,
duurde het nog tot de zomer van 2012 eer dit streven werd gerealiseerd. Pas toen
er vijf hectare oude akkerlanden werden aangekocht, konden er 500 stokken
Müller-Thürgaudruiven worden geplant. Het omringende landgoed is toen verfraaid met hoogstam fruitbomen, bloemen- en kruidentuinen .8
De verschillende functies van de diverse gronden geven een goed beeld van
het gemengde boerenbedrijf van weleer. Zo laten de oude kadasterkaarten van
de Winselerhof zien dat er in het verleden twee tuinen waren: het gedeelte voor
de hoeve diende als siertuin, het gedeelte erachter als nutstuin voor groenten en
kleinfuit.9 Pierre Snijders, een neef van Theo Coonen en als Keybets-telg zelf een

afb. 2

Het vervallen bakkes met voormalig bijenhuisje.

regelmatige bezoeker van de hoeve, herinnert zich dit nog goed. In zijn publicatie
Geschiedenis van de Winselerhof schrijft hij dat de Winselerhof lange tijd een
zelfvoorzienende boerderij was. De Keybetsen hadden hun eigen melk, brood,
honing, fruit en eieren. Tot circa 1900 werden deze nog per sjees naar Aken vervoerd om ze daar voor een deel te verkopen afb. 1. Een enkele keer zou dit door een
dienstmeisje zijn gedaan, die de producten in een mand op haar hoofd of aan de
arm droeg.10 Later waren de producten vooral bestemd voor eigen gebruik.
Behalve als onderzoeker bracht Pierre Snijders, samen met zijn broer
Constant en zus Miets, regelmatig een bezoek aan zijn grootouders en later
oom en tante op de Winselerhof. Pierre en Constant als logés in hun vakanties
en Miets als tijdelijke inwoonster in verband met haar lagere schoolperiode.
Zij was toen twaalf jaar oud en zat in de zevende klas van het lager onderwijs,
10

Gesprek met familie Snijders op donderdag 5 december 2013
te Winselerhof, Landgraaf.

een soort overgangsjaar van de basisschool naar de huishoudschool.11 Over de
invulling van hun dagen op de Winselerhof lopen de herinneringen uiteen. Pierre
herinnert zich vooral hoe de boerderij er destijds uitzag en wat er over het algemeen werd gedaan. De omgeving was vlakker, zo herinnert hij zich, er was veel
vee en in het midden van de hoeve bevonden zich een mestvaalt en hondenren.
Achter het woonhuis was het bakkes – het bakhuis waar vlaaien en brood werden
gebakken – en een bijenhuisje afb. 2 . Na 1920 is het woonhuis verbouwd en gemoderniseerd, maar echt veel is er niet veranderd. Boven de koeienstal – waar nu de
keuken is – zijn slaapkamers bijgebouwd en in het souterrain werden de koeien
gemolken.
Behalve hun grootouders en oom Hubert woonde er ook veel personeel op
de hoeve. Regelmatig verschenen er in de provinciale krant advertenties van de
Keybetsen te Winselerhof. Zo werden er op 15 oktober 1939 en 19 augustus 1947
oproepen geplaatst voor een “jongen”, een knecht.12

Eigenaren
Natuurlijk zijn bovengenoemde personen niet de enigen die in de loop der
eeuwen met het pand van doen hebben gehad. Er gingen hen een hoop bewoners
en gebruikers voor. Tot het begin van de 20ste eeuw is de Winselerhof een pachtboerderij geweest. Dat wil zeggen dat het bewoond en onderhouden werd door
pachters die jaarlijks een deel van de opbrengst aan de eigenaar overdroegen.
Dit kon zowel een geldsom als een deel van de oogst zijn, of een combinatie van
beide. Omdat de pacht erfelijk was, hebben verschillende lokale historici lijsten
kunnen opstellen van de opeenvolgende pachters van de Winselerhof.13
Over de werkelijke eigenaren van de hoeve lijkt minder bekend te zijn. Dat is
opvallend, omdat juist de eigenaren bepaalden of er een renovatie of een uitbreiding van de hoeve plaatsvond. Zij moesten het tenslotte allemaal betalen. Vaak
kozen zij ook de schrijnwerkers of andere vakmannen die dit moesten uitvoeren.
Wanneer men dus een beter beeld van de bouwgeschiedenis van de Winselerhof
wil krijgen, is het zaak om eerst een beter overzicht te krijgen van wie de hoeve
gedurende al die eeuwen in hun bezit hebben gehad. Hier en daar hebben onderzoekers wel namen van eigenaren in de archieven gevonden, maar tot nog toe ontbreekt het aan een publicatie waarin betekenis aan deze namen wordt gegeven.14
In 1779 besloot prins Charles Joseph de Ligne zijn graafschappen Amstenrade en Geleen publiek te verkopen. Hij was afkomstig uit een adellijk geslacht dat
zijn hoofdresidentie in Kasteel Beloeil in Henegouwen had. Charles Joseph was
een belangrijk man in laat 18de eeuws Europa. Hij was veldmaarschalk en Oostenrijks diplomaat en hij was vertrouweling van Catharina de Grote en keizer Jozef
II. Als schrijver en filosoof onderhield hij een correspondentie met onder andere
Voltaire, Rousseau en Goethe. Zelf schreef hij over uiteenlopende onderwerpen,
zoals tuinieren, poëzie en krijgskunde. Uiteraard kostte deze levensstijl ook veel
geld. Waarschijnlijk besloot hij daarom om de voor hem oninteressante graaf13
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Idem.
Limburgsch Dagblad, ‘Personeel gevraagd’, 15 oktober 1939, p. 14;
Limburgsch Dagblad, ‘Aangeb. betr.’, 4 september 1952, p. 16.
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Pierre Snijders, Geschiedenis van de Winselerhof, s.l., 1986: 9;
May Quaedflieg, ‘Stamlijn Keijbets’, Jaarboek van de heemkundevereniging
Landgraaf, (2010).
Snijders 1986: 6; Nico Moonen, ‘De hoeve Terwinselen’, Agrarisch Kerkrade,
2013. Geraadpleegd op 16 januari 2014 via
https://sites.google.com/site/agrarischkerkrade/e-19.

Specification des droits… 1778: 8

arpent

vergées

Het gebouw
De bouwlanden
De boomgaarden
De weiden
De schapenweiden

0
65
12
3
0

63
131
23
5
25

Totaal

80

247

Een opsomming van de het land dat in 1779 bij de Winselerhof te koop
werd aangeboden. ‘De weiden’ is een vertaling van het Franse ‘prairies’ en kan
mogelijk ook als hooiland vertaald worden. Wikipedia vermeldt dat 1 arpent
58,5 x 58,5 meter is en dat 1 arpent uit 4 vergées bestaat. Ervan uitgaande dat
deze informatie juist is, kan berekend worden dat de totale oppervlakte overeenkomt met 97,02 hectare.
afb. 3

schappen hier te verkopen om schulden af te lossen.15 Voor de publieke verkoop
liet hij in 1778 een verkoopscatalogus drukken te Maastricht.
Behalve een opsomming van alle landerijen en goederen die verkocht werden, stonden ook de enorme hypotheeklasten die erbij hoorden vermeld: een
totaal van f150.300-0-0.16 Naast het kasteel Amstenrade, de hoofdresidentie van
de twee graafschappen, behoorde tevens de Winselerhof met het bijhorende
land tot de te verkopen goederen afb. 3 . Interessant is ook dat de hoeve met zijn
landerijen gerechtelijk onder het leenhof van Rode, de abdij Kloosterrade en het
huis Erenstein viel.17 Blijkbaar had men een deel van het land in leen van kasteel
Erenstein en van de abdij Rolduc.
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De Winselerhof behoorde dus tot de bezittingen van de eigenaren van
kasteel Amstenrade. Sinds wanneer was dit het geval? En vooral, hoe kan het dat
twee gebouwen, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben toch een
gezamenlijke geschiedenis hebben? Om hier een antwoord op te vinden, moet er
een grote sprong naar een ver verleden worden gemaakt.

De vroegste eigenaren
Winselen werd voor het eerst genoemd in de Annales Rodenses. In het jaar
1115 ontving de abdij van een graaf zeven morgen land ‘gelegen aan de andere zijde van de Anstel te Terwinselen’ en 9 jaar later nog eens 5 morgen land in
hetzelfde gebied.18 Mogelijk werd dit land later een onderdeel van het gebied dat
‘Klein Winselen’ genoemd zou worden. Klein Winselen was een leen van de abdij
en maakte deel uit van de landerijen van de Winselerhof. In het archief van de abdij
zijn meerdere documenten bekend waarin het leen Klein Winselen op naam van de
nieuwe eigenaar van de Winselerhof werd gezet. Dit verklaart ook waarom in de
verkoopakte van 1779 vermeld werd dat de Winselerhof voor een deel onder de
abdij Kloosterrade viel.19
De 14de eeuw kenmerkte zich in het huidige Zuid-Limburg door een machtsuitbreiding van de hertogen van Brabant rechts van de Maas. In de loop van deze
eeuw werden de zogenaamde Landen van Overmaas, die bestonden uit Dalhem,
Limburg, Valkenburg en ’s-Hertogenrade, in personele unie verbonden met
Brabant.20 Dit betekent dat zij tot het gebied van de hertog van Brabant behoorden en dat de verschillende lenen die door de hertog waren uitgegeven door de
centrale administratie van Brabant werden opgeschreven. De klerk Jan Stoot
werkte tussen 1351 en 1355 aan het deel van zo’n leenregister waarin de lenen
in het Land van Overmaas zijn gerangschikt.21
De Gulikse ridder Adam van Ederen wordt in dit leenregister genoemd als
eigenaar van vier goederen, nl. zijn ‘hof ter Anstelen’, een onbekende hoeve

aan de Anstel, de hoeve Onderst Dentchenbach en ‘sine goed in den dorpe
van Wenselle’.22 Met ‘dorpe’ wordt in dit geval waarschijnlijk akker bedoeld.
Dat het hier om een hoeve gaat kan men afleiden uit het feit dat de hoeve Onderst
Dentchenbach ook als ‘goed’ bestempeld wordt. Waarschijnlijk gaat het hier dan
ook om een voorloper van de Winselerhof.23 Overigens was het ‘hof ter Anstelen’
een voorloper van het huidige kasteel Erenstein.24
Adam van Ederen werd omstreeks 1375 opgevolgd door zijn zoon, die zich
Adam van Ederenstein noemde. Hij erfde van zijn vader de vier bovengenoemde
goederen.25 Een belangrijke conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de
Winselerhof aan de eigenaren van kasteel Erenstein toebehoorde en nog niet aan
die van kasteel Amstenrade.
In de 15de eeuw kwam het kasteel Erenstein in handen van de familie van
Gronsveld.26 Johanna van Gronsveld trouwde in 1440 met Johan Huyn van Amstenrade (ca.1390—ca.1460) afb. 4 .27 Door vererving in de vrouwelijk lijn werd het
geslacht Huyn van Amstenrade daarna eigenaar van kasteel Erenstein.28 Een
opmerkelijk weetje is dat voordat de Huyns hun stamslot in Amstenrade hadden,
ze zich van Anstel noemden. Kasteel Erenstein was een oud bezit van het geslacht
van Anstel, maar vanwege financiële moeilijkheden hadden ze het in de eerste
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helft van de 14de eeuw moeten verkopen.29 Door het huwelijk tussen Johanna
van Gronsveld en Johan Huyn kwam het kasteel Erenstein, en hoogstwaarschijnlijk ook de Winselerhof, na meer dan 200 jaar weer in handen van zijn
oude eigenaren.30
Het is echter niet helemaal duidelijk wanneer de Winselerhof precies aan
de van Huyns is overgedragen. In een cijnsregister uit 1474 werd ‘Heynrich van
Gronsselt’ namelijk nog genoemd als degene die de jaarlijkse cijns voor de hoeve
‘tzer Weynsselen’ moest betalen. Zijn naam is doorgestreept en veranderd in
‘Werner van Gronsselt’.31 Deze Heinrich moet de in 1474 gestorven vader van
Johanna zijn geweest.32 Zijn zijn bezittingen na zijn dood tijdelijk overgegaan op
zijn oudste zoon Werner van Gronsveld? Wellicht heeft men in administratie een
foutje gemaakt en wordt hiermee Werner Huyn, de oudste zoon van Johanna en
Johan Huyn bedoeld.
Bekend is dat het kasteel Erenstein en het kasteel Amstenrade op een
bepaald moment in het bezit kwamen van deze Werner Huyn van Amstenrade
(ca. 1430—ca. 1500).33 Vervolgens vond er een splitsing van de goederen plaats.
Kasteel Amstenrade ging naar zijn zoon Jan Werner (ca. 1470—1556),
terwijl het kasteel Erenstein naar de jongste zoon Johan Huyn de jongere
(ca. 1475—ca. 1549) ging.34 Hierna kwam Erenstein door huwelijk in handen van
29
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33
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de familie Spies.35 De Winselerhof is echter nooit in het bezit van de familie Spies
geweest. Mag er daarom aangenomen worden dat de Winselerhof samen met
het kasteel Amstenrade verorven is? Enkele archiefdocumenten laten zien dat
de werkelijkheid enigszins gecompliceerder in elkaar zit.
In 1512 werd volgens Nico Moonen Gerard van Amstenrade vermeld als
leenman van de Winselerhof.36 Vervolgens moest in 1517 Arnold van Amstenrade
cijns betalen voor zijn goed dat tot de hoeve ‘zer wenzellen’ behoorde.37 Het is
niet duidelijk waar deze Gerard en Arnold binnen het geslacht van Huyn geplaatst
kunnen worden. Het feit dat dezelfde voornamen steeds terugkomen maakt het
er niet makkelijker op. Bovendien splitste de familie zich op in een aantal hoofdtakken, waaronder de tak van Amstenrade, van Rivieren, van Geleen en van
Maastricht. Verder onderzoek zal hier daarom meer over moeten uitwijzen.
Pas in de 17de eeuw zijn er meer aanknopingspunten te vinden. De landen van
Overmaze bevonden zich inmiddels midden in de 80-jarige oorlog. De strijd werd
gevoerd door de door Spanje beheerste regering der Nederlanden en de noordelijke gewesten die vanaf 1588 de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
vormden. De gebieden ten Oosten van de Maas waren regelmatig slachtoffer van
doortrekkende en plunderende troepen van beide kampen. Ook het grote vredesjaar 1648, waarin de Vrede van Münster plaatsvond, bracht geen verlichting
voor de bevolking. Tot na 1660 zou het nog geplaagd worden door de problemen
rond de verdeling van het Land van Overmaze tussen de Republiek en Spanje.38
Ondanks de voortdurende onrusten, ging het dagelijks leven gewoon door.
In 1617 betaalde Werner van Anstenrade dan ook de jaarlijkse cijns over zijn
‘hof zo der Wynselen’.39 Volgens Nico Moonen werd in 1658 Johan Huyn van
Amstenrade vernoemd als leenman van Klein Winselen, terwijl Arnold Wolffgang
van Huyn in hetzelfde jaar de Winselerhof liet verheffen.40
Deze namen zijn eenvoudig in de stamboom terug te vinden. De Amstenraadse tak van de Huyns stierf in 1595 uit. Na korte tijd in eigendom van Arnold III
35
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van de Geleense tak te zijn geweest, verwierf Werner Huyn van Amstenrade
(ca. 1550—1621) in 1610 de heerlijkheden Oirsbeek en Brunssum en kasteel
Amstenrade.41 Werner behoorde tot de tak Rivieren van de Huynen van Amstenrade. Hij bracht in zijn jonge jaren enige tijd in Rome door. Behalve dat hij als oudste zoon zijn vader opvolgde als heer te Hausen en kasteel Rivieren kreeg, wist hij
in korte tijd zijn bezittingen aanzienlijk uit te breiden. Zo verwierf hij het huis Douve
te Merkelbeek, de Bergerhof bij Nuth en natuurlijk de vermelde heerlijkheden
Oirsbeek en Brunssum. Hij verbleef ook regelmatig te Aken in zijn huis ‘de Amstenrather hof’.42 Omdat hij degene lijkt te zijn geweest die in 1617 die cijns voor de
Winselerhof betaalde, had hij waarschijnlijk tegelijk met de andere goederen ook
de Winselerhof verworven. De Winselerhof zal vanaf dit moment ononderbroken
het eigendom blijven van de bewoners van kasteel Amstenrade.
Na Werner’s dood in 1622, waren achtereenvolgens zijn zonen Edmond,
Wijnand en Johan Werner eigenaar van kasteel Amstenrade en hoogstwaarschijnlijk dus ook van de Winselerhof.43 Johan Werner was de laatste mannelijke
stamhouder in de tak Rivieren. Toen hij in 1642 in krijgsdienst van de Duitse keizer
op het slagveld in Leipzig stierf, was de enige overgebleven erfopvolger zijn zus
Maria (ca. 1610—1673).44 Belast met de taak om voor opvolgers te zorgen, trouwde ze al snel met de jongere Arnold Wolfgang van Huyn (1620—1668). Hij was een
verre achterneef van haar uit de Geleense tak van de Huynen van Amstenrade en
de erfgenaam van die tak.45
Het is opmerkelijk dat Moonen vermeldt dat Maria’s gestorven broer Johan
Huyn in 1658 nog leenman van Klein Winselen was. Was het leengoed nog niet
overgeschreven op de nieuwe bezitter? Dat Arnold Wolffgang van Huyn pas in
hetzelfde jaar de hoeve Terwinselen officieel op zijn naam liet zetten, ondersteunt
deze verklaring.
Maria en Arnold Wolfgang vormden een rijk stel. Kort na hun huwelijk vestigden ze zich op kasteel Amstenrade. Zij hebben de goederen die in 1779 verkocht

zouden worden, door hun
huwelijk samengevoegd.
Na de toevoeging van de
heerlijkheden Oirsbeek
en Brunssum aan het
graafschap Geleen, werd
Arnold Wolfgang graaf
van Geleen en AmstenWinselerHof
rade genoemd. Hij was
heer van Wachtendonk
en van half Schinnen en
gedurende een aantal jaafb. 4
Joseph de Ferarris, detail van: Kabinetskaart
ren was hij heer van Horst
der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsen van Broekhuizen.
bisdom Luik, Rolduc, nr. 230, 1777, Brussel,
Verder waren ze eigenaar
Koninklijke Bibliotheek.
van een aanzienlijk aantal
boerderijen en kastelen. Dat hij tot de hoge adel behoorde blijkt ook uit de posities die hij aan het hof
beklede. In de hoedanigheid van raadsheer en kamerheer van de Spaanse koning
trad hij op bij de verdeling van de Landen van Overmaas tussen de protestantse
Staten-Generaal en het katholieke Spanje.
De Vrede van Münster had in 1648 voor de Landen van Overmaas geen
duidelijkheid gebracht. Jarenlang hield de onrust aan. Omdat geen van beide
partijen wilde toegeven en belasting bleven innen, betekende dit een dubbele
belasting voor de inwoners. Bovendien zwierven er nog troepen rond die door
plundering de betaling van hun achterstallige soldij trachtten af te dwingen. In
1663 werd de verdeling van de gebieden, die in het Partagetractaat was vastgelegd, doorgevoerd. Wat precies het aandeel van Arnold Wolfgang hierin was,
is niet geheel duidelijk, maar zijn pogingen om zijn bezittingen bij Spanje onder
te brengen werden met succes bekroond.46 Hoewel de afgesproken grenzen
nog een aantal keren aangepast zouden worden, bleef Overmaas tot 1795 een
lappendeken van Staatse en Spaanse eilandjes.
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Wat dit voor de Winselerhof betekende is in één oogopslag te zien op de
Ferrariskaart uit 1777 afb. 4 . Deze kaart geeft een zeer nauwkeurig beeld van de
Oostenrijkse – voorheen Spaanse – Nederlanden. De Winselerhof ligt precies aan
de grens van Kerkrade dat Oostenrijks was. Het witte gebied aan de andere kant
van de grens is onderdeel van Staats Valkenburg. Bovenin is nog net een puntje
van Schaesberg te zien, dat ook Oostenrijks was. Uiteraard ging het dagelijks
leven gewoon door en werden deze grenzen dagelijks overschreden. Het grondgebied van de Winselerhof was ook niet aan grenzen gebonden. De hoeve bezat
behalve land in ’s-Hertogenrade ook land in Staats Valkenburg. Al moest men
officieel wel tol betalen als men de grens overstak.47
Arnold Wolfgang en Maria kregen twee dochters, Franciska Agnes
(1647—ca. 1700) en Godefrida (1645—1667). Godefrida huwde de Duitse
cavalerie-commandant in Spaanse dienst, prins Karel Theodoor Otto von Salm.
Ze stierf in 1667 te Wachtendonk in het kraambed van hun enige dochter Maria
Dorothea (1667—1732).48 In het jaar erna stierf ook haar vader, graaf Arnold
Wolfgang, en in 1673 haar moeder. Arnold Wolfgang was definitief de allerlaatste
graaf Huyn.
Karel Theodoor Otto von Salm had inmiddels andere dingen aan zijn hoofd.
De Fransen en de Engelsen hadden in 1672 de Republiek de oorlog verklaard.
De Fransen hadden Maastricht omsingeld en trokken van daaruit verder naar
het noorden. De Spaanse troepen, waaronder het cavalerieregiment van Maria
Dorothea’s vader, stonden de Staatse troepen bij in de verdediging van Maastricht. In 1673 lukte het Lodewijk XIV om Maastricht in te nemen en Karel Theodoor
Otto von Salm in krijgsgevangenschap te nemen. Hierna is hij nog tweemaal in
handen van de Fransen gevallen.49
Vanaf prinses Maria Dorothea von Salm zijn de opeenvolgende eigenaren
eenvoudig te achterhalen in de door Franquinet opgestelde inventaris van de
abdij Kloosterrade.50 De verheffingen van het leen Klein Winselen, een eigendom

van de abdij en tevens onderdeel van de landerijen van de Winselerhof, werden
namelijk nauwkeurig bijgehouden. Zij komen volledig overeen met de al bekende
eigendomsgeschiedenis van kasteel Amstenrade.51
De prinses von Salm heeft niet veel tijd in haar graafschappen doorgebracht.
Ze volgde haar vader op ongeveer 16-jarige leeftijd naar Wenen, toen deze in
dienst van de Duitse keizer de strijd om Wenen tegen de Turken aanging. In de
pracht en praal van Wenen leerde Maria Dorothea prins Leopold Ignatius von
Dietrichstein kennen. Ze trouwden en kregen twee dochters. In Wenen beleefde
ze haar gelukkigste jaren. Slechts enkele keren kwam ze terug naar het geboortestreek om orde op zaken te stellen. Haar beide dochters stierven jong, op achten zestienjarige leeftijd. Ze benoemde daarom haar nichtje, Elisabeth de Ligne
(1704—1739), geboren prinses Von Salm, tot algemeen erfgename.52
De Winselerhof bevond zich inmiddels op Oostenrijks gebied. Na de Spaanse successieoorlog (1701—1713) vond er een grote politieke verandering plaats
in Zuid-Limburg. De Spaanse Habsburgers trokken zich terug uit de Zuidelijke
Nederlanden. Alle gebieden in de Landen van Overmaas die voorheen Spaans
waren, kwamen nu toe aan de Duitse Habsburgers, die hof hielden in het door
Maria Dorothea zo geliefde Wenen.53
Prinses Elisabeth de Ligne, gehuwd met prins Claude Lamoral II de Ligne
(1685—1766) bracht de Winselerhof in 1732 in het bezit van het Zuid-Nederlandse geslacht De Ligne.54 Behalve tijdens hun ‘blijde inkomst’ (eerste bezoek) en
tijdens het jachtseizoen, waren De Lignes bijna altijd elders. Als diplomaat van
keizerin Maria Theresia verbleef Claude Lamoral veel in Wenen.55 Zijn enige zoon
prins Charles Joseph de Ligne (1735—1814) volgde hem op en verkocht, zoals
eerder besproken, de Winselerhof als onderdeel van de bezittingen die hoorde
bij de graafschappen Amstenrade en Geleen.
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Na de verkoop in 1779
Het graafschap Amstenrade en Geleen inclusief alle bezittingen werd gekocht door de Luikse bankier Nicolaas Willems (1722—1788). Hij was niet van
adellijke afkomst en mocht zich dus geen graaf noemen, maar rijk waren zijn
ouders wel. Zijn vader was een Eupens bankier en stof- en leerhandelaar en zijn
moeder was de dochter van een Luikse burgemeester. In de tweede helft van de
18de eeuw, geholpen door de politieke rust, lukte het sommige burgers in korte tijd
grote rijkdom te verwerven. Zij kwamen veelal uit Luik. Om zich enigszins te spiegelen aan de adel kochten deze ‘nieuwe rijken’ de veelvuldig te koop aangeboden
buitenhuizen of landgoederen. Misschien hoopten zij op deze manier uiteindelijk
ook een titel in de wacht te slepen en zo op de sociale ladder te stijgen. Nicolaas
Willems had in ieder geval geen probleem met het afbetalen van de vele schulden
die op het graafschap rustten.56
Zijn nichtje gravin Victoire de Hayme de Bomal erfde in 1788 alle bezittingen.
Zij was getrouwd met graaf Claude Romain de Marchant et d’Ansembourg.
Na het uitbreken van de Franse revolutie, werden zij in Luik al snel gezien als
vertegenwoordigers van het ‘ancien regime’. Vandaar dat Victoire en Claude
Romain tijdens deze roerige jaren hun Luikse woning verruilden voor de buitenverblijven in Hex en in Amstenrade. Voor Claude Romain bracht de Franse
Revolutie overigens niet veel goeds. Hij stierf in 1798 in zijn kasteel te Fraiture
waar hij gevangen werd gehouden door een radicale linkse groepering, de
sansculotten.57
De Marchant et d’Ansembourg was een bestuurders- en ondernemersgeslacht, dat zich in de eeuwen ervoor door aandelen in de opkomende industrie
en huwelijken met rijke erfdochters had verzekerd van een plek onder de adel.
De familie heeft in de 19de eeuw meerdere burgemeesters van Amstenrade voortgebracht. Het was destijds heel normaal dat de graaf of heer van een gebied ook
burgemeester werd.58
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In 1806 werd graaf Jean-Baptiste de Marchant et d’Ansembourg
(1782—1854), zoon van Victoire en Claude Romain, eigenaar van alle bezittingen.
Naast de door Nicolaas Willems in 1779 gekochte bezittingen werd hij ook eigenaar van de Luikse woning, het kasteel te Hex en kasteel Ansembourg in Luxemburg. Alle boerderijen en landerijen die bij de kastelen hoorden kwamen natuurlijk
ook in het bezit van deze graaf. In 1813 kwam daar ook nog kasteel Neubourg
in Gulpen bij.59 Dit kasteel was in de 2e helft van de 18de eeuw verkocht aan zijn
oom.60 Politiek gezien was Jean-Baptiste na de toevoeging van Limburg bij Nederland in 1839 zeer actief in de ‘separatistische beweging’. Deze beweging streefde naar aansluiting van Nederlands Limburg bij België of naar een status zoals
Luxemburg die kende.61
Inkomsten verkreeg de graaf voornamelijk uit de hoogovens en smederijen
in Luxemburg en de Ardennen. Het geld dat hij daarmee verdiende investeerde
hij in het onderhouden of uitbreiden van zijn bezittingen in Luxemburg en in
Zuid-Limburg. Hij bracht met zijn familie veel tijd door op kasteel Amstenrade,
dat hij volledig volgens de nieuwe mode liet herdecoreren. Het is bekend dat
Jean Baptiste een zeer nauwkeurig man was die alle correspondentie nauwgezet
opvolgde. Hij was een bestuurder en ondernemer zoals we die tijdens de industriële revolutie wel vaker tegenkomen, een paternalistische regent die de touwtjes
volledig in handen had. Daarnaast had hij een uitgebreide bibliotheek met boeken
over de meest uiteenlopende onderwerpen, van landbouw en fruitteelt tot chemie
en politiek.62
Zou hij zich ook met de landbouw op de Winselerhof bemoeid hebben?
De Lignes verbleven in de 18de eeuw niet veel onze contreien. Zij stelden een
rentmeester aan om de graafschappen en de boerderijen te beheren. Deze
zorgde ervoor dat alle rekeningen betaald werden, de pacht werd geïnd en dat
de nodige reparaties werden uitgevoerd.63 Waarschijnlijk was de rentmeester
de eerste contactpersoon voor de pachters van de Winselerhof. Kleine repara59
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ties konden door personeel in dienst van het kasteel gedaan worden.
Grotere werkzaamheden, zoals nieuwbouw werden waarschijnlijk pas
met toestemming van de eigenaar uitgevoerd. De eigenaar had vaak al contacten met architecten of andere gespecialiseerde ambachtslieden, vanwege
de vele vernieuwingen die ze ook aan hun kastelen lieten uitvoeren. Verder
leidden de pachters een heel zelfstandig bestaan en waren ze eigen baas in
hun boerenbedrijf. Toch lijkt het niet ondenkbaar dat de alles regelende JeanBaptiste af en toe zijn theoretische kennis over landbouw op de praktijk wilde
overdragen.
Hoewel Jean Baptiste in 1854 stierf, werd zijn erfenis pas in 1856 definitief
verdeeld. De Nederlandse bezittingen gingen naar zijn zoon Oscar, de Luxemburgse bezittingen met kasteel Ansembourg naar William (Guillaume) en de
Belgische bezittingen met kasteel Hex naar Alfred.64 Het lijkt vanzelfsprekend
dat Oscar ook de Winselerhof erfde, als onderdeel van de Nederlandse bezittingen. In de kadastrale leggers die in het archief van Kerkrade bewaard worden,
zijn echter andere namen als eigenaar vermeld. In het eerste deel van de legger
over de jaren 1841—1913 staat bij de voornamen ‘Jean Baptiste’. Eronder staat
iets kleiner ‘Willem Louis Eugene en verdere erfgenamen’.65 Dit is er duidelijk
later bijgeschreven. Willem Louis Eugene is de stamvader van de Luxemburgse
tak. Mogelijk was het op het moment dat dit werd bijgeschreven nog niet geheel
duidelijk wie van de broers de Winselerhof zou erven. In het laatste deel van
de legger wordt ‘Louis Charles Marie Rudolphe’ als eigenaar vernoemd.
De woonplaats Hex is doorgestreept en vervangen door Dickelvenne met de
toevoeging van het jaartal 1906.66 Deze woonplaats komt ook overeen met de
mondelinge informatie die Pierre Snijders van de laatste eigenaar-boer had
over de ‘graaf uit Dickelvenne’.67
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Deze graaf Louis de Marchant et d’Ansembourg (1858—1926) was een zoon
van Alfred, die de Belgische bezittingen te Hex had geërfd.68 Opvallend is dat
Alfred in het ‘Nederland’s adelsboek’ als heer van Hex, Terwinsel en Nuth
genoemd wordt.69 Hoewel deze informatie in geen van de andere geraadpleegde
genealogieën herhaald wordt, lijkt het er toch op dat de Winselerhof bij de splitsing van de goederen naar de Belgische tak van de familie De Marchant et
d’Ansembourg is gegaan.
Hoewel de Winselerhof al eind 15de eeuw in het bezit van de Huyns van
Amstenrade was gekomen, is een definitieve link met dezelfde eigenaar als van
kasteel Amstenrade pas vanaf de 17de eeuw aantoonbaar. Na meer dan tweehonderd jaar samen afwisselend in het bezit te zijn geweest van lokale adel, de
‘nouveaux riches’ en zelfs personen die op Europees niveau belangrijke posities
vervulden, kwam er in 1856 definitief een einde aan de link tussen de Winselerhof
en kasteel Amstenrade.

68
69

Coomans de Brachène 1978: 2; De Ghellinck Vaernewyck 1983: 249.
Nederland’s adelsboek, 13 (1915): 253-254.

70

71

Kees Post, Het boerenhuis in Nederland, Den Haag, 1975: 6-7; W.H.R.M.
Beelen, ‘De geschiedenis van de langgevelboerderij’, De Maasgouw,
123 (2004), 1: 10; Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO),
Landelijke Bouwkunst: Limburg, Arnhem, 2004: 3.
Snijders 1986: 10.

18

Snijders 1986: 11

De Winselerhof als gesloten boerderij
In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, is de gesloten hoeve of carréboerderij niet typisch Limburgs. Men vindt dit type boerderij terug in België,
Duitsland en zelfs tot in het noorden van Frankrijk. Zuid-Limburg richtte zich in
het verleden in sociaal-economisch opzicht ook veel meer op de aangrenzende
delen in België en Duitsland. Ook in geografisch opzicht sluiten deze gebieden
bij elkaar aan. Aan de ene kant vormt het Zuid-Limburgse heuvelland een uitloper
van de Ardennen en de Eifel en aan de andere kant vormt de Maas een verbinding
met het zuiden en lopen de vruchtbare lössgronden door tot in de Haspengouw
richting het westen. De bovengrens wordt gevormd door de schrale zandgronden
in noord en midden Limburg. De omvang van de boerderij bleef daar door de arme
grond de afgelopen eeuwen beperkt.70
De Winselerhof heeft qua opbouw en indeling alle typische karakteristieken
van een carréboerderij. Alle vier de vleugels hebben een een-beukige opzet,
ook het woongedeelte. Hierdoor kon men de langgerekte smalle vleugels van
hoge zijgevels voorzien. De buitenkant had een typisch gesloten karakter, met
weinig ramen en geen deuren. Tegenwoordig heeft de voormalige hoeve, net
als veel gelijkaardige boerderijen een wat gastvrijer karakter. Zo is de deur die
zich nu aan de buitengevel van het woonhuis bevindt een latere toevoeging.71
Waarschijnlijk zijn ook enkele ramen later toegevoegd of vergroot. Wanneer men
in het verleden via de grote toegangspoort het erf betrad, maakte die burchtachtige geslotenheid plaats voor de levendigheid van de binnenplaats. Daar lag
links, aan de kant van de grote schuur, de dampende mestvaalt. Rechts lag het
woonhuis waarvan de toegangsdeur en de meeste ramen op de binnenplaats
gericht waren. Het woonhuis lag vrijwel altijd met de topgevel aan de straatkant.
Het dak steekt rondom sterk over, met name rond de binnenplaats. Dat was
ook wel nodig, want interne doorgangen tussen de woon- en bedrijfsruimten ontbraken altijd. Men moest bij regenweer de beschutting van de luifel gebruiken om
van het huis naar de stallen te gaan. Bovendien zorgde de luifel ervoor dat

afb. 5

Plattegrond van de begane verdieping die de situatie van de Winselerhof
voorstelt voor de verbouwing tot hotel. In de stallen zijn de functies
geschreven die zij eind 19de eeuw vervulden.

de muren enigszins beschermd werden tegen de regen en opspattend
water.72
De centraal gelegen mestvaalt vormde een belangrijk onderdeel van
de boerderij. Tot eind 19de eeuw lag de nadruk in Zuid-Limburg vooral op de
graanteelt. Men hield slechts een gering aantal koeien, waardoor men weinig
mest voor het bouwland had. De bodem werd daarom vruchtbaar gehouden door
een systeem van vruchtwisseling en braakligging. Bij oude boerderijen, zoals de
Winselerhof, had men daarom een gering aantal koeienstallen, een grote graanschuur met dorsvloeren en ruime paardenstallen.73 De paarden waren zo belangrijk voor de bewerking van het land, dat de knechten die voor de paarden zorgden,
naast de paarden sliepen afb. 5 .
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De bouwgeschiedenis
Over de architectuurgeschiedenis van de Winselerhof zijn vrij weinig feitelijke
gegevens bekend. Algemeen boerderij-onderzoek heeft de afgelopen eeuw wel
een duidelijker beeld kunnen geven van de ontwikkeling van de gesloten hoeve.
Aan de hand van deze algemene ontwikkeling en sporen die op de hoeve zelf te
vinden zijn, kan wel een globaal beeld van de bouwgeschiedenis van de hoeve
worden gegeven.
Het boerderij-onderzoek is een relatief nieuw onderzoeksgebied, waar men
eind 19de eeuw pas een begin mee heeft gemaakt. Het werd in het begin nog lang
beïnvloed door de romantische gedachte dat oude volkeren een blijvende invloed
op de landelijke architectuur hebben gehad. Zo ontstond na Romeinse opgravingen in Zuid-Limburg, het idee dat de gesloten hoeve voortkwam uit de Romeinse
villabouw. Hierbij werd uitgegaan van een ononderbroken bouwgeschiedenis
waarbij de Romeinse villa een directe en blijvende invloed heeft gehad op de
lokale bouwtraditie.74
Door latere onderzoekers is aangetoond dat er geen sprake was van zo’n
continuïteit in de manier van bouwen. Uit archeologisch onderzoek en schriftelijke
bronnen bleek dat het boerenbedrijf na de Romeinse tijd juist werd opgebouwd
uit verschillende vrijstaande gebouwen die ieder hun eigen functie hadden.75
Toen uitbreiding noodzakelijk werd, bouwde men deze in de lengterichting tegen
het woonhuis aan. Wanneer het aantal bedrijfsruimten toenam, was het vanwege de af te leggen afstand praktischer om een hoek te maken. Zo onstond
een L-vorm, en uiteindelijk een gesloten hoeve.76
Hoewel historisch onderzoek heeft aangetoond dat veel boerderijen inderdaad een dergelijke ontwikkeling naar een gesloten hoeve hebben doorgemaakt,
lijkt deze functionalistische visie geen verklaring te kunnen geven voor het gesloten karakter van de carréboerderij. Bovendien wordt er geen rekening mee
gehouden dat de eigenaar en niet de pachter het initiatief nam tot uitbreiding
en modernisering van de hoeve. Dit vond doorgaans plaats naar een zorgvuldig
opgezet ontwerp van een architect.
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Het boerderij-onderzoek bevindt zich daarom in een nieuwe fase, waarin
gezocht wordt naar een betere verklaring voor de specifieke vorm van de gesloten
boerderij. De nu opgeheven Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek heeft in
een publicatie uit 2004 geopperd dat de gesloten kasteelhoeve het directe voorbeeld voor de gesloten hoeve zou kunnen zijn. Het gaat hierbij om een U-vormige
kasteelhoeve die met de open kant naar het kasteel toe is gericht. Naar buiten
toe geeft het dus een volledig gesloten indruk. De eerste kasteelhoeven met
dit grondplan deden halverwege de 17de eeuw hun intrede. In navolging hierop
ontstond vanaf de tweede helft van de 17de eeuw deze gesloten vorm geleidelijk
aan ook bij boerderijen.77 De vraag blijft waar de kasteelhoeve vandaan kwam en
of deze inderdaad zijn intrede deed voordat de gesloten hoeve tot ontwikkeling
kwam, of dat het eerder een gelijktijdige ontwikkeling was. Het is duidelijk dat
er voorlopig nog geen eenduidige conclusie bestaat over het hoe en waarom
van de carréboerderij.
Het is vrijwel zeker dat de Winselerhof net als de meeste andere hoeven
ook niet in één keer als gesloten hoeve opgetrokken is, maar door een geleidelijk
proces zijn huidige vorm heeft verkregen. Het binnenhof is niet precies rechthoekig. Dit wijst erop dat de hoeve niet in één keer gebouwd is. Over de vroegste
geschiedenis van de hoeve kan niet veel meer gezegd worden dan dat het
waarschijnlijk een woonhuis met enkele vrijstaande bedrijfsgebouwen was.
Net buiten de oostvleugel is men in de jaren ’40 bij het graven van silo’s mergelstenen funderingen tegengekomen.78 Mogelijk zijn dit resten van één van deze
vroegere vrijstaande gebouwen. Het wijst er in ieder geval op dat de huidige
hoeve een voorganger heeft gehad.
Over het huidige gebouw kunnen wel enkele dingen achterhaald worden.
Één van de vroegst bekende kaarten waar de Winselerhof op is afgebeeld is de
Ferrariskaart van Kloosterrade uit 1777 afb.5 . De Winselerhof is daarop één van de
vele gesloten hoeven in de omgeving. Maar wanneer men goed kijkt, is het duidelijk dat de boerderij aan één zijde niet helemaal dicht is. Er bevindt zich een opening bij de oostvleugel aan de zijde van de schuur. Hoewel men duidelijk zijn best
heeft gedaan de vorm van de boerderijen correct weer te geven, is de kaart op
dit niveau niet betrouwbaar genoeg om er echt conclusies aan te verbinden.
77
78

SHBO 2004: 6.
Snijders 1986: 10.

79

80
81

De Tranchotkaart van het gebied tussen Maas en Rijn, 76 Herzogenrath.
Geraadpleegd op 31 januari 2014 via http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/
collection/krt/id/4984.
Snijders 1986: 10.
Eggen 1989: 35-37; SHBO 2004: 9-10.

20

www.watwaswaar.nl

afb. 6

Architektenbureau Peutz

Hetzelfde geldt voor de Tranchotkaart uit het begin van de 19de eeuw.79 Op deze
kaart lijkt de hoeve overigens wel volledig gesloten te zijn. De eerste kaart waar de
Winselerhof heel precies en duidelijk op afgebeeld staat is de kadasterkaart uit
1811—1832 afb. 6 . De verhoudingen kloppen hier precies. Ter conclusie kan dus
gezegd worden dat de Winselerhof sinds 1832 of eerder een gesloten hoeve
vormt. Afgaande op de Ferrariskaart mag aangenomen worden dat de Winselerhof in 1777 wel al het karakter van een carréboerderij had, al was de binnenplaats
wellicht niet helemaal afgesloten.
Net als de meeste oude boerderijen in ZuidLimburg is ook de Winselerhof pas in een later stadium ‘versteend’. Voordat in
1892 de hoeve in opdracht van Louis de Marchant et d’Ansembourg gerenoveerd
werd, bestond de hoeve uit vakwerk met lemen wanden. Volgens Pierre Snijders
hadden het woonhuis en de paardenstallen vóór deze renovatie al stenen muren.80
De stevige houten constructie van het vakwerkgebouw is in het hele gebouw
nog terug te vinden. De draagconstructie wordt gevormd door een
aantal dwars geplaatste gebinten afb. 7. De afstand tussen twee gebinten wordt
een travee genoemd. De buitenste verticale balken worden de gebintstijlen genoemd. De ankerbalk, die de vloer op de verdieping draagt, bevindt zich
bij de Limburgse boerderijen doorgaans op een wat lager niveau tussen de stijlen.
De versmalde uiteinden steken door gaten in de stijlen heen en zijn aan de buitenkant met een wig verankerd. Hierdoor had men meer ruimte voor opslag op de
zolder. De schuin geplaatste balken, die de constructie ondersteunen en stevigheid verlenen worden schoren genoemd. De kapconstructie
bestaat uit een serie kapspanten die het dak dragen.81
De vakwerkmuren werden gedicht met beleemd vlechtwerk. Tussen de horizontale balken, de zogenaamde regels, werden dunnere stokken aangebracht van
olmen- of essenhout. Hiertussen werden buigzame twijgen gevlochten. Dit werd
afgedicht door de leem met veel kracht ertegenaan te gooien of te ‘kleane’.
De leem bestond uit een mengsel van gehakt stro, leem, kalk en een beetje mest.

afb. 7

Een dwarsdoorsnede van de oostvleugel ten zuiden
van de doorgang
naar het bakhuis.
Van het gebint is
alleen het bovenste deel zichtbaar.
De muren zijn van
steen.

Het stro zorgde met zijn vele luchtkamertjes voor een
goede isolatie.82
Bij de Winselerhof zijn de kapconstructies nog
goed te zien op de zolders. Ook zijn de foto’s die
vóór de verbouwing door Coen Eggen gemaakt zijn
voor de bestudering hiervan zeer waardevol. Aan de
verschillen tussen de houten constructies kunnen
namelijk afzonderlijke bouwfases herkend worden.
In het volgende stuk zullen de vier vleugels één voor
één besproken worden.
De zuidvleugel ofwel het woonhuis kent een
ingewikkelde en nu nog moeilijk te achterhalen
bouwgeschiedenis. Het bestaat uit twee delen, die
wel hetzelfde dak delen, maar verder niet met elkaar
verbonden waren. Het voorste deel is het woonhuis
en het achterste deel de koeienstal. Deze stal was
alleen vanaf de binnenplaats toegankelijk. De verdieping boven de koeienstal werd oorspronkelijk
gebruikt voor opslag afb. 8 .
De goede kamer lag zoals gebruikelijk aan de
voorkant, met uitzicht op het ‘Winseler Peedgen’ dat
van Schaesberg richting de Winselerhof leidde. Bij
de oudste huizen gaf de entree rechtstreeks toegang tot de keuken.83 Mogelijk was dit bij de Winselerhof ook het geval. De dunne scheidingsmuur
tussen de keuken en de gang doet vermoeden dat
deze later is opgetrokken. In dit voorste deel waren
oorspronkelijk ook de slaapkamers gesitueerd. Na
de verbouwing in 1920 zijn de slaapkamers naar het
achterste deel van het woonhuis verhuisd, boven de
koeienstal.84 De enorme zolder werd gebruikt voor
82
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afb. 8

de opslag van onder andere granen en bonen. Deze werden opgeslagen in grote
van stro gevlochten manden. Ook hing men er het vlees te drogen.85
De oostvleugel is waarschijnlijk de oudste vleugel. Deze vleugel vormt ook
geen rechte hoek met het woonhuis. De zuidelijke kopgevel was begin 20ste eeuw
nog uit keien opgebouwd.86 In het midden is een smalle doorgang naar het bakhuis. Boven deze doorgang bevindt zich nu een hotelkamer. Voor de verbouwing
tot hotel had men hier een aan beide zijden een open zicht naar de zolders toe.
Op foto’s van vóór de verbouwing is duidelijk te zien dat de kapspanten die aan
weerszijden van de doorgang gebruikt zijn, niet identiek zijn afb. 9 en 7. Dit wijst er op
dat de oostvleugel niet in één keer is gebouwd, maar in verschillende fases. Het is
niet zeker of het deel links of rechts van de doorgang ouder is.
Aan de noordkant sluit de oostvleugel aan op de schuur. Aan de zijde van het
binnenhof was dat deel van de muur voor de verbouwing van hout afb. 10. De aansluiting met de schuur is in een later stadium gemaakt, toen de schuur er al stond.
Dit moet ten laatste in het begin van de 19de eeuw gebeurd zijn, want op de
kadasterkaart uit 1811—1832 is de aansluiting met de schuur al gemaakt. Mogelijk
vormde deze opening enige tijd de doorgang naar het bakhuis dat tot 1892 naast
de vijver lag afb. 6 .87
De twee noordelijke gebinten van de oostvleugel laten deze stapsgewijze
aanbouw richting het noorden ook zien. Het zijn namelijk volle gebinten, dat wil
zeggen dat er regels en andere afdichtingsbalken inzitten die aangeven dat het
voorheen een kopgevel is geweest die het gebouw afsloot afb. 11.88 Aan de buitengevel is dit ook terug te zien in de natuurstenen voetmuur, die slechts doorloopt
tot het voorlaatste gebint. Hier eindigden de stallen voordat er nog een travee
werd bijgebouwd en voordat uiteindelijk als laatste stap de aansluiting met de
schuur werd gemaakt afb. 12 .
De indrukwekkende grote schuur is in één keer gebouwd en stamt duidelijk
uit een tijd dat de graanteelt nog de belangrijkste bron van inkomsten was.
Het behoort tot het oudste schuurtype, de dwarsdeelschuur. Hierbij lag de
85
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Coen Eggen, dakconstructie van de oostvleugel met een zicht
richting de schuur
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Zicht op de oostvleugel.
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afb. 12

afb. 11

Coen Eggen, de twee volle gebinten in de oostvleugel gefotografeerd
met de rug naar de schuur.

dorsvloer dwars in het gebouw met aan weerszijden tasvakken voor de oogst.
De dorsvloer was aan beide zijden voorzien van poorten, zodat de wagens na het
afladen van de oogst direct rechtdoor naar buiten konden rijden via het achterterrein.89 Dat de Winselerhof twee doorgangen voor wagens had, bewijst eens
te meer dat het veel bouwland voor graan gehad moet hebben en dat de schuur
in een tijd is gebouwd waarin de productie floreerde. Tussen de dorsvloer en de
tasvakken bevonden zich lage muurtjes die tijdens het dorsen het overspringen
van de graankorrels moesten voorkomen. Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw
deed een nieuw type schuur in Zuid-Limburg zijn intrede met een efficiëntere
indeling, namelijk de zijlangsdeelschuur.90
Het opvallendste aan de schuur is de enorme ruimte die de ankerbalkloze
constructie creëert. Deze constructie is in Limburg een zeldzaamheid, want zoals
89
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Plattegrond van de begane verdieping die de situatie van de Winselerhof
voorstelt voor de verbouwing tot hotel. De verschillende bouwfasen zijn
hier in kleur zichtbaar gemaakt. Deze kleuren geven geen volgorde van
constructie aan.

vermeld was het ankerbalkgebint in Limburg het meest algemeen. Coen Eggen is
van mening dat de schuur vroeg 18de eeuws is. Volgens hem valt er ook duidelijk
een overeenkomst te zien met constructies die vrij algemeen waren in Henegouwen, het gebied waar de adellijke familie De Ligne vandaan kwam. De schuur
van de Winselerhof zou in dat geval gebouwd zijn door Henegouwse vaklieden.91
Een datering in de eerste helft van de 18de eeuw is ook aannemelijk gezien het
feit dat de graanprijzen in heel West-Europa eind 17de eeuw omhoogschoten.
In Maastricht, indicatief voor Zuid-Limburg, kenden de graanprijzen vervolgens
een daling, voordat ze vanaf 1740 weer opliepen. Algemeen genomen beleefde
de landbouw in de 18de eeuw een periode van groei.92
Hoewel bekend is dat De Lignes niet veel tijd hier hebben doorgebracht, liet
Claude Lamoraal de Ligne in 1733 verbouwingsplannen voor kasteel Amstenrade
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Coen Eggen, gordingkap in noordelijke deel
van de westvleugel

ontwerpen.93 Deze plannen werden nooit uitgevoerd, maar het laat wel zien dat
hij plannen had met zijn pas geërfde bezittingen. Toch kan er met betrekking tot
de schuur van de Winselerhof niets met zekerheid worden gezegd. Archiefonderzoek in het archief van De Lignes zou wellicht meer duidelijkheid hierover kunnen
geven.
De westvleugel tenslotte vormt de toegang naar het binnenhof. De toegangspoort had voor de renovatie in 1892 een mergelstenen omlijsting. Wanneer
men door de toegang het binnenhof opgaat, ziet men dat de hoeken afgerond
zijn, zodat de wagens beter de bocht richting de schuur konden maken. De westvleugel is in twee fases gebouwd. Het noordelijke deel bestaat uit een sierlijk
uitgevoerde gordingenkap die tegen de schuur aansluit. Het zuidelijke deel dat
aansluit op het woonhuis omvat ook de toegangspoort. De afzonderlijke delen
zijn in dit geval niet alleen te herkennen aan de verschillende kapspanten maar
ook aan de telmerken afb. 12 .
De telmerken werden op de balken aangebracht als hulpmiddel om te
weten welke balk waar hoorde. De verschillende gebinten kregen doorgaans
een nummer, dat bestond uit een aantal streepjes. In de eerste plaats lijkt het
op het Romeinse telsysteem, maar het komt niet altijd overeen. Zo werd een
vier aangegeven als IIII. Ook werd er vaak nog een extra teken aan toegevoegd
om aan te geven aan welke kant van de constructie de balk zich bevond, links
of rechts.94
In de westvleugel dragen de kapspanten vanaf het woonhuis tot en met
de toegangspoort de nummers I tot en met V. De IIII en de V bevinden zich aan
weerszijden van de toegangspoort. Vervolgens begint er een nieuwe nummering
die bij I begint en doorgaat tot en met IIV afb. 13 . In kamer 68 boven de toegangspoort is deze overgang heel goed te zien.
Het is moeilijk te zeggen of het zuidelijke of het noordelijke deel eerst werd
gebouwd. Nummer V bij de toegangspoort is een vol gebint, terwijl het daaropvolgende nummer I leeg is. Dit doet vermoeden dat het deel dat op het woonhuis
aansluit ouder is en dat het deel dat op de schuur aansluit ertussen is gevoegd.
Zeker is dit echter niet.
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Volgens Coen Eggen was er op de plaats waar de westvleugel op de schuur
aansloot een geringe verwering op de wand van de schuur waar te nemen.
Dit wijst er op dat de schuur eerst is gebouwd. Pas nadat deze enige tijd aan
weersinvloeden bloot heeft gestaan is in de 18de eeuw het noordelijke deel van
de westvleugel ertegenaan gebouwd.95
Tijdens de 19de eeuw werd fruitteelt geleidelijk aan belangrijker. Een echte
omslag in het agrarische bedrijf werd ingeluid door de agrarische crisis in de jaren
1875—1890. Door de goedkope graanimport uit de VS gingen de boeren hier
steeds meer over op veeteelt. Het aantal koeien, varkens en kippen dat gehouden
werd nam sterk toe. Het herkenbare Limburgse landschap kreeg zijn vorm.
Akkerland werd nu weiland, vaak met de typische hoogstamboomgaarden.96
Bij de Winselerhof heeft zich deze verschuiving ook voorgedaan. De graanschuur
verloor geleidelijk zijn betekenis, de schapenstal werd een koestal en de paarden
maakten langzaamaan plaats voor varkens.

Na 1919
In 1919 verkocht Louis de Marchant et d’Ansembourg de hof en een deel van
de landerijen aan zijn toenmalige pachter Joseph Keybets en zijn vrouw Maria
Catharina Hubertina Spierts, de ouders van Hubert, Joseph en Clara Keybets en
grootouders van Theo Coonen en Pierre, Constant en Miets Snijders. Van 1927
tot 1943 was alleen oma Keybets-Spierts eigenaresse van de hoeve, vanaf 1943
samen met haar kinderen Joseph (die later naar hoeve Ten Hove in Voerendaal
verhuisde) en Hubert, broer van Clara en oom van Theo Coonen en de kinderen
Snijders. Volgens Pierre Snijders zou zijn overgrootvader Leonard Keybets – die
vóór Joseph Keybets pachter van de hoeve was – tot 1887 de pacht te paard via
Hasselt naar de graaf De Marchant et d’Ansembourg hebben gebracht.97 Het overige deel van de grond – circa 10 hectare – werd in 1919 aangekocht door Hubert
Spierts, de broer van boerin Keybets-Spierts, die deze als bouwpastoor wilde
benutten voor de oprichting van zijn parochiedorp Terwinselen.98 Hieruit blijkt dat
de hoeve dus niet naar het dorp is vernoemd, maar het dorp naar de hoeve.
Toen in de negentiende eeuw de industrialisatie haar intrede deed, bleef
Limburg nog lange tijd een agrarische provincie. Van de 200.000 Limburgers
woonde en werkte bijna driekwart op het platteland. Alleen Maastricht kende een
bloeiende industrie in de vorm van glas- en aardewerkfabrieken. In de omgeving
van Kerkrade was weliswaar al eeuwenlang sprake van kleinschalige mijnbouw
rond de Abdij Rolduc, maar dit was vooral voor eigen gebruik bestemd. Toen
de industrieën bleven groeien, nam de vraag naar steenkool echter zodanig toe
dat de Europese bodem al snel werd onderzocht op de aanwezigheid van deze
delfstof. Het zuiden van Limburg bleek een zeer grote hoeveelheid te bezitten.
Toch mocht er volgens de Franse Mijnwet van 1791 niet meteen tot de winning
ervan worden overgegaan. In de eerste plaats was de Limburgse bodem te waterhoudend om schachten te kunnen aanleggen en ten tweede was er geen goede
transportverbinding om de gewonnen steenkool te vervoeren.99
Pas in het begin van de twintigste eeuw werd de eerste officiële mijn geopend: Staatmijn B, de latere Staatsmijn Wilhelmina. Door de nieuwe, groeiende
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industrie nam ook het aantal arbeiders toe en daarmee het aantal inwoners rond
de Winselerhof. Op de website van Terwinselen-hobbyist Vincent Crutzen valt
te lezen dat het aantal personeelsleden in de periode van 1905 tot 1918 toenam van slechts enkele honderden tot zo’n 3000.100 Hadden de inwoners van
de Winselerhof eigenlijk geen overlast van de mijn? Volgens Pierre, Constant
en Miets was dit niet het geval. Miets herinnert zich nog goed dat zij de mijnkarretjes ‘s avonds vanuit haar slaapkamerraam over de Wilhelmina zag rijden.
Of zij ook het geratel van de wieltjes kon horen, weet zij niet meer. Constant
herinnert zich vooral nog dat de mijnwerkers langs de hoeve liepen als zij terugkwamen van hun middagdienst, op weg naar de kolonies: “Zo ongewassen
kwamen ze van de mijn af, met de pungel, een geblokte blauwe handdoek
met eten en drinken”.101
Om van de kolonies op het werk in de mijn te geraken, dienden de arbeiders
elke dag langs de hoeve te lopen. Het zou daarom zomaar het geval kunnen zijn
dat het mijnwerkers-verhaal uit het Limburgs sagenboek van Jacques Sinninghe
(1938; 1978) zich op deze doorgangsweg heeft afgespeeld.102 In dit (fictieve?)
verhaal spreekt men in een café over een waarzeggende vrouw die een paard
kon laten vliegen. Eén van de mijnwerkers zegt hierop spottend: “Ich bin es
benuujd wat ver wongesch het va miech sal sagen”. Een paar dagen later
komt hij de vrouw per toeval tegen, waarop zij hem zijn trieste noodlot voorspelt.
De mijnwerker begint hard te lachen, neemt “welgemoed zijn pungel” en gaat
naar de Domaniale Mijn waar hij in de middenschacht werkt. Nog voordat het
avond wordt, ligt de man – zoals gezegd – verpletterd op de bodem, in de
“soemp”.
De wereldcrisis in de jaren dertig had ook gevolgen voor de Staatsmijnen.
Door afzetmoeilijkheden werd het aantal werklieden door ontslag en verplaatsing
sterk gereduceerd. Ook moest het bedrijf regelmatig worden stilgelegd. Tevens
werd in 1934 overgegaan tot het instellen van werkvrije dagen, de zogenaamde
verzuimdagen. Deze werden bij de opleving van de economie, eind 1936, weer
100
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verlaagd. Dit leidde tot mijnstakingen. Het zou echter nog tot augustus 1969
duren tot de Wilhelmina werd gesloten.
Vanwege het snel groeiende bewonersaantal werd al gauw het plan geopperd om een nieuwe parochie te stichten, bestaande uit een groot aantal
arbeiderswoningen, een eigen kerk en andere noodzakelijke voorzieningen zoals
een school en winkel. Dit geschiedde in 1919. Voor de arbeiders werden langs
de huidige Heistraat, de Rukkerweg, Parallelstraat, Winselerstraat, Tuinstraat
en Spekholzerheideweg de eerste woningen gebouwd, gevolgd door de Vloedgraafstraat, Staatsmijnstraat en Tunnelweg.103 Ook verrees in slechts drie maanden tijd een zogeheten noodkerk. Voor de verdere stichting en uitbreiding van
de parochie werd Hubert Spierts aangesteld.
In eerste instantie vond Hubert Spierts zichzelf nog te jong en onervaren voor
de opdracht. Hij was in 1908 benoemd tot priester en had alleen nog als kapelaan
gewerkt in de dorpen Beegden en Nieuwenhagen.104 In dit laatste dorp had hij zich
dermate ingezet voor de bouw van een grotere kerk, dat bisschop Schrijen van
Roermond de ‘bescheidenheid’ van Hubert Spierts zonder pardon wegwuifde
en de aanstelling direct zwart op wit zette:

Roermond 18 September 1918
Weleerwaarde kapelaan,
Zoals ik met u heb afgesproken benoem ik u thans tot rector in Terwinselen
met de opdracht ‘n nieuwe parochie uit de gehuchten Terwinselen, Kaalheide
en Onderspekholz te vormen. Ik bid God dat Hij uwen arbeid aldaar rijkelijk
moge zegenen.
Met hoogachting, L.J.A.H. Schrijnen
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afb. 14

Zicht op de Winselerhof met op de achtergrond
Staatsmijn Wilhelmina.

Nog voor de officiële oprichting van de parochie was er contact geweest
met de rentmeester van graaf De Marchant et d’ Ansembourg over de aankoop
van de grond. Deze was gelegen ten zuiden van het Winselerpadje en de
Terwinselerweg, de toenmalige verbindingsweg tussen Heerlen en Kerkrade.
Het beslissende telegram dat de verkoop van de grond kon plaatsvinden, werd op
3 mei 1919 ontvangen. Het benodigde geld werd geleend bij het ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen. Op de website van Vincent Crutzen wordt vermeld dat
de aankoop precies op tijd had plaatsgevonden: één dag later vernam pastoor
Spierts dat de Staatsmijn van plan was om nog een stuk grond te verwerven dat
direct aan het rangeerterrein lag. De kerk zou dan onmiddellijk aan het mijnterrein
hebben gelegen, terwijl er nu voldoende afstand bleef.105 De Winselerhof vormde dankzij (of ondanks) haar ligging sowieso “een fel contrast met het naburige
mijnencomplex van de Staatsmijn Wilhelmina” afb. 14 .106
De bouw van de Terwinseler kerk werd nog uitgesteld tot 1921, omdat
een school meer prioriteit had. Toen in juni 1919 kinderen van school naar huis
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afb. 15

Priesterwijding Pierre Keijbets.

werden gestuurd vanwege plaatsgebrek, werd het laatste huis in Schaesberg
in één week tijd omgebouwd tot noodschool. Met de definitieve school werd
in september begonnen. Om de bouwkosten te drukken werd een eigen brikkenbakkerij opgezet. Leem werd verkregen door de omliggende grond 1 meter af
te graven en het grind werd ten zuiden van de Winselerhof gewonnen. Twee jaar
later werden in een voormalig café naast de noodkerk een bewaarschool en
naaischool geopend, de latere huishoudschool van Terwinselen waar ook Miets
heeft gezeten. 107
Met de bouw van de definitieve kerk werd eveneens in 1921 begonnen.
Op maandag 6 mei werd het eerste betongrind per kar aangevoerd door de jonge
Hubert Keijbets. Vervolgens droegen nagenoeg alle parochianen – van mijn107
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werkers tot beambten en opzichters – letterlijk een steentje bij aan de bouw ervan.
Gevolg was dat de “eerste steenlegging” reeds op zondag 10 juli 1921 kon plaatsvinden en de inwijding van de kerk een jaar later. Toch duurde het nog tot 1924
eer alle bouwwerkzaamheden voltooid waren. Vooral de aankleding met meubels,
beeldhouwwerken en schilderingen vergde veel tijd.108
Volgens Miets Snijders was heeroom Hubert Spierts een zeer vooruitstrevende man: “In de Keybets-familie bevonden zich veel pastoors, maar er
was er niet één zo modern als heeroom Hubert”.109 Pierre Snijders benadrukte
vooral zijn ambitie en vermogen om iets groots op te zetten: “Na zijn benoeming
tot bouwpastoor van Terwinselen wilde heeroom Hubert de zaken meteen groots
aanpakken. Een kerk, kleuterschool, huishoudschool, de hele santenkraam.
Wat die man in korte tijd allemaal voor elkaar heeft gekregen, is onwaarschijnlijk”.110 Uit oude documenten en krantenartikels blijkt dat Hubert Spierts niet alleen
geliefd was bij zijn familie, maar ook bij zijn parochianen, collega-pastoors en
enkele ‘hoge pieten’ in de omgeving. Toen hij op 2 februari 1919 tot bouwpastoor
werd benoemd, ging dit volgens de Kerkraadse Courant gepaard met een hoop
feestvreugde afb. 15 :
“Zondagmiddag had te Terwinselen de plechtige installatie plaats van
de Z.E. Heer L.H. Spierts als pastoor van de pas opgerichte parochie. De belangstelling was buitengewoon. Van tal van woningen in de nabijheid van de staatsmijn
Wilhelmina woeien de nationale kleuren. Om 3 uur werd de nieuwe herder aan de
pastorie afgehaald door ‘n stoet van familieleden, geestelijken, bruidjes, leden
van de sociale verenigingen, ‘t kerkelijk zangkoor, de burgemeesters van Kerkrade
en Schaesberg, de mijningenieur Vierenbos en ‘n massa belangstellenden.
Een bruidje reciteerde een toepasselijk vers. De installatie geschiedde door
deken Schijns van Kerkrade en als getuigen waren aanwezig, pastoor Jongen
en pastoor Erens”.111

Behalve een bevlogen kapelaan en pastoor was Hubert Spierts ook actief
als archeoloog. Zo startte hij de zoektocht naar een Romeinse villa bij de Overste
Hof, nabij de Winselerhof, waarvan de restanten onder het huidige Snowworld
begraven liggen.112 Daarnaast was hij een groot liefhebber en promotor van lokale
kunstenaars. Het was een periode van Katholiek Reveil, een religieuze opleving
waarin veel nieuwe parochies werden gesticht met elk een eigen kerk. Deze kerken dienden verfraaid te worden en daarvoor werden kunstenaars aangesteld.113
Pastoor Spierts zette zich hier volledig voor in en voorzag onder meer de schilders/glazeniers Arthur en Frans Nols, schilders Aad de Haas, Gène Eggen (vader
van Coen Eggen) en houtsnijder Nicolas Duprez van opdrachten. Het meest
bekend is Charles Eijck, één van de hoofdfiguren van de zogeheten Limburgse
School.114
Uit een briefwisseling tussen Spierts en Eijck, die destijds in Frankrijk woonde, blijkt dat de kunstenaar zeer verheugd was toen de pastoor hem in 1928 benaderde voor een opdracht in de nieuwe kerk in Terwinselen.115 Omdat het een
zeer tijdrovende klus betrof, maakte Eijck slechts voor twee of drie composities
een uitvoerig ontwerp. Voor de overige composities volstond hij met schetstekeningen. In totaal maakte hij vijf doeken. Toen deze vanuit Parijs waren gearriveerd, kwam Eijck in de jaren 1929—1930 hoogstpersoonlijk naar Terwinselen
om met een groot aantal schilderingen in het priesterkoor en de kinderkapellen
te beginnen.
Naar verluidt zou Charles Eijck later ook enige tijd op de Winselerhof hebben
gewerkt. Pierre, Constant en Miets Snijders beamen dit, al weten zij niet precies
wanneer en voor welk kunstwerk dit was.116
Volgens de informatie van Vincent Crutzen zou dit halverwege de jaren
veertig moeten zijn geweest, toen Spierts een drieluik van Eijck kreeg aange112
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afb. 17

Geëmailleerd plakkaat van Frans Nols
met daarop de
Winselerhof, kasteel
Tervieren en
Brommelerhof.

afb. 18

Mijnbouw in Terwinselen (1936),
Hubert Bekman.

boden ter gelegenheid van zijn zilveren pastoorsfeest. Een deel van deze triptiek,
die Eijcks laatste bijdrage aan de kerk was, zou hij in de grote zaal van de Winselerhof hebben geschilderd.117 Helaas liep de kerk in de loop van de jaren veel schade
op door grondverzakkingen, vochtschade en noodzakelijke renovatiewerkzaamheden. Veel van de kunstwerken die Charles Eijck maakte, zijn hierdoor verloren
gegaan, overschilderd of op een andere wijze geconserveerd.118 Overigens bood
de Winselerhof niet alleen een goede werkplek voor kunstenaars, maar vormde
zij ook een bron van inspiratie. Zo ontleenden onder meer Charles Eijck afb. 16 ,
Frans Nols afb. 17, Hubert Bekman afb. 18 en amateurgraficus Lou Vonken een kunstwerk aan de hoeve.119
In de oorlogsjaren was het op de Winselerhof relatief rustig. Theo Coonen
herinnert zich vooral een voorval waarbij een mooi Arabisch paard werd gestolen
dat zijn oom Jozef, Huberts broer, in de stallen van de Winselerhof hield. “In de
laatste weken van de oorlog begonnen de Nazi’s overal in Limburg te plunderen,
ook in Terwinselen”, schrijft Coonen, “Ik herinner mij dat de soldaten een vervoermiddel zochten en daarom het paard stalen. Ik was erbij toen dit gebeurde
117

afb. 16

Ingekleurde pentekening van Charles Eijck uit 1929 van
de Staatsmijn Wilhelmina, uit het boek “De boom en zijn
vruchten, 50 jaar Staatsmijnen in Limburg”.
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afb. 19

De grote vijver van de Winselerhof.

en ik moest er erg van huilen. Het paard is nooit teruggekeerd en moet ergens in
Zuid-Rusland zijn gestorven”.120 Pierre, Constant en Miets herinneren zich vrijwel
niets uit de oorlogsjaren. Wat zij zich vooral voor de geest kunnen halen, zijn de
mooie momenten. Zo denkt Constant met veel plezier terug aan zijn belevenissen op en rond de vijvers. Op zondag ging hij regelmatig roeien met een aantal
vrienden, zodat er meerdere bootjes op het water waren. Met een twinkeling in
zijn ogen vertelt hij over die ene keer dat hij van het ene in het andere bootje wilde
springen. Zijn poging mislukte. Drijfnat keerde hij terug naar de boerderij, waar
zijn grootouders helaas geen droge kleren voor hem paraat hadden. Gevolg was
dat Constant naar bed werd gestuurd. In de tussentijd konden zijn kleren drogen,
zodat hij later alsnog met de fiets naar huis kon.121
Vóór de roeivijver lag een forellenvijver afb. 19 . Ook hierover weet Constant
nog een leuk verhaal te vertellen. Hij herinnert zich dat hij op 10-, 11-jarige leeftijd

samen met neef Theo Coonen ging vissen. Daarbij kregen zij een provisorische
angel mee, die heeroom Hubert voor hen had gemaakt. Al hengelend gooide
de twee belhamels wat brood in de vijver, die niet alleen de vissen maar ook de
ronddobberende eenden wist te lokken. Eén van de eenden raakte verstrikt in
de hengel en wilde wegvliegen. Constant en Theo lieten in paniek de hengel los.
Meneer Bekema, een forse man die destijds vanuit de gemeente was aangewezen
als beheerder van de roeivijver, zag het voorval met lede ogen aan en snelde met
zijn roeiboot achter de eend aan. Gelukkig kon het dier worden bevrijd, maar de
schrik zat er goed in bij de twee jongens! Toen heeroom Hubert bij hun thuiskomst
vroeg of ze iets hadden gevangen, antwoordden zij volmondig ‘nee’. Een paar
dagen later bleek dat hij met meneer Bekema had gepraat en er alsnog achter was
gekomen dat de jongens een eend hadden gevangen…122 Ook Theo Coonen herinnert zich het voorval en vat het samen onder de komische anekdote: “Een woerd
vermaakt zich altijd in zijn eentje”.123
Behalve voor eigen gebruik werden de roei- en visvijver ook als gemeenschapsvoorziening gebruikt. In de zomer kwamen er regelmatig mensen om
zich te amuseren. Volgens Constant was er ook een hengelsportvereniging
actief. Uitgaande van een bericht in Nieuws van de Staatsmijnen uit 1961 zal
dit Het Dobbertje zijn geweest, een hengelsportvereniging die tien jaar eerder
in Terwinselen was opgericht en over drie visvijvers beschikte: één bij de Overste
Hof, één bij de Benzenrader Hoeve en één bij de Terwinseler Hoeve – Winselerhof.124 Op het moment van de viering telde de vereniging maar liefst 175 leden
en zeker 100 liefhebbers op de wachtlijst. Volgens de toenmalige voorzitter van
Het Dobbertje waren zij genoodzaakt een ledenstop te houden in verband met
“plaatsgebrek op en aan het water”.125 Hieruit kan men aannemen dat het een
drukte van jewelste moet zijn geweest op de Winselerhof.126
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Na 1960
Vanaf de jaren zestig wisselde de Winselerhof regelmatig van eigenaar. Hierdoor is het soms moeilijk te zeggen wie nu precies op welk moment in bezit was
van de hoeve. Eind 1965 werd de hof met 14 hectaren omliggende grond verkocht
aan de gemeente Kerkrade. Door de gemeentelijke herindeling verschoof het
landgoed in 1983 naar Landgraaf om via de Limburgse Monumenten Stichting
aan het einde van 1985 weer door de gemeente Kerkrade te worden teruggekocht. Deze ging al snel op zoek naar een nieuwe bestemming voor de hoeve en
plaatste een advertentie.
Uit een krantenartikel dat op deze advertentie volgde, blijkt dat Camille
Oostwegel niet de enige was met een bovengemiddelde interesse in de
Winselerhof.127 Volgens de schrijver van het artikel kwamen er in de eerste week
al tal van nieuwsgierigen naar de Tunnelweg om de hoeve in het echt te bekijken.
Het pand had dan ook twee aantrekkelijke voordelen. In de eerste plaats bood de
hoeve een zee van ruimte – woonkamer, keuken, drie kamers op de begane grond,
zes kamers op de eerste verdieping, een souterrain met stallen, een grote schuur
en binnenplaats – en in de tweede plaats was het gevraagde bedrag voor dit alles
ontzettend laag, namelijk 39.000 gulden. Opvallend is echter dat de toenmalige
wethouder te kennen gaf dat er voor dit luttele bedrag allerminst een bouwval
werd aangeboden. De realiteit bleek namelijk anders: zo charmant lag de
Winselerhof er destijds niet bij. In 1980 was er in de aanbouwkeuken van de hoeve
brand uitgebroken. Oorzaak van de brand was een “vergeten fritureketel op het
electrisch fornuis”.128 Verder valt er in een oud bericht over dit voorval te lezen:
“Plotseling sloeg de vlam in de pan en stond de afzuigkap in lichterlaaie. In eerste
instantie probeerde een buurman de brand te bestrijden, maar al snel werd
duidelijk dat de Kerkraadse brandweer eraan te pas moest komen om de vloerconstructie en het plafond te blussen. De aangrenzende woonkamer liep rookschade op”.129 De uiteindelijke schade bedroeg maar liefst 20.000 gulden en het
plafond moest worden gesloopt. Nog meer beschadiging liep het pand op toen
een jaar later een deel van de schuur instortte ten gevolge van de intensieve

mijnbouw. Dus hoezo: geen
bouwval?
Ondanks de vervallen
aanblik van de hof, was
Camille Oostwegel vastberaden de boerderij te kopen. Bovendien was dit lang
niet het ergste probleem dat
hij tijdens de werkzaamheden
zou tegenkomen. De overname verliep namelijk bepaald
niet soepel. Om te beginnen
afb. 20
werd het idee van Oostwegel
om de hoeve onder zijn eigen
BV onder te brengen als te risicovol beschouwd. Oorspronkelijk was het weliswaar de bedoeling geweest dat de Winselerhof in een andere hotelketen zou worden ondergebracht. De financiële steun die Oostwegel door zijn oude werkgever
werd toegezegd, bood hem echter de mogelijkheid het op eigen houtje te doen.
Gevolg was dat er torenhoge voorwaarden aan de realisatie werden gesteld en
naar meer geldschieters moest worden gezocht. Later ontstonden er problemen
met de Limburgse Monumenten Stichting die de Winselerhof in 1983 voor het
symbolische bedrag van 1 gulden van de gemeente Landgraaf had gekocht.
Een koopje! 130
Grootste hindernis in dit verhaal was mevrouw Verhagen afb. 20 , die sinds het
vertrek van Hubert en Justine Keybets met haar man op de Winselerhof woonde.
De heer Verhagen was knecht van de Keybetsen geweest en toen hij overleed,
mocht zijn weduwe op last van de gemeente Kerkrade gratis op de hoeve blijven
wonen om kraken te voorkomen. Volgens Pierre, Constant en Miets onderhielden
de Verhagens de Winselerhof niet, maar zorgden zij er slechts voor dat het verwarmd en bewoond was.131 Ze woonde er met haar twee jachthonden.
130

131

R. Sprooten en J. Hoenen (2007, derde druk), Alles moet bevochten worden,
p. 94.
Gesprek met fam. Snijders op woensdag 5 december 2013 te Winselerhof,
Landgraaf.
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Gesprek met dhr. C. Eggen op dinsdag 17 december 2013 te Kelmond.
R. Sprooten en J. Hoenen (2007, derde druk), Alles moet bevochten worden,
p. 97.
Limburgsch Dagblad, ‘Problemen rond Winselerhof’, 15 november 1985.
Gesprek met C. Eggen op dinsdag 17 december 2013 te Kelmond. Helaas
hebben wij mevrouw Verhagen niet kunnen opsporen om naar haar eigen
ervaringen te informeren.
Limburgsch Dagblad, ‘Problemen rond Winselerhof’, 15 november 1985,
p. 13.
R. Sprooten en J. Hoenen (2007, derde druk), Alles moet bevochten worden.
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nikki

De heer Coen Eggen, die in opdracht van Camille Oostwegel een bouwhistorisch
onderzoek naar de Winselerhof verrichte, heeft hier nog een angstige herinnering
aan. Toen hij de hoeve ging bezichtigen en mevrouw Verhagen niet thuis was,
ontsnapte één van de honden. Deze was nogal fel, waarop Eggen snel een ijzeren
staaf greep en zich achter een hoopje rommel verstopte totdat hun baasje terugkwam.132
In de biografie Alles moet bevochten worden vertelt Camille Oostwegel dat
mevrouw Verhagen tijdens hun eerste ontmoeting enthousiast reageerde dat er
eindelijk iets met de hoeve zou gebeuren.133 Later was zij helemaal niet meer zo blij
en kwam het zelfs tot een rechtszaak.134 Wellicht wekt dit de indruk dat zij munt
uit de situatie wilde slaan, maar het kan ook zijn dat zij zich weggejaagd voelde.
Volgens Coen Eggen, die wel gewoon te woord werd gestaan door mevrouw
Verhagen, was vooral dit laatste het geval: “Mevrouw Verhagen voelde zich
ongehoord. Zij had er haar laatste herinneringen opgebouwd en er samen met
haar man voor gezorgd dat de hoeve niet verder zou vervallen. Dat zij nu zo snel
mogelijk moest vertrekken, vond zij onterecht”.135 In een krantenartikel waarin het
geschil tussen de twee wordt aangekaart, wordt mevrouw Verhagen als volgt
geciteerd: “Dertig jaar heb ik hier hard moeten werken met mijn man en dan zie je
als dank dat ze je op een dergelijk botte manier uit je huis willen werken”.136 In ieder
geval liet zij zich niet zomaar wegsturen en stelde zij een ultimatum. Zij zou alleen
vertrekken als zij een huis voor haar zouden regelen in het Brabantse Den Dungen,
waar zij familie had wonen. Deze eis werd ingewilligd door een woning in Limburg
over te hevelen naar Brabant. Bovendien kreeg zij ook nog eens een behoorlijke
geldsom mee.137

afb. 21

Houten corpus.
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afb. 22

Binnenplein van de Winselerhof vóór de restauratie tot chateâuhotel.
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Uiteindelijk is mevrouw Verhagen nog tot de opening van het chateâu-hotel
op Winselerhof blijven wonen. Om Camille Oostwegel dwars te zitten, wilde zij
niet dat hij iets van het oorspronkelijke interieur zou overnemen en zette het in de
verkoop: “Mijn antieke spullen die niet mee kunnen naar Brabant heb ik aan musea
verkocht. Ik heb de Winselerhof met mijn blote handen in stand mogen houden
en nu het erop aankomt, moet ik van de heren zo snel mogelijk opsodemieteren.
Ze krijgen niks van me cadeau”.138 Om toch een deel van de inboedel te behouden, waaronder het karakteristieke fornuis dat zich tot op heden in de infokamer
bevind, heeft Oostwegel toen aan Coen Eggen gevraagd om dit in zijn naam
te kopen en tijdelijk op te slaan.139
Een ander opzienbarend object in deze kamer is de zeventiende-eeuwse
houten crucifix die boven de deur hangt afb. 21.140 Volgens Oostwegel zou deze
crucifix oorspronkelijk in een kapelletje langs een weg hebben gestaan, maar
zouden mijnwerkers deze hebben vernield tijdens een staking: uit frustratie
hadden zij de armen van het beeldje afgeslagen.141 Ter gelegenheid van de
opening op 1 september 1986 heeft Oostwegel dit beeld cadeau gekregen
van Hubert Keybets.142
De verbouwing zelf verliep overigens zeer voorspoedig.143 De eerste steenlegging van de restauratie werd gelegd op 11 juni 1985 door Judith Oostwegel
en deputé Werner Buck en de eerste gasten stonden al geboekt in augustus 1986.
De officiële opening zou plaatsvinden op 1 september 1986.144 Natuurlijk moest
er vanwege de monumentenstatus van de Winselerhof rekening worden gehouden met bepaalde voorwaarden, maar die nam Oostwegel maar al te graag ter
afb. 23

De os van de Winselerhof, boven de toegangspoort.
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Idem.
Gesprek met dhr. C. Eggen op dinsdag 17 december 2013 te Kelmond.
R. Sprooten en J. Hoenen (2007, derde druk), Alles moet bevochten worden,
p. 98.
Gesprek met C. Oostwegel op vrijdag 13 december 2013 te Houthem;
P. Snijders, Geschiedenis van de Winselerhof, s.l., 1986: 9.
Limburgsch Dagblad, ‘Neercanne’, 8 juni 1985, p. 19.
Limburgsch Dagblad, ‘Restauratie Winselerhof loopt gesmeerd’, 6 februari
1986, p. 13.
Limburgsch Dagblad, ‘Neercanne’, 8 juni 1985, p. 19.

harte.145 Er is zoveel mogelijk behouden gebleven: de oorspronkelijke bouw met
veldbrandstenen die ter plekke werden gegraven en gebakken, het houten vakwerk, de kruisgewelven in de kelder en de antieke put waaruit de Strijthagerbeek
ontspringt.146 Natuurlijk, de stallen voor de paarden, varkens en schapen zijn omgebouwd tot hotelkamers en het restaurant met glazen wanden is ook niet authentiek. Opvallend is bovendien de grote buitenpoort afb. 22 , die in het verleden een
boerengroen-kleur had en nu opvallend blauw is geschilderd. Volgens Bastiaan
Klomp is hiervoor gekozen, omdat insecten dit blauw voor water zouden aanzien
en daarom liever wegblijven.147 Maar of dit ook daadwerkelijk het geval is…
Overigens regende het op de dag van de opening zó hard dat de kelder
onderliep. Gelukkig merkten de aanwezige gasten hier niets van en was het
desondanks een zeer geslaagde dag. Ook was het geen slechte voorbode voor
het latere succes van de hoeve. Het enige voorval dat de omgeving jaren later
deed opschrikken, was toen er in november 1994 op een bospad nabij de hoeve
een lijk werd gevonden waarvan het hoofd en de ledematen ontbraken.148 Maar
dat is een ander verhaal. In ieder geval is de Winselerhof sinds de opening altijd
in trek geweest en daar veranderde dit misdrijf niets aan. Misschien is de os afb. 23 ,
het teken van macht en welvaart, in dezen de beschermengel van de hof.149
De kinderen Snijders en Theo Coonen zijn als ‘oudgediende bezoekers’ nog
steeds zeer te spreken over de wijze waarop Camille Oostwegel de Winselerhof
heeft opgeknapt: “Door de wijze waarop de boerderij in ere is hersteld, kunnen
145
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ‘Uittreksel monumentenregister,
nr. 23599’, 1967. Winselerhof staat geregistreerd onder nummer 23599.
Sinds 17 januari 1967 staat de Winselerhof in het Monumentenregister
geregistreerd als “een hoeve van baksteen om gesloten binnenplaats;
woonhuis, XVII B, met houten kruiskozijnen”.
R. Sprooten en J. Hoenen (2007, derde druk), Alles moet bevochten worden,
p. 99.
Gesprek met dhr. B. Klomp op dinsdag 19 november 2013 te Winselerhof,
Landgraaf.
Limburgsch Dagblad, ‘Onheilsplek’, 14 november 1994, p. 5; Limburgsch
Dagblad, ‘Lijk Landgraaf mist hoofd en ledematen’, 15 november 1994, p. 1.
R. Sprooten en J. Hoenen (2007, derde druk), Alles moet bevochten worden,
p. 97.
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gasten van het hotel en andere belangstellenden van de historische omgeving
blijven genieten onder het genot van de gastronomische gerechten”.150
Uitgaande van deze lovende woorden, zal het verhaal van de Winselerhof
nog lange tijd voortduren!

150

Gesprek met familie Snijders op donderdag 5 december 2013 te
Winselerhof, Landgraaf; e-mail van dhr. Theo Coonen, ontvangen op
zaterdag 18 januari 2014.
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