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De voormalige bro
ouwerij in Birgden
Jakob Kockerols (*1683) is de stamvader van de Antwerpse en Würmer lijn.
Zijn oudste zoon Adolf Kockerols ((*171
171
18) trouwde met Anna Gertrud Mols en
bouwde in 1764 het huis in Birgden.
wbedrijf ingericht. Met de
Dit huis werd als brouwerij en landbouw
nevengebouwen erbij was dit zo ruim, dat
d er in het midden van de 19de eeuw
voor enkele ongehuwde broers en zusse
en bijzondere logies in de boerderij
ingericht konden worden. Adolf had hett beroep van het brouwen van zijn
voorouders uit Hatterath overgenomen.
Adolf Kockerols was, zoals zijn grootvad
der, wethouder in Geilenkirchen en
gebruikte een wapen met gekruiste bro
ouwerschoppen.
Op het poortgewelf van het huis in Birg
gden bevindt zich een ruwe reproductie
van het familiewapen met het opschriftt:
ANNO 1764 A · K
A·G · M
Een zilveren zegelstempel met een fijn uitgewerkte voorstelling van het
wapen en de letters A K in de bovenstte hoek is vandaag nog in bezit van de
familie.
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Foto‘s van Thea Schroiff 1959
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De kerk van Birgde
en
Voor de kerk van Birgden staat ee
en stenen kruis van Barbara Houben
(Kockerols) de weduwe van Jakob Ko
(Kockerols),
ockerols die op 2 september 1760 in
ockerols,
Birgden gestorven is.
Het opschrift luidt:
ANNO 1760 DEN 2TEN 7BRISS – IST GESTORBEN DIE ACHT –
BAHRE BARBARA HOUBEN - GENAN
NT WITTIB JACOBI –
KOCKEROLS VON – HATTERATH – IH
HRES ALTERS – 76 JAHRS –
G.T.D.L.S. (Gott tröst die liebe Seele)

(In het jaar 1760 is gestorven de achtbare Barrbara Houben, genoemd Wittib JacobiKockerols uit Hatterath, haar leeftijd 76 j (God
d troost de lieve ziel))

Aan de zuidelijke zijde van de kerk zijn twee gedenkplaten aangebracht:
JOSEF KOCKEROLS (kleinkind Adolf Kockerols)
K
* 31.3.1782 † 8.12.1811 als Jesuit in
i Rom
CONSTANTIA KOCKEROLS (achterkle
einkind von Adolf Kockerols)
* 4.6.1848
† 1.1.1934 im Kloster Bethlehem
B
in Bergheim
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1
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De „Zehntscheuer“

(Tie
endenschuur)

in Hatterath

Sinds bijna 400 jaar is de familie Koc
ckerols woonachtig in de agglomeratie
Geilenkirchen In de gerechtelijke stukk
Geilenkirchen.
ken van Geilenkirchen staat geschreven
dat op 14 mei 1612 het koppel Michel Kockerols en Ännchen Borgmanns twee
stukken land gekocht hebben.
e oude „Zehntscheuer“, die in de 17de
Het oudste gebouw in Hatterath is de
eeuw gebouwd werd.
Hier volgt een uittreksel uit de:

Feestbundel van het 10
00-jarige bestaan van de
St. Peter- und Paul- Schutttersgilde in Hatterath 1903
juni 2003 – au
uteur onbekend

“...In 1612 was Michel Kockerols uit Va
alkenburg naar Hatterath gekomen. Hij
trouwde daar met Ännchen Borgmanns en bouwde een hof met brouwerij...”
”...In deze tijd (ca. 1690) waren de lokale boeren van de streek
n in Heinsberg. Zo kwam jaarlijks de
belastingsplichtig aan de Norbertijnen
rentmeester uit Heinsberg,
g, begeleid
g
do
oor bewapende
p
jjonge
g knechten,, met 4
huifkarren richting Hatterath reden. Hijj werd opgedragen om, zoals de vorige
jaren, de tienden uit de grondgebieden Hatterath und Gillrath te innen.
Aan de beide zijden van de weg was er enkel een bos; slechts hier en daar
H
» (woud) lag Hatterath. Een
een hoeve. Midden in het kleurige « Herbstwald
enkele straat groot en daar, ietwa
at in het midden, bevond zich de
« Zehntscheune ». Wanneer daar de
e wagens
g
tot stilstand kwamen,, stond
Michel Kockerols (= Michel III *1660), schepen van Geilenkirchen en beëdigd
chuurdeur. Hij begroette de rentmeester
burgemeester van Hatterath al in de sc
en gevolg en vroeg, het deel van de oogst die van de pachters als tienden
dienden, op de wagens te laden. Het was rogge, tarwe, haver, vruchtenwijn,
aarna was er voor iedereen een rijkelijk
potten met honing, bijenwas en wol. Da
maal en als bijzondere
j
verassing
g p
pruim
mentaart,, g
gebakken door Christine,, de
vrouw des huizes. Men tastte entho
ousiast toe, want zo’n taart was de
lekkerste in Hatterath. ‘s Namiddag
gs reden de zwaar beladen wagens,
geflankeerd door ruiters, weer uit het dorp,
d
richting Heinsberg.”
“...Een van zijn nakomelingen, Merten
n Kockerols, geboren op 7 april 1687,
trouwde met Adelheid Knibbelen,, bouw
wde in 1718 het huis ernaast,, dat later
door de families Heinrichs en Hahnen bewoond
b
werd.
Het huis werd in 1989 afgebroken...”
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Het Lindenhaus in Würm
In 1666 zijn Lambert Schüll en Ka
atharina Rinkens in het, toen nieuw
gebouwde Lindenhaus ingetrokken.
gebouwde,
ingetrokken Daarnaast betrok Lambert Schüll als
chterkleinkind Johann Wilhelm Kochs
pachter het Leiffarther Hof. Zijn ac
bouwde op dezelfde plaats, in 1793, he
et vandaag nog bestaande Lindenhaus.
In het boek „Die Familien des Lindenh
hauses in Würm“ uit 1927 schrijft onze
nonkel Willi, dat het ijzeren anker in he
et Lindenhaus (1793 J. W. K. M. K. S.)
dat aantoont. Onder hem werd ook hett woonhuis op het Leiffarther Hof nieuw
opgebouwd De dochter van Johann
opgebouwd.
n Wilhelm Kochs en Maria Katharina
Schunck Maria Margaretha Kochs trouw
wde in 1793 in Würm met Heinrich Josef
Kockerols (achtste kind van Adolf Kockerols uit Birgden). Wiens eerste zoon
1
trouwde met Christine Theodora
Wilhelm Adolf Kockerols (*1794) in 1818
Borgs en hij is de stamvader van alle Würmer
W
lijnen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werrd het Lindenhaus volledig verwoest,
verwoest
terwijl het sterk beschadigde Leiffarther Hof weer hersteld kon worden.
s één verdieping, maar het onderste
Het huidige Lindenhaus heeft slechts
gedeelte lijkt op het oorspronkelijk huis
s van 1793.

Het Lindenhaus in Würm

uit „Die Familien des Lindenhauses in Würm “ 1927

Familienverband Kockero
ols e.V.
27.09
9.2009

Foto van Thea Schroiff 1959
(Fine Simons en Therese Schroiff)

Het Leiffarther Hof
In het huidige Leiffarth bestond er vro
oeger een burcht en twee hoeves. De
burcht in Leiffarth werd in 1388 doo
or de Brabanders en de Bourgondiërs
verwoest. Het ene hof schonk de Biss
schop van Münster in 1144 aan het St.
M i
Marien
seminarie
i
i van Münster
Mü t
en het
h t klooster
kl
t
„St.
St Kosmas
K
und
d Damian“
D
i “ in
i
Lisborn bij Keulen als gemeenschappellijk eigendom. Deze beheerden het tot
1619, toen ze het aan Wilhelm von Lee
erodt Heer van Honsdorf verkochten. Dit
hof werd ook het hof bij Leiffarth geno
oemd. Wat met het andere hof gebeurd
is, is niet opgehelderd.
S
Schüll (zoon van Lambert Schüll)
In 1699 werd het Leiffarther Hof door Servaz
gepacht.
ht Het
H t woonhuis
h i van het
h t Leiffa
L iffarther
th
H f werd
Hof
d nog door
d
B
Baron
von
Mirbach zu Honsdorf, als vorige eigenaar, opgebouwd. Dit blijkt uit het
voorhanden zijnde anker (ANNO 1774 F. F. v. M. Z. H.).
Op 18.3.1828 werd het Leiffarther Hof openbaar verkocht. De broers Wilhelm
Adolf en Joseph Kockerols kochten op een veiling rond 80 morgenland en de
w
Hierdoor is het Leiffarther Hof
gebouwen met omliggende tuinen en weiden.
180 jaar
j
f
familiebezit.
ili b it Fritz
F it Kockerols
K k
l (zo
( oon van Wilhelm
Wilh l Adolf)
Ad lf) nam in
i 1863 het
h t
beheer van het goed over. Zijn zoon Ha
ans erfde het hof en kocht de aandelen
van zijn broer terug zodat hij vanaf 1935 de einige bezitter was. Destijds liet
hij het familiewapen met het jaarrtal 1935 (Hans Kockerols & Anna
Hergersberg) boven de huisdeur aanbre
engen.
In 1946 nam Wilhelm Kockerols (*1912 - zoon van Hans Kockerols) het hof, dat
door de Tweede Wereldoorlog zwaar bes
schadigd was, over en bouwde het weer
op. Zijn zoon Heinz Kockerols (*1956) beheert
b
vandaag het Leiffarther Hof.

Het Leiffarther Hof

uit „Chronik der Familie Kockerols“ 1968
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