Jacques Haumann

Jaren gaan voorbij in lief en leed. 13 familiegeneraties pachten de boerderij van het Kasteel,
waar heel vroeger hoofdzakelijk schapen gehouden werden. Eén familie woonde er maar 6 jaar
en de langst wonende familie 126 jaar. Er zijn diverse pachtcontracten gevonden en voorzover
te achterhalen is de boerderij 2x afgebrand en 4x verkocht.

1470 tot 2000

In 1927 pacht “ome” Hannes ( broer van grootmoeder Til) de boerderij de Grote Muys. In
1937 neemt vader (Peter Haumann) de pacht over. In 1972 is ze aangekocht en onze familiegeneratie woont er nu al 73 jaar.

De Grote Muys

Het is natuurlijk zeer interessant als het huis waarin je geboren bent ( je roots liggen) een
uitgebreide geschiedenis met zich meedraagt.
In 1470 was er al den hof “De Meuws” in het gehucht “Op Ghen Holl” onder Well zo blijkt
uit de oude archiefstukken van het Kasteel Well.
Uit de vele kasteeldocumenten was het ook nog mogelijk om te achterhalen waar de naam
“De Grote Muys” van afgeleid was.

De Grote Muys

Jacques Haumann

De
Grote
Muys

De Grote Muys
Het verhaal van de boerderij de Meuss in 1470
naar De Grote Muys in 2000

J.Haumann

Venray, febr. 2000

Béste familie,
Dit buùkske is geschreve om óllie te loate weete hoe ald De Groete Meuws al is en wie d'er zoal allemoal op gewoònd hebbe.
Bej ut leèze zulde merke dat die minse ok ut neudige mitgemakt hebbe en hard hebbe motte plaeren
om a'n de kost te komme.
Mer ok dat ut leève soms mier as 100 joar gewoon durging van vader op zoòn.

Venroj, februari 2000
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Grenssteen van Huis Well

8

Een woordje vooraf
Hoe kom je erbij om uit te zoeken wie er allemaal op de Grote Muys (boerderij onder Well)
gewoond hebben? Zoals zoveel zaken, is dat louter toeval.
Voor een reünie van de Knoopsen in 1983, heb ik hun stamboom uitgezocht. Dat heb ik ook
gedaan voor Pierre Cnoops, de buûtenrèdner (in 1725 dezelfde ouders), want die was ook aanwezig. Een logische volgende stap was het stamboomonderzoek van de fam. Haumann. Hier moet ik
echter nog het nodige speurwerk voor verrichten. Een mooie tussenstap is dit boekje over De
Grote Muys. Het moge ook duidelijk zijn dat ik toch wel een beetje belangstelling voor de oudheid heb.
Toen Mia en ik 7 jaar geleden (1993) in Venray gingen wonen, trof Mia een vroegere schoolvriendin uit Bergen. Zij was getrouwd met een echte "diepgraver" op oudheidkundig gebied:
Rien van den Brand, schrijver van diverse boeken over de regio, kastelen en specifieke gebouwen
uit de omgeving. Al bladerend bij hem thuis in een inventarisatielijst van het kasteel Well, viel
mijn oog op een artikel genaamd:
Moedwillig aangestoken brand en verbrande van hout op de bouwhove " De Muijs" te Well
in 1785.
Als je in zo'n dik boekwerk iets ziet waar je een directe relatie mee hebt gehad, dan wil je daar
natuurlijk meer van weten. Dus op naar Maastricht, want daar lag de achtergrondinformatie in het
archief.
Het leuke is dat ik het een en ander gevonden heb over de Grote Muys, maar er ondanks de wel
meer dan 10 brieven die over deze brand geschreven zijn, ik nog steeds niet met zekerheid heb
kunnen achterhalen wie de echte brandstichter is geweest.
Wat ik wél vond die eerste dag was een oud pachtcontract en het leek mij interessant om uit te
zoeken wie er op onze boerderij gewoond hebben en proberen uit pluizen hoe de boerderij aan
zijn naam " De Grote Muys" is gekomen.
De belangrijkste bron waar ik informatie gevonden heb, is in het rijksarchief te Maastricht. Hier
liggen de stukken over het Kasteel Well, vroeger "Huis Well" (grenssteen HW) genaa md.
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Het wapen van Well is een pijl naar boven. Hier heeft de rentmeester het wapen "versierd /uitgebreid" met
een boog.
Het staat op de voorgevel van het ouderlijk huis van Piet Klabbers. Het wapen van Well heeft een relatie met
dat van Straelen.
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Een tweede bron, was het gemeentearchief van Bergen. Verder heb ik nog enige informatie
gevonden in het kerkarchief van Well dat in Venray opgeborgen ligt.
Het vergaren van informatie lijkt op een wandeling in een doolhof. Je vindt dan weer eens iets
laat in de tijd en dan weer vroeg. Het is dus lastig zoeken en soms ontdek je dat je op een dwaalspoor zit omdat ooit iemand een document een keer verkeerd gedateerd heeft. Je moet continue
alert zijn en proberen alle gegevens in een ander verband te controleren. Soms levert een hele dag
zoeken helemaal niets bruikbaarst op. Je analyseert, combineert en legt relaties en dan heb je op
een gegeven moment voldoende voor een klein boekje.

Zonder hulp de weg vinden, in deze vaak lukraak opgeborgen en in oud geschrift geschreven
archieven, lukte ook mij niet en ik heb dan ook veel hulp gehad van de reeds genoemde, Rien
van den Brand, van mevrouw Schippers (zoekt alles uit over Well, Ayen en Bergen) en de heer
Duys (archivaris gemeente Bergen). Waarvoor mijn hartelijke dank.

Samegesteld door,
Sjakie van de Muys
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Om gegevens te verzamelen moet je hele pakken papier en boeken doorbladeren om iets van de Muys tegen te komen:
Hendrick Hagens op de Meuwshoff in 1710 met wat hij aan de kasteelheer aan pacht moest afdragen aan graan in
malder, vat of spint en aan boter en vlas.
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Inleiding
Dit boekje is geschreven voor de directe familie. Omdat we uit de agrarische sector komen of nog
volop in zitten, zul je hier en daar wel wat "boerderijtermen" tegenkomen.
Een opsomming van alle bewoners die op de Muys gewoond hebben is niet zo erg boeiend.
Daarom heb ik wat korte verhaaltjes en wetenswaardigheden toegevoegd, gekoppeld aan het tijdsbeeld, zodat het boekje wat leesbaarder wordt. Deze verhaaltjes zijn in de" handgeschreven tekst "
geplaatst.

Ik heb niet de intentie gehad een professioneel boekje uit te brengen. Ook zal het hier en daar nog
wel enige "zachte" informatie bevatten of kan er mogelijk een andere interpretatie aan gegeven
worden.

Met nog meer speurwerk is er natuurlijk ook nog wel iets meer informatie over de Muys boven
water te krijgen, maar voor mij gaf het tot nu toe vergaarde toch een aardig beeld over het verleden van de boerderij. Dat is dan ook de reden waarom ik besloten heb om het als een boekje uit te
geven.

Ik hoop dat eenieder die dit boekje leest, dit met net zoveel plezier doet, als ik beleefd heb aan het
speurwerk en het samenstellen ervan.
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Een van de vele brieven omtrent de aangestoken brand op de Muys.
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De eerste aanzet naar de oorsprong van de Muys
Zoals reeds gezegd in de inleiding was het lezen van " Moedwillig aangestoken brand op de
Muys in 1785", de aanleiding tot het onderzoek. De eerste dag dat ik in het Rijksarchief te
Maastricht wat verder in de zaak dook vond ik diverse brieven over dit onderwerp. Ook vond ik
een pachtcontract van de Muys uit 1866 en kwam ik de naam Meussgen Koppen in 1540 tegen.
Zeer voldaan ging ik die avond naar huis. Tenslotte had ik de eerste, de beste dag al iemand
gevonden waarvan ik dacht dat hij een relatie met de Muys had. Helaas deze conclusie bleek te
voorbarig: Meussgen Koppen heeft wel in dezelfde buurt gewoond, maar niet op de Muys
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Pentekening van het Kasteel te Well in vroegere tijden
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De kasteelheer: de "Koning" van Well
Vroeger was de kasteelheer iemand die heel veel te zeggen had en een machtig man. Hij regelde
en bepaalde welke pastoors in de regio kwamen en welke onderwijzers werden aangesteld. Er
werd tot de komst van de reformatie gedoogd dat hij maîtresses had en bastaard-kinderen op de
wereld zette die soms zelfs op het kasteel opgevoed werden. Ook gaat er een verhaal dat er een
kasteelheer is geweest die zijn bastaard-kinderen de achternaam "van Well" gegeven heeft.
De kasteelheer benoemde de schepenen (soort wethouders) die recht moesten spreken bij een
tweestrijd en mensen moesten veroordelen. Uiteraard was op het kasteel ook de gevangenis van
de regio.
Verder moesten alle bewoners uit zijn regio (voor Well waren dat mensen uit Bergen-Ayen-WellWellerlooi) jaarlijks een gratis bijdrage leveren of diensten verlenen. Voor vaklui betekende dit
onderhoudswerk op het kasteel of op zijn pachtboerderijen. Voor burgers het leveren van o.a. eieren, kippen of geld betalen. De boeren moesten meestel 1/10 deel* van hun oogst afdragen.
Afhankelijk van het pachtcontract moest een boer soms zelfs de helft afdragen. De kasteelheer
deed dan wel de helft van het vee en zaaigoed. Zo'n boer werd "halfman" genoemd, later verbasterd tot Hafman(s).
Een gedeelte van het koren dat gemalen werd, het zogenoemde molster, moest afgedragen worden als loon voor het malen. De molenaar met zijn knecht werden beëdigd en natuurlijk door de
kasteelheer aangesteld. Af en toe werd er toch nog een graantje meegepikt en er zijn dan ook
diverse processtukken van de boeren tegen de kasteelheer over fraudering door de molenaar.
Soms onjuiste gewichten of er werd heimelijk meer scheploon (dubbele bodem in het vat) genomen.
Ook de veerman werd door de kasteelheer aangesteld en moest hiervoor veerpacht aan hem
afdragen.
Nog een bron van inkomsten was het "lijnpeerdegeld": betaling van het vervoer per schuit die
indertijd met paarden over het lijnpad (Wansumse zijde) door de Maas stroomopwaarts getrokken werden.

* Tiendrecht:
Is van oorsprong een kerkelijk recht waarbij een tiende van de gewassen afgedragen of jongen van dieren gratis vetgemest moesten worden voor de parochie. Later hebben de kasteelheren zich dit recht toegeeigend. In 1838 is het tiendrecht nog eens uitgebreid bij de wet vastgelegd, maar per 1 jan. 1909 is het afgeschaft.
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Veer Well met gezicht op boerderij Tax (nu De Kooy).
In donkerbruin geschilderd door Aug. Deusser in 1924, die in die tijd op het kasteel te Arcen woonde.
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Op het kasteel werkte een rentmeester die dit alles keurig regelde en registreerde. Ook toen kwam
het nogal eens voor dat men niet kon betalen en er is dan netjes
vastgelegd dat die persoon b.v. 6 jaar later wel betaald heeft, al dan niet met boetegeld.
Elk jaar waren er 3 belangrijke betaaldagen:
St. Remigius: 15 jan. ---> leveren van vee, vooral varkens
St. Petrus : 29 juni ---> betalen van belasting ( thijns genoemd)
St. Andries : 30 nov.---> voor boeren de afdracht van hun 1/10 of helft van de oogst. M.n. St.
Andries stond bekend als "enne kwoaie dag".
Het koren dat s'zomers gemaaid werd was in november al flink aangedroogd en zo kreeg de
kasteelheer altijd goed spul binnen. De boer moest het graan zelf aanleveren en de droogzolder
opsjouwen in de Tiendeschuur.
Als "tegenprestatie" zorgde de kasteelheer voor bescherming van de hele goegemeente in zijn
regio.
Het moge duidelijk zijn dat men dus sterk afhankelijk was van de kasteelheer en "enne goeie of
kwoaie" veel invloed had op het dagelijks leven en het doen en laten in de regio sterk kon beinvloedden.

De boerenmeiden en knechten wisselden op 1 mei van boerenbedrijf. Alle verhuisspullen zaten
dan in een kleerkist. Dit jaarlijks wisselen noemde men "vigteren" (afgeleid van St.Vitus of St.
Victor ?).
Afhankelijk van het aantal kookpotten, dat op het fornuis stond, kwam men te werken bij een stevige degelijke boer met goede kost of bij een ploeteraar.

19

Heren/bezitters van Well
1e helft van de 13e eeuw Geen namen bekend
1251
Familie van Straelen
1309
Familie van der Leck
(schoonzoon)
1320
Familie van Baerlo
(zwager)
1368
Familie van Mierlaer
(gekocht)
1372
Familie van Arendael
(zwager)
1479
Familie van Bijlandt
(schoonzoon)
1550
Familie van Flodrop
(schoonzoon)
1628
Familie van den Bergh
(gekocht voor F 251000,-)
1630
Familie van Limburg-Styrum
(schoonzoon)
1686
Familie Pas de Feuquirius
(schoonzoon)
1771
Familie de Liedel
(erfgenaam)
1852
Familie Evers van Aldendriel
(buitenechtelijke dochter)
1852
Familie van Schloissnig
(erfgenaam)
1905
Maatschappij Well, Hr.Esser
(gekocht excl. kasteel)
1906
Dr.Wolters, jurist uit Düsseldorf (gekocht)
1945
Staat der Nederlanden
(geconfisqueerd)
1950
Santa Maria, Bisdom Roermond (gekocht)
1969
Sticht. Limb. Kastelen
(gekocht)
1988
Emerson College, Boston USA
(gekocht)

NB: In 1815 is de Heerlijkheid afgeschaft (Kasteelheren hadden vanaf toen deze titel niet meer).

Vanaf 1250 is het kasteel 19 maal van eigenaar veranderd. Dit is gemiddeld elke 40 jaar.
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Burcht de Hilden :ca 1450
Bij de boerderij "De Grote Muys" behoort een groot stuk weiland, vrij dicht aan de
Maas, dat ook nu nog de "De Hildert"* genoemd wordt. Ergens op dit grondgebied heeft in de
middeleeuwen een (kleine) burcht gestaan. In die tijd was Johan van Aerendael de kasteelheer op
Huis (kasteel) Well. Hij had een buitenechtelijke** dochter Meta die in 1447 huwde met Johan's
kamerdienaar Hendrik Schnell (of Schall). Johan schonk hem 2 morgen land (ca 60 are) bij gelegenheid van zijn huwelijk en kreeg ook nog het ambt van bode te Well.
Er is wel eens gesuggereerd dat deze Hendrik met zijn Meta op die burcht gewoond zou hebben,
maar tot nu toe is daar geen bewijsmateriaal voor gevonden.
Waar wel bewijstukken van zijn, is dat Adriaan van Bijlandt (een latere kasteelheer van Well) de
houten beelden van de Ayense kapel op de burcht de "Hilden" verbrand heeft: te weten 4 z.g.
maarschalken en wel St. Anthonius-Hubertus-Cornelius-Quirinus.
In het gemeentearchief van Bergen is nog een tekening*** aanwezig geweest van de
burcht waarop meerdere gebouwen stonden.
Tijdens de 80-jarige oorlog (1568 - 1648) hebben de spaanse troepen rond 1580 bijna
geheel Well platgebrand en verwoest. Waarschijnlijk is in dat jaar ook de burcht verwoest. De
locatie van de burcht is op diverse landkaarten aangegeven. Zelfs in 1821 staat ze nog op een
kaart getekend, terwijl ze er toen al lang niet meer stond. Het kwam vroeger vaak voor dat kaarten overgetekend en aangepast werden zonder te controleren. De burcht zal waarschijnlijk op een
hoog punt gestaan hebben. Jammer is, dat nog niemand weet waar dat precies geweest is.

* In de buurt van de Hildert lag ook een voetveer aan de Maas naar Maashees. Dit veer is mij nog goed bekend. Als wij
naar Venray op bezoek gingen met vader of moeke, moesten we aan een grote bel trekken en dan kwam de veerman
ons met een roeiboot, waar ook de fiets(en) in moesten, ophalen. Later toen we zo'n "snotjongens" waren deden we
belletje trekken, maar daar trapte de veerman niet in.
** Als je het boek: Well en Wee (pastoor Driessen) leest, kun je lezen dat buitenechtelijke kinderen (bastaards
genaamd) heel normaal was in die tijd bij kasteelheren en ridders.
*** In 1930 was dit oud "Meetboek" nog aanwezig in het gemeentehuis. Aldus volgens aantekeningen van de heer G.
Peeters (geboren op de Grote Waay - rentmeester van het kasteel - burgemeester van Bergen en later nog van Den
Haag), maar het is helaas sinds lange tijd verdwenen.
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De Hilden als burcht zoals die op heel veel oude kaarten is aangegeven. Deze kaart is van 1747,maar toen was de burcht al lang afgebroken.
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Wel is bekend dat tijdens het omploegen op ons perceel* op de Hildert, naast het weiland van
Drikkus Valkx, er vroeger aan elkaar gesmolten asbrokken naar boven kwamen. Deze waren van
een veldoven die er waarschijnlijk toentertijd voor het bakken van de stenen van de burcht is
geweest. Het weiland is later omgeploegd (omgeschuurd) zodat het als bouwland gebruikt kon
worden. Vòòr de ruilverkaveling was nog enigszins rode grond te zien direct na het omploegen.
De stenen die met het bietenrooien tevoorschijn kwamen werden aan de kant gegooid en zijn
door iemand** uit Venlo meegenomen voor het bouwen van een open haard.

* Oud kadasternummer F 580.
** Toon Jenniskens heeft dit aan Dhr. D. Baksteen uit Venray verteld.
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Vroegst bekende eigenaar van de Meuws uit 1470: Gerriht Gehnen (de doorgestreepte vader van Bartholomeus).

De tekst luidt: Op ghen Holl.
Primo Bartholomeus Ghenen van sijne hoff mit al sijnen toebehoeren aldaer van alder gelegen nijet dairvan uitgenomen noch gescheyden op Sinte Remeys dach toe tijnse XV111 vlems te winnen mit dobbelen tijns, wanner sich dat
gebeurt end is dair voir sijn erfftijnsguet.
Idem noch van den selfen hoff vursch op Sinte Andries dach toe pacht 111J malder rogge.
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Periode 1400 -1500
Hoewel er zeker al vóór 1470 een boerderij op de plek van de Muys gestaan heeft, begint mijn
geschiedschrijving pas in dat jaar.
Het oudste boekwerk, dat voor een leek niet te lezen is, van het kasteel Well in het Rijksarchief
te Maastricht is n.l. het Cijnsboek 1470 (boek waarin de pacht- en belastinginkomsten vermeld
staan). In dit boek staat dat ene zekere Gerrith Ghenen, die later op de Muys blijkt te wonen, een
bedrag van 18 vlems ( munt uit Vlaanderen) aan belasting aan het kasteel moest afdragen. Deze
Gerrith Ghenen is dus de eerst bekende bewoner en eigenaar. Het is in die jaren geen pacht,
maar een eigen boerderij. Het gehucht waar de boerderij staat heet nu de Halve Maan maar heette
vroeger Op ghen Holl.
In 1481 neemt Meuss Ghenen de boerderij over van zijn inmiddels gestorven vader. Zijn voornaam was eigenlijk Bartholomeus; kortweg gezegd "Meus".
De naam Meuss is aldus een afleiding van het laatste deel van de voornaam Bartholomeus.
Vanaf dat moment komt de naam Meuss*, op diverse manieren geschreven, in de archiefstukken
voor. De naam van de boerderij is dus te danken aan de voornaam van Bartholomeus
Ghenen.
Het kwam natuurlijk veel voor dat mensen die op een boerderij woonden in het dorp alleen
maar bekend waren onder de afgeleide naam van de boerderij of van hun beroep of bijnaam.
Denk maar aan Bijese Peter (onze eigen vader: Peter Haumann) en Sjakie van de Muys (schrijver
van dit boekje).
Sedert de tijd van Napoleon, was het wettelijk niet meer toegestaan dat iemand meerdere familienamen droeg. Toch zijn bijnamen nog zeer lang in gebruik gebleven, maar op enkele na inmiddels
uitgestorven.

* De Grote Muys geschreven als ….......... 1500 - 1600
1600 - 1700
1700 - 1800
1800 - 1900

Meus, Meuss, Meuuis, Mewes
Meuuuies, Heerenhoff, Mewis
Meuws, Meuwshoff, Grote Meuws
Meuws, Muys, Muyserhoff, Grote Muys

NB: In de middeleeuwen kende men geen u (was v) en niet de w (was v v): Meuws' toen geschreven als Mevvvs.
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Een prachtig opgemaakt overzicht van 1822 waarop staat dat jaarlijks in mei voor Bartholomeus Ghenen, die dan al
ca 300 jaar geleden gestorven is, een H. Mis gelezen wordt omdat hij hiervoor betaald heeft voor de "eeuwigheid".
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Periode 1500-1600
In een archiefstuk van 1526 van de Wellse kerk wordt Gerrith Ghenen ,als de zoon van Meuss
Ghenen, genoemd. Hij betaalde 62 Hornse guldens voor 2 Heilige Missen* als jaargetijden voor
overleden naaste familieleden en dat voor eeuwig (dus voor jaar in, jaar uit). Het geld werd door
de pastoor weer uitgeleend en van de rente die dit soort kerkengeld jaarlijks opbracht werden dan
de 2 missen gelezen en de armenzorg uitgeoefend. Het moge duidelijk zijn dat men in die tijd
een heel ander beeld had over "eeuwigheid". De kerk heeft later de vele "eeuwige" intenties
samengevoegd tot één jaarlijkse mis en wel op Allerzielen (2 november).
Bewoners die ca 1540 op het gehucht "Op gen Holl"** woonden:
- Gerrit Ghenen
: op de Meuss
- Hendrick Hermans
: erf met het land bij de Coppertzhoff (Drikkus Valkx ?)
- Kersken van Eijck, daarvoor Derick Coster Hendrickszoon en daarvoor Johan Derick
Ryckartzzoon : op gen Holl
- ?
: Fack
- ?
: De Bije
Alle boerderijen waren toen nog privé-eigendom.
De bewerking van het land gebeurde in die tijd volgens het "drieslagstelsel": een jaar wintergraan, een jaar zomergraan en dan een jaar braak. Later sprak men van "groenbraak" en werd
er in het 3 e jaar spurrie gezaaid dat ondergeploegd werd als bemesting.
In 1521, zo is vermeld in het boek van "Well en Wee" van pastoor Driessen, wordt
Adriaan van Bijlandt Heer van Well. Hij was een grote bandiet. Hij roofde en perste mensen op
zeer hardhandige manier valse getuigenissen af en gooide ze zonder proces in de gevangenis. Hij
stelde een "ketterse"(niet katholieke) schoolmeester aan en hij deed er alles aan om de katholieke
godsdienst in Well af te schaffen. E.e.a. met behulp van een wegens elders schandelijk gedrag
afgezette pastoor. Ook palmde hij al het kerkengeld in, m.n. de tienden.

* In 1822, dus 300 jaar later, worden nog jaarlijks missen gelezen voor Ghenen hetgeen blijkt uit een van de overzich
ten van de kerk.
** De naam Op gen Holl betekend: in de buurt van een drassig/veenachtig gebied. De lang geleden afgebroken boerderij
" de Holl " lag tegenover Drikkus Valkx (later van Boxtel) en daar ligt een rietkoel waar ooit eens turf uitgegraven is.
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De af te dragen belastingen bleven vaak vele jaren hetzelfde. Dit afschrift betreffende Gerijt Genen uit 1557 komt
geheel overeen met dezelfde bedragen als die van 1470. Het is wel geschreven door een andere rentmeester.
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In dit verband is het leuk om te weten dat expliciet vermeld staat dat de 3 malder rogge, die
Ghenen van de Meuss jaarlijks moest leveren voor het lezen van een H.Mis voor zijn vader, ook
door Adriaan ingepikt werden.
In 1544 leverde Meussgen Koppen, die ergens op het gehucht "Op gen Holl" woonde, 1 malder
gerst aan het kasteel als belasting. Hij was een klein
manspersoon want de toevoeging "gen" werd toentertijd gebruikt als verkleinwoord.
Dit is de Meussgen Koppen waarvan ik na mijn eerste zoekdag in de archieven dacht dat hij
op de Muys woonde.
In 1547 wordt Gerith Ghenen weer als eigenaar van de Meuss genoemd. Hij heeft dan behalve
schapen ook 9 swarmen bijen waar hij 11 brabantse stuver als tiende voor moet afdragen.
In 1555 moet Bernt (Bernardus) Ghenen de schoorsteenbelasting betalen.
Dit is in feite onroerend goedbelasting zoals die toen aan de kasteelheer betaald werd. In die tijd
werd er per verwarmd vertrek (dus per schoorsteen) betaald. Men moest per schoorsteen dan 1
(rook)hoen belasting afdragen.
Later (in 19 e eeuw) kwam er in sommige gemeentes (vooral in Duitsland) een regeling dat men
per raam en deur moest betalen. Om een huis er zo mooi mogelijk uit te laten zien en toch zo weinig mogelijk belasting voor te moeten betalen, werd vaak het raam op de muur geschilderd in
plaats van een echt raam te plaatsen. In Italie gold vroeger ook zo'n regel en in 1998 heb ik daar
nog zo'n huis gezien. Ook zijn mede om die reden vanaf 1920 vele huizen/boerderijen gebouwd
met de zogenaamde Engelse kap (Mansarde dak/gebroken dak), zoals ook de Muys er een is. Dat
gaf veel extra ruimte en de dakramen telden niet mee voor de belasting.
Later, op 10 mei 1561, betaalde een nazaat van de Gehnens (Gerith Gehnen Geridtz sohn), aan
belasting (thijns genoemd) aan het kasteel van sijn hoff: 3,5 malder* roggen, 18 vlemsen jaarlijks.
Verder 1 malder haveren en 1 capeun** voor de pacht van het vennicken.

* Oude schrijfwijze:
111 is 3 malder
111J is 3 ½ malder
** Zie bladzijde 34
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Mijn eerste dagvondst in het archief van Maastricht: De af te dragen tiende (Een malder gerst) van Meussgen Koppen
die weliswaar ergens Op gen Holl woonde maar niet op de boerderij de Meuws.
De bovenste tiendebetaler is een Kersten Op gen Holl die 5 vat gerst betaald heeft op 29 january.
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In 1580 als de Spaanse troepen bijna geheel Well vernielen en platbranden zijn praktisch alle
mensen gevlucht. Het waren roerige tijden. Dan was het kasteel bezet door de Spaanse troepen en
dan was het weer in handen van de Staatsen. De hele omgeving, tot Venray toe, moest bijdragen
met geld en proviand voor de militaire bezetters of meewerken aan het bouwen van een verdedigingswal. Was men weigerachtig dan werd je huis aangestoken, z.g. gebrandschat of andere
gewelddelicten gepleegd. Zelfs de nonnentjes "bagijnen van Oestrum" van het klooster
Bethlehem, die van oorsprong uit Well kwamen, moesten bijdragen: bedden, slaeplaeckens, oorkussens, kuststiecken en gaeren.
Van 1585-1589 heerste de pestziekte, zwarte dood genoemd, in de regio. Deze ziekte heerste ook
in 1634-1636 en was overgebracht door de Kroatische huurlingen die in het Spaanse leger dienden: o.a. bij de verovering van het Genneper Huis in 1636.
In 1588, als het kasteel niet meer belegerd is, komen de mensen weer terug naar Well.

De familie Ghenen heeft dan al langer dan 120 jaar op de Meuss (vóór 1470 tot
1590) gewoond en het is aan een van hen: " Bartholomeus" uit ca 1480 te danken dat de boerderij de afgekorte naam Meuss gekregen heeft.
Vanaf 1591 woonde Gerrit Gieles(Gillis), die van oorsprong uit Goch kwam, als nieuwe bewoner
op de Meuss. Deze Gieles was waarschijnlijk familie van de Ghenens.
Vanaf 1599, nog net voor de eeuwwisseling, moet de kasteelheer een gedeelte van de landschat
gaan betalen voor de Meuss. Dit moet hij ook voor de boerderij de Groote Waay en de Fack;
waarop dat moment 2 broers wonen die de proceskosten niet meer kunnen betalen aan de Wellse
schepenen. De kasteelheer werd dus verplicht gesteld om toen een flinke bijdrage aan de gemeenschap af te dragen.
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Vat.
Het vat was een heel belangrijke korenmaat. De vatinhoud was in bijna elke plaats anders. Op deze foto staan 4 vaten
uit de regio waarvan een uit 1825 en een gemaakt van stro. De middenstrip zorgde er voor dat het koren vlak afgestreken werd. Ze variëren van 21 tot 25 liter. Ook het Wellsche vat had zijn eigen inhoud: 23½ liter.
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Oude munteenheden:

Hornse gulden
= 20 stuver
Cleeffse gulden(medio 18e eeuw)= 20 stuver
Vlems (Vlaams)
= 2 stuver
Blauwmüster
= 4 stuver
Shilling ( schelling)
= 8 stuver
Stuver
= 8 duiten
Duit
= 4 oordjes
Pattacons (spaans)
=
Frank (belgisch)
=

Oude (dieren) betaalmiddelen:

Capuin/ capeun/ kapoen*'--> gecastreerde haan (i.v.m. meer vlees)
Hoender
--> kip
Gans
Hamel
--> gecastreerde ram (schaap)
Peper, gember, was
--> eerst kopen van schippers, zat in een loodurn

* Sinterklaas Kapoentje ' zouden dan alle Sinterklazen gecastreerd zijn? Nee hoor, kapoen heeft
ook nog een andere betekenis n.l.: kledingstuk.
Oude inhoudsmaten: Malder
Summer
Schepel
Seister
Spint
Kop
Maetje
Mud

=6 vat
=2 vat
=1½ vat
=½ vat
=¼ vat
=1/8 vat
=
=1 hectoliter/ca70 kg rogge

Stein (vlas,wol,garen) =8 pond (ca 4 kg)
Ton (bier)
=140 liter
Vaan (bier)
=5 liter/ 4 kan
Kan (bier,olie,wijn) =1¼ liter
Pint (bier)
=½ kan

Op St. Andries (30 nov.) als het koren al goed aangedroogd was mocht men bij het afdragen van
de pacht 1 spint per malder achterhouden ' krimpkoren genoemd.
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Uit deze archiefstukken van ca 1624 blijkt dat de Heer (kasteelheer) eigenaar is van de Mewis; zo schrijft pastoor
Verheyden in het kerkenboek.
Bovenstaande houdt vrij vertaald in:
De kasteelheer moet de 4 malder rogge afdragen aan het St. Anthoniusgilde van het goed (boerderij) dat vroeger van
Gerrit Mewis was. De twee scholtissen, Boerman en Reiner, laten weten dat dit ook gebeurd is voor 1563-75-76.
2 malder (of de geldwaarde ervan) moet het gilde afdragen aan de kerk voor het lezen van de jaarlijkse H.Mis en 2
malder mogen zij zelf besteden voor eigen verplichtingen (b.v. armenzorg)
In de onderste nota van hetzelfde jaar staat dat de kasteelheer 1½ malder haver moet afdragen als eigenaar van de
Mewis, dat Gerrit Mewis vroeger Gerrit Ghenen was en dat het nu Gerrit Gieles is.
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Periode 1600 -1700
In 1612 betaalde Gerith Meuuis (is Gerith Gieles) 12 Hornse guldens en 4 stuiver aan grondbelasting.
In 1624 woonde Gerith Gieles weliswaar op de Meuss, maar de Kasteelheer was inmiddels
eigenaar geworden. Mogelijk heeft Gieles ten gevolge van de vernielingen (80-jarige oorlog) de
erfpacht van de grond die hij van het kasteel gepacht had niet meer kunnen betalen of hij heeft
de boerderij aan het kasteel verkocht.
Tussen 1612 en 1624 zijn diverse panden/grondstukken overgegaan van particulier naar de
kasteelheer en dat is toen ook met de Muys gebeurd. Ik heb alle stukken die ik kon vinden over
die jaren nagepluisd. Helaas heb ik geen formele documenten omtrent het exacte overgangsjaar
kunnen vinden.
In 1629 wordt 1 ½ malder haver als tiende of kerkbelasting aan de kerk van Well (pastoor
Verheyden) geleverd door:" Den hoff van Gerrit Meuuis (Gerith Gieles) nu ons Heer van Well
toebehorend."
NB: Hieruit blijkt nog eens duidelijk dat de kasteelheer inmiddels eigenaar is.
Om een beeld te krijgen wat diverse spullen verhoudingsgewijs kosten in 1630 (munteenheid:
Kleefse munten), geeft onderstaand overzicht een aardige indruk:
1 pond zeep
1 jong kalf
1 pond kaarsen
1 vadem ploeglijm
1 varken van 1 jaar
1 vet schaap
1 jonge os om te mesten
1 vet kalf
1 kuiken
1 kan azijn
1 kan olie
1 kan brandewijn
1 kan traan
1 vat zout

3¾ stuver (1 gulden = 20 stuver)
30
,,
7
,,
1
,,
7 gulden en 10 stuiver
5 ,,
15 ,,
45 stuver
4½
,,
3
,,
14
,,
1 gulden
12 stuver
29
,,

De familie Gieles heeft 44 jaar (1591-1635) op de Meuuis gewoond.
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"Oude handtekeningen" zoals ik ze tegengekomen ben ter ondertekening van diverse documenten. Het "kruisje" komt
verreweg het meeste voor.
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Vanaf 1635 woonde Gabriele Vaeghs op de Muys. Zij kwamen van oorsprong uit Vierlingsbeek.
In jan. 1673 werd door de gemeente de schade opgenomen die hij geleden had door de plunderende Franse troepen.
De specificatie gaf:
4 Hamels
16 gulden- 2½ stuver
2½ malder gerst 20 gulden
Haver
7 gulden- 7 stuver
Hooi
9 gulden
Brandewijn
1 gulden
Totaal
52 gulden- 9½ stuver

Boerderij De Bije: In die periode was Henrich van Loene eigenaar van de Bije en in 1635 is
deze boerderij grootscheeps verbouwd /opnieuw opgebouwd want men spreekt van de nieuwe erf.
In 1635 woonde Jan Heyle op de (grote) boerderij "Op den Holl". Heyle had een eigen
boerderij en was welgesteld. Hij was schatheffer en fungeerde als schepene, aangesteld door de
kasteelheer. Vaak kon men nog lezen nog schrijven. Vandaar dat een symbool of beroepsmerkteken
als een soort handtekening werd gebruikt. Jan Heyle had als herkenning een "twaalfspakig karrad".
In de buurt woonde verder nog Jacob Hermans (koemelker) op de boerderij van Drikkus
Valkx en later woonde er Bast van Kempen (schoonzoon van Peter Basten, heette zelf Peter
Seegers).
In de periode 1635-1639 heerste, zoals eerder beschreven, opnieuw de pest in de regio en
ook in Well. De mensen stierven in grote aantallen en je mocht blij zijn als er 1/3 van de bevolking overbleef. Vanuit Melderslo is bekend dat het er zo slecht aan toe was dat een 72-jarige man
trouwde met een meisje van 16 om de gemeenschap nog enig nieuw leven in te blazen. Had die
even geluk bij een ongeluk!!
Veel boerderijen kwamen in verval, het vee kon niet meer worden verzorgd, het oogsten
werd onmogelijk en de akkers vervielen tot woest natuurgebied.
In 1659, zo blijkt uit een taxatierapport, heeft de pachtboerderij de Meuuies een waarde
van 3550 gulden en rust er een niet nader bekende schuld op.
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Consumptieschatting (1736) t.b.v. belastingheffing gebaseerd op het aantal bewoners.
Fam. Haaghens (Meuws): 1 man+1 vrouw+1 zoon of knecht +2 dochters of meiden.
Belasting: 1 pattacon +2 shilling
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Den Houw, weiland aan de Maas en later gedeeltelijk eigendom van de fam. Haumann, had een
waarde van 2812 Venlose* guldens.

De familie Vaeghs heeft 40 jaar (1635-1674) op de Meuuuies gewoond.
Per 6 december 1674 woonden Jan en Aaf Kersken als pachter op de Meuss. Van deze familie is
over deze periode een heleboel bekend en het begint met:
Jan Kerskens, de vrouw ende scheper heft betaelt 8 gl ende gelevert heft also overbetaelt 2 gl 9
3/4 st.
Jan heeft aldus vooruitbetaald. Het geld is waarschijnlijk betaald voor de bouw van een soort
palissade. Dit zijn palen die naast elkaar in de grond geslagen worden en zodoende een schutting
vormen. Palissades werden ook wel gebouwd als een soort verdedigingsbouwwerk.
In 1679 bestond de Meuss (Heerenhoff genoemd) uit:
- Hoffstad (boerderij met erf)
- Bouwland en weiden
Totaal 48 morgen +148 roeden (ca 16 Ha te bewerken grond).
Verder nog aan heide tot "an de beeken": 16 morgen + 60 roeden (tezamen ca 5 Ha).
De kasteelheer moest hiervoor aan de schepenen van Well betalen:
4 Hornse glds - 1 ½ stuiver "De helften is bij haere genaedens schattingen** inbrengen".
Voor zeer slechte zandgrond betaalde men 1 stuiver, voor de wat betere zandgrond 4 stuiver en
voor maasgrond 13 stuiver per morgen.
In die tijd was Jonker Boechhout eigenaar van de Wehr. Tevens blijkt uit de stukken dat het huis
van Weys / Nijssen (later Kleine Muys genoemd) pas na 1679 gebouwd is en geen pachtboerderij
was. Op den Hens (sectie F226, bij Hannes Valkx) stond ook een boerderij van het kasteel; deze
boerderij is in 1843 afgebroken.

* Eenheid in het muntstelsel bestond er nog niet. Iedere streek hanteerde zo zijn eigen muntwaarde.
** In die tijd had het begrip schattingen de betekenis van belasting. Omdat de precieze bouwstenen voor de berekening
van de aanslag ontbraken werd de hoogte ingeschat.
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Pachtcontract van Jan Kersten van "den bouwhoof Op de Holl of Meus".
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In 1679 waren de volgende boerderijen van het kasteel:
- Den Hoff te Bergen (Peeters, later Heurkens tegenover de Kerk).
- Den Hoff de Hoeninigen (Ruhl).
- Huberdenhoff op de Camp (Jenniskens).
- Den Hoff de Meuuis.
- Den Hoff de Aswater.
- Den Hoff in de Looy (Beksenhof?).
- Den Hoff op de Hamert.
- Het Mehr (Mehrsen hof).
Jan Kersken moest in 1679 aan oogst en vee als pacht aan het kasteel afdragen:
Rogge
: 8 malder
Boekweit
: 6 malder
Hamel
: 2 stuks
Kaf en stro
: gebruikt voor matrassen/kussens/potstal/(stro)poppen.
Als in 1683 de bliksem is ingeslagen in het koren (rogge?) betaalde hij de gehele pacht met ca.
10 malder bougwyedt (boekweit). Ook toen er hagelschade was in de rogge hoefde hij maar 4
i.p.v. 8 malder rogge te leveren.
In 1688 heeft hij blijkbaar een heel slecht jaar gehad want dan moet Jacob Heyle (boerderij Op
den Holl) borg staan voor hem.
NB: Omstreeks 1775 zijn diverse pachtcontracten van de kasteelboerderijen overgeschreven. Een
daarvan is het vroegst bekende uitgebreide pachtcontract op de Holl van de Meus met Jan
Kersten(=Kersken) als pachter. Onderstaand de letterlijke beschrijving van dit contract dat gold
voor de tijdsduur van 12 jaar.
Pachtzeijdel van de Holl of Meuss
Op heden dato 14 meert den 1690? heer grave van Pas de Feuquieres der heerlijckheijt Well,
Bergen, etc. Den bouwhof op de Holl of Meus in eenen jaerlijcke pacht uijtgedaen heeft aen Jan
Kersten voor den tijdt van 12 jaeren edoch beijdertijdts vrij stadt met de halve jaeren den selven
pacht op te seggen, die het sal believen ende dat op behoorlijcken tijdt insgelijcks heeft den
hooghgemelten heer grave in eenen besonderen pacht ende de selve jaeren ock verpacht aen
Joannes Kersten de thinde op het hool hier naer beschreven op de volgende conditie:
Ten eersten sal den voornomende pachter aen gewanden leverbaere vruchten jaerlijcks op St.
Andries ofte 14 daegen daer naer onbevangen, op den Huijsen
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Miniatuurschilderkunst/calligrafie van Hub. Wouters te Beek
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Well leveren acht malder rogge, 8 malder boeckweijdt, 4 malders spelt ende 5 malders haever, als
welsche maete te leveren
Ten tweeden sal de pachter van beijde voorss: parcellen in de plaets van scheuf en stroij te leveren alle de gehüghten en getimmeren dack ende wandt dicht onderhouden, sonder iedts aen den
heer verpachter te mogen corten, maer bij aldien daer eenigh neuwe werck moet gemaeckt woorden, soo sal den pachter gehouden zijn, de arbeijders cost en dranck te geven ende den heer verpachter den loon.
Ten derden sal den pachter of niemant van sijne huijsgesin geenerleij holt mogen houwen, ofte
het selven beschaedigen, als alleen het geene den heer verpachter, hem sal af laeten aenwijsen.
Ten vierden bij haegelslagh, krighsverderf, ofte openbaren algemeijnen mijsgewas sal den pachter quitslaegh genieten naer advinant nabu-ijren.
Ten vijfden ende eijndelijck den pachter immerhin soorg dragen voor vier en brandt alsoo in cas
bewijselijck ende bevonden wierde dat sulcks, daer godt voor behoude, door den pachter selfe
ofte door sijne domistieken versuijm quaeme te onstaen, dat sulcken schaeden op sijne soo
gereijdt als ongereijdt goedt sal verhael woorden, sonder argh, list dese in waere orcondinghe,
hebben parthijen dese eens inhaldts beijdersijdts eijgenhandigh onderteekent en twe dobbelen
zeijdelen hier van gemakt op dagh ende jaer als vooschrevenne.
H:W: Graeve van Pas de Feuquieres
Jan Kersten

Jan Kerskens woonde 24 jaar (1674-1697) lang op de Meuws.
Van de volgende bewoner is weinig bekend, alleen dat hij niet erg lang op de Muys gewoond
heeft.

Jan Houbrouck woonde maar 6 jaar (1697-1703) op de Meuws.
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Door de rentmeester mooi versierde hoofdletters betreffende Henricus Kersten die ergens Op ghen Holl woonde.
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Oude agrarische benamingen:
Scheper : schaapherder
Hart
: herder van de koeien
Gerf /schoof: gebonden bos koren
Vim
: 100 à 120 gerven (gebonden bossen koren)
Gaest : 8 gerven op het land tegen elkaar gezet om te drogen
Mijt
: Ca 1600 gerven (1 Ha rogge) in de open lucht, rond opge
stapeld met een spitse top.
Oude afmetingen:

Bunder =1 ha
Morgen =33 are (in een morgen te ploegen met een span ossen)
Roey =1 are
Duim =2½ cm
Palm
=10 cm (handpalm)
Span(ne)=18 cm (tussen toppen van de pink en duim )
Voet
=29 cm
Pas(treaj)=2½ voet
Roede =14 voet
El
=69 cm
Vadem =1½ meter
Mijl
=5½ km (1 uur gaans)

In die tijd moesten de kinderen, als ze in de winter naar school gingen, zelf de turf meebrengen
voor de schoolkachel. s'Zomers was er gewoonlijk werk op de boerderij, de kinderen moesten
dan natuurlijk bijspringen en gingen vaak niet naar school. De kinderen droegen allemaal
klompen. In het voetbed werd vaak stro gelegd omdat dat warmer was of om droge voeten te
houden als men door het water of door een modderpoel was gelopen. Als ze te groot waren werd
er voorin een prop stro gestopt en vanaf dat er kranten waren werden die ervoor gebruikt.
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Beestenschatting (1733) t.b.v. belasting met o.a. Gerit Haeghens. Koe-rund-schaap-bijen-gans.
Te betalen in: patacons- shilling- stuver.
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Periode 1700 -1800
Vanaf 1703 komt de familiegeneratie Haegens op de boerderij. Van deze familie zijn, naast de
normale af te dragen pachtverplichting, nog diverse huiselijke gegevens bekend.
Van 1703 - 1710 woonde Hendrick Haegens op de boerderij.
In 1733 heeft Gerrit Haeghens aan vee: 3 koeien, 2 jongvee, 32 schapen, geen bijen, 5 ganzen en
hij moest hiervoor aan beestenbelasting afdragen ' 5 pattacons (spaanse munt)- 4 shilling- 2 stuiver.
In 1736 woonden bij Gerrit Haeghens (gehuwd met Dekkers) in huis: Man, vrouw, 1 zoon of
knecht, 2 dochters of meiden en hij moest hiervoor aan consumptiebelasting betalen: 1 pattacon4 shilling.
In 1743 moest Gerardt Haegens als halfman: Rogge, boekweit, haver en spelt afdragen.
Op 25 juni 1754 wordt er weer een 12 jarig pachtcontract afgesloten met Gerrit Haagens.
In 1772 werd de boerderij weer verpacht voor 6 jaren aan dezelfde familie.
Hij moet jaarlijks aan pacht betalen:
Rogge
: 12 malder
Boekweit
: 12 malder
Spelt
: 4 malder
Haver
: 5 malder
Vlas
: 2 steinen
Boter
: 25 pond
Schapen
: 2 stuks
Totale geldwaarde: 339 Cleeffse guldens.
Dit moest allemaal betaald of afgedragen worden op de feestdag van St. Andries (behalve de
schapen die half mei geleverd moesten worden).
In 1784 vindt een schapentelling plaats bij Gerrit Haagens.
In 1786 heeft inmiddels zijn zoon Laurens Hagens (gehuwd met Cristina Drissen) de volgende
veestapel:
2 paarden, geen ossen, 3 koeien, 3 jongvee, 25 schapen, 7 hamels, 2 varkens, 6 biggen --> voor
die tijd toch al een flink boerenbedrijf, lijkt mij zo.
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Kaart van Tranchot (1805) met de Holl, de Bij en de Meuws.
Ter oriëntatie is door mij de rijksweg ingetekend, want die is pas in 1846 aangelegd.
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Op 6 april 1785 speelt het verhaal van de moedwillig aangestoken brand op de Meuws. De schade werd bepaald op 1100 Cleeffs gulden en hier zijn ca. 1100 dennenbomen mee gemoeid. Zoals
ik al bij de inleiding verteld heb, heb ik (nog) niet kunnen achterhalen wie de brand aangestoken
heeft.
Wed. de Liedel-Coget (kasteelvrouwe) had de gemeente er al op aangesproken om de schade te
vergoeden, maar die kwam niet over de brug. (De brandstichters zijn dus waarschijnlijk gemeentepersoneel geweest die dat uit onvrede over wed. de Liedel- Coget gedaan hebben). Na diverse
correspondenties met de gemeente doet zij een kwijtschelding van de vergoeding van de schade,
op voorwaarde dat de gemeente een vermanende publicatie ophangt. Dat gebeurde op 17 mei
1785, maar pas nadat zij de Koning van Pruisen om steun had gevraagd om deze reprimande te
bekrachtigen. In de publicatie van de Koning van Pruisen staat, dat als er weer zoiets dergelijks
gebeurd de koning haar de helpende hand zal bieden. Als er nog een keer zo'n hoog strafbare uitspatting zou plaatsvinden dan moest alsnog de boete van 1100 Cleeffse guldens betaald worden
en herstel van de nieuwe schade.
Bij niet betalen zou er een militaire actie komen en zouden de daders aan den lijve gestraft worden. Hierbij werd ervan uitgegaan dat de nieuwe schadeveroorzakers dezelfde zouden zijn als van
het eerste voorval.
Begin 18e eeuw heeft men in Brabant de huidige ploegvorm uitgevonden waarbij ritsen en
schaar één onderdeel vormden. Hierdoor was er minder trekkracht nodig dan bij de opgedeelde
uitvoering.
Eind 18e eeuw was de aardappel geheel ingeburgerd, die overigens al vanaf midden 16 e eeuw in
Spanje was ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. De kleine boeren zijn als eerste met aardappelen
begonnen en de grote (graan)boeren pas veel later. Hierdoor is het gezegde ontstaan: "De domste boeren hebben de dikste aardappelen."
Oude gewassen:
Rogge
Boekweit
Haver (zwart)
,,
(wit)
Gerst
Spelt
Spurrie
Vlas
Wicken
Even
Knol
Klaver

: voor brood
: voor pap, pannenkoeken en balkenbrij
: voor paard (verbouwd op magere grond)
: voor paard
: voor paard, kippen en bierbrouwerij
: oudere tarwesoort (verbouwd op magere grond)
: soort grasachtig veevoer (al 1500 jr. < Chr. bekend)
: voor linnen, werkschorten, meelzakken
: soort groenvoer (gezaaid in het stoppelland)
: soort mindere kwaliteit haver (zandhaver)
: voor veevoer (bekend vanaf de 16e eeuw)
: voor veevoer en voor groenbemesting (bekend vanaf de 16e eeuw)
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De kadastertekening (1800). De "oude Baan" heette toen nog Postweg en de weg tussen de Kleine Muys en de Grote
Muys heette Tiskensstraat (Er heeft vroeger een zekere Tissen op de Kleine Muys gewoond).
Ingezet: De Hilden met de door mij ingetekende plaats van de veldoven.
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Periode 1800-1900
In de eerste periode van de 19e eeuw woonde nog steeds Laurens Haegens op de Muys en er zijn
ook van die tijd nog enkele andere markante punten bekend.
In 1825 is de Muyserhoff (10 are + 10 centiare: dus alleen de boerderij zelf) door de gemeente
voor onroerendgoedbelasting ingedeeld in de zogenoemde klasse 6 (10 is de hoogste klasse) op
basis van 3 deuren en / of ramen.
Het te betalen bedrag is 9 franc.
Dat de wereld erg klein kan zijn bewijst de volgende situatie:
In 1825 had Gerard Houmans uit Weeze in Well een stuk hooiland gekocht en wel kad.nr. F 494
in de Esse Weyden (in de buurt van den Houw) van 71 are. Het bijzondere hiervan is dat hij een
broer van onze betovergrootvader is.
Overigens hadden in die tijd meerdere landbouwers van over de grens (die toentertijd geen grens
was) een stuk hooiland gekocht aan de Maas in Well.
In 1826 had de Muys huisnr 116, Laurens Haegens(geb. 10/8/1744) was dan pachter van de boerderij, Johannes Heiligers (geb. 13/12/1780 uit Bergen) woonde bij hem in en Willem Weys (geb.
1/2/1802) was er knecht.
Laurens Haegens is nog tot 1829, hij was toen 85 jaar, de hoofdpachter geweest van de Muys.
Vanaf dat moment neemt Johannes Heiligers de pacht over. Hij was een schoonzoon, want hij is
getrouwd met Wilhelmina Haegens. Hij was toen 49 jaar, had een zoon van 18 jaar en 2 dochters
van 10 en 11 jaar.

De familie Haegens heeft dus 125 jaar (1703-1829) op de Meuws gewoond.

- Wat van de Bije beschreven staat heb ik niet expliciet uitgezocht, maar zo af en toe zie je weer
iets "voorbij flitsen" in de archiefstukken. Zo is bekend dat er in 1635 Henrich van Loene
(zoals al eerder gememoreerd), in 1679 ene zekere Claes Deckers (2x getrouwd), in 1795
Henrich Coenen, in 1810 de fam. Boll en in 1829 de fam. Schreurs op de boerderij de Beje
woonde.
- Zo is ook bekend dat er rond de 18 e eeuw nog weinig paarden in Limburg waren: 1 op de 900
(keuter)boeren. Slechts 70% had 1 à 2 st. rundvee, 20% had er 3 à 4 en 10% had er 5 of meer.
- Vanaf 1810 begint men met de bietenteelt. In eerste instantie voor de consumptie en later als
veevoeder.
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Te betalen tiende van het stuk grond (den Houw) dat Jacob Houmanns uit Weeze in eigendom heeft.
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Op 28 maart 1832 vindt een schuldafrekening plaats tussen de kasteelheer en Johannes Heiligers.
Hij moest de helft van de oogstopbrengst als pacht afdragen.
Hij had inmiddels een schuld van 506,35 gulden opgebouwd. Maar omdat hij veel heide achter
het huis ontgonnen had, diverse kardiensten verricht had en zijn vee veel schade geleden had,
werd hem 206,35 gulden kwijtgescholden. Jaarlijks op 30 nov. moest hij 5% rente afdragen over
de rest van het geleende bedrag.
In 1833 komt Jacob Houmanns, onze betovergrootvader, uit Weeze in de Wellse archieven als
eigenaar voor met in totaal 4 stukken hooiland (2,21 ha, waarvan 1 hetzelfde en 3 in de buurt
van Elsteren gelegen zijn). Eén van de stukken grond is F 516, later F 3506/7/8, en is Den Houw.
Hij moet hiervoor als tiende 2 capuinen, 3 hoender, 4½ duiten en nog eens 3½ duiten voor het
stuk grond in de Esse Weyden (F 494) afdragen.

De familie Heiligers heeft maar 6 jaar (1829-1835) als pachter op de Meuws
gewoond.
Op 15 oct. 1835 sluit het kasteel een pachtcontract af voor 6 jaar met Theobald Janssen (gehuwd
met Joanna Feyen) die uit Oirlo kwamen.
In dit contract "Van Den Bouwhoff De Meuws" worden geen kadasternr's genoemd (ofschoon die
er toch al waren). Er wordt uitgebreid beschreven aan welke stukken grond het gepachte deel
grenst (incl. namen van de eigenaren).
Andere belangrijke genoemde pachtaspecten waren (voor de letterlijke tekst: zie bijlage):
1 De pachtobjecten gaan niet allemaal tegelijk in:
- woning per 1 mei 1835
- bouwland aan de Hents bij het stoppelbloot zijn in oct. 1835.
- rondom de woning per 1 maart 1836.
- grasland (groen) aan de Hents per 1 jan. 1837.
2 Halve stroy en kaef zijn aanwezig en moeten er bij vertrek ook weer zijn.
3 Er mag geen mest van de boerderij weggebracht worden en ook geen hooi of stro verkocht worden (mest was immers een kostbaar en schaars product, waaraan toentertijd altijd tekort was).
4 Hij was verplicht om vee te houden en er mocht het laatste jaar niet minder vee gehouden worden dan bij aanvang van het contract.
5 Bij dakreparaties moest de pachter stro en pannen leveren, oeperen (aansjouwen) en de Stroey
& Leyendecker de kost en drank geven.
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Ligging van het grondgebied dat vroeger bij De Grote Muys hoorde met (Heulder)Pesch, de Hildert, de Hents.
Tevens is Den Houw ingetekend (eigendom Fam.Haumann).
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6 Ook bij andere reparaties moest de pachter oeperen en de handwerklieden kost en inwoning
verschaffen als ze van buiten de gemeente kwamen. Verpachter betaalde het loon.
7 Kleine reparaties incl. gebroken ruiten vervangen, moest de pachter zelf betalen.
8 Hij mocht het weiland maar 1 keer per jaar maaien. Hij moest elk jaar minstens 1/3 deel van
het weiland mesten.
9 Hij mocht zonder toestemming geen hout afzagen.
10 Hij moest behalve de grondbelasting alle opgelegde betalingen en diensten van de gemeente
betalen. Inkwartiering van militairen en evt. diensten ervoor moest de pachter accepteren.
11 Hij moest jaarlijks 6 kardiensten (kar - paard - voerman) gratis verrichten voor de kasteelheer.
Meer geëiste kardiensten kreeg hij betaald: 2 franc per gehele dag. Bij minder dan 6 kardiensten krijgt hij voor het mindere hetzelfde bedrag betaald van de kasteelheer.
12 Verpachter mocht planten waar hij het zelf wilde.
13 (Aen)pachter moest zeer voorzichtig zijn met vuur en licht, in de stallen en schuur, altijd met
gesloten lantaarn rondlopen en aldaar nooit tabak roken.
14 Hij mocht geen vee in de bossen / struiken laten grazen.
15 Hij mocht geen hout of bomen kappen, geen bladeren uitharken, heide snijden, grond uitgraven.
16 Hij mocht geen turf steken. Als verpachter op gepachte weidegrond turf stak kreeg de pachter
een vergoeding van 25 franc per morgen, struikengrond 8 franc.
17 Pachter mocht na overleg strooiaarde uit de grond halen middels uitleging: (gele zand eruit
halen en dan de bovenlaag er weer bovenop doen).
18 Pachter moest de graven en beken zelf schoon houden, zodat ze schouwbaar waren.
19 Hagelschade of elk ander onvoorzien ongeluk moest binnen 24 uur gemeld worden. Alleen als
de schade meer dan de helft was hoefde hij minder pacht af te dragen.
20 Pachter moest het gehele jaar 2 schapen van de verpachter voederen.
21 Jaarlijks per 1 dec. te betalen pacht:
Rogge
: 12 malder
Boekweit
: 4 malder
Boter
:12 pond
50 franc in zilveren of gouden munten.
Max. 15 franc voor verzekeringspremie.
Rogge van de Hents: 3 malder
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"Handtekeningen" (kruisjes) van Theob. Janssen en zijn vrouw Joh.Feyen onder het pachtcontract van de
Meuws.

Het huisnr. van de Muys is nogal eens veranderd:
1826
1886
189?
1907
1918
1921
1936
1940 (nov.)
1955 (14 juli)
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nr 116
nr 85
nr E 177
nr E 246
nr E 185
nr E 260
nr E 220
nr E 252
Halve maan 3

22 Landerijen van de Bouwhoff waren in 1835 uitgeput, daarom gold de 3 eerste jaren 1 malder
rogge minder pacht.
23 Het laatste jaar mocht hij den hof pas verlaten als het pachtgeld betaald was.
24 Pachter moest elk jaar 1 morgen (32 are) ontginnen van onbenutte groes of heide. Hij hoefde
dan van dit nieuw in cultuur gebracht stuk grond 4 jaar lang geen pacht te betalen en daarna
1½ vat rogge.
25 Pachter mocht het laatste pachtjaar niets meer veranderen aan de boerderij of landerijen ten
nadele van de verpachter.
26 Niet nakomen van alle bovengenoemde condities en zeker bij het niet tijdig nakomen van de
pacht, vervielen alle rechten van de pachter en kwam alles op de boerderij en land toe aan de
verpachter.
27 Als borg dienden alle roerende en onroerende goederen van de pachter en ook de ouders van
weerszijden stonden borg voor het betalen van de jaarlijkse pachtprijs.
28 Zegelkosten van het pachtcontract waren voor rekening van de pachter.
29 Als de pachter zou zien dat er gestroopt, gestolen, het jachtgebied beschadigd of iets ontvreemd werd of vreemd vee rondliep, moest hij dit direct melden.
Pachter en verpachter kregen elk een kopie van het contract.
Aldus besloten, ondertekend door beide partijen. De borgblijvers waren Jan Kellenaers herbergier en wethouder der
gemeente Venray en Johannes Verrijdt uit Oirlo, die tevens als getuigen optraden.

Handtekening van Th. Janssen, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Handtekening van Joh. Feyen, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Handtekening van Leon. Janssen, die verklaart niet te kunnen schrijven.
Ook staat vermeld wat de totale pachtwaarde was en wel 158,13 gulden.
In 1854 is dit 181 gulden per jaar en was als volgt opgebouwd:
12½ malder rogge
à 9 gl
4 malder boekweit
à 8 gl
geld
6 kardiensten
à 1 gl
25 pond boter
Totaal
Voor de Hents nog

112,50
32,23,50
6,7,181,30,-

Men was meestal vanuit het kasteel verplicht om schapen te houden, het schaapsmest te verzamelen en te gebruiken als mest op het land. Zo ook op de Muys want daar werd het weiland rondom
het huis "schaapswei" genoemd.
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Voorste bladzijde van de verzekeringspolis van de Meuws (1838).
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Zoals in art. 3 staat vermeldt mocht mest niet van de boerderij verdwijnen. Er werd in die tijd
wel mergel1 gebruikt als kunstmest (reeds bij de Romeinen bekend)
maar dat was nogal duur en moest per schip aankomen. De Heerlijkheid Well had het recht van
de mergelmaat * (belasting heffen) op de Maas van Ayen tot aan de Roode Beek (huidige
gemeentegrens met Arcen). Waarschijnlijk is de vroegere loswal, iets ten noorden van Hotel de
Hamert, gebruikt om te lossen. Zou de naam de" de Hamert" iets te maken hebben met het kapothameren van de mergelblokken zoals dat toentertijd gebeurde? Later, ca 1850, is men begonnen
met het aanleggen van grindwegen en hiervoor is de loswal zeker ook gebruikt.
Overigens zijn er mij nog enkele leuke anekdotes over mest bekend:
- Toen Vousten (nu wonende op de Sintelenberg te Ayen) vertrok als pachter van de Bije (nu
Beukenhof) ploegde hij het recent bemeste land nog een keer om het mest mee te nemen naar
zijn nieuwe boerderij.
- Ome Toon zei altijd als je bij hen op bezoek was: "Wil je hier mee eten? Dat is goed hoor, maar
als je hier mee eet dan zul je hier ook eerst schiete (schijten) voor je naar huis gaat".
- Weet je wat het Afrikaanse woord voor kunstmest is? : Verneukpoep.
- Mest was vroeger zo belangrijk dat men het " Zijnen 2 e Heer God" noemde of ook wel "Miene
mees, mien broëd".
- Vanaf 1900 kwam de kunstmest meer in algemeen gebruik en werd het ontginningswerk, reeds
begonnen in ca 1840, grootscheepser aangepakt.
In 1838 moest er aan brandverzekeringspremie voor de Muys een bedrag betaald worden van:
Bfr 12,58.
Zuid Nederland viel in die tijd (1830-1839) onder Belgisch bestuur en de verzekeringsmij. zit dan
ook in Brussel.
Verzekerd zijn: Stenen huis met strodak Bfr 3500, -Stenen schuur met strodakBfr 1800, -Schuur met wagenschuur Bfr 1300, -Totale waarde
Bfr 7600, -Dit is de waarde op dat moment, want er staat bij dat de nieuwe vervangingswaarde Bfr 14000, -is.

In 1842 is de Rijksweg aangelegd die vaak dwars door de landerijen gaat.

* In 1783 was Christiaan Stevens door de kasteelheer aangesteld als Mergelmeester.
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Een kopie uit het februariboekje (1880) waarin de te verkopen partijen hout zijn begroot.
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In 1846 is de Meuws afgebrand. Op de plaats waar nu het woonhuis staat, stond waarschijnlijk
(kadasternr's zijn n.l. omgewisseld) voor de brand, de schuur.
In 1849 te Well:
- 255 huizen
- 1310 inwoners
- 130 schoolleerlingen
- s'maandags is er de wekelijkse (graan)markt
- 24 augustus is het kermis
- kasteeleigendom was ca 400 Ha (in 1905 ca 1000 Ha)
en in 1843 was er een dorpsbrand en zijn 4 huizen in de as gelegd
In 1850 was de Meuws nog steeds 3500 frs waard zoals blijkt uit een nieuwe schatting voor de
verzekering.
Op 1 mei 1860 werd een nieuw pachtcontract opgesteld met dezelfde pachter (Theobald Janssen).
In dit contract is elk bijbehorend kadasternr. incl. de grootte en soort aangegeven: alles bij elkaar
ca. 16 ha. grond
Op 3 april 1866 werd weer een nieuw pachtcontract afgesloten, maar nu met de weduwe van
Theobald Janssen.
De 2 getuigen: Verblakt en van Son verklaarden beide niet te kunnen schrijven en te tekenen uit hoofde van ongeleerdheid.
Op 1 mei 1872 werd het laatste pachtcontract met de wed. Theobald Janssen afgesloten.
Op 1 mei 1878 werd een nieuw pachtcontract met Peter Matthijs Janssen (zoon van Theobald en
gehuwd met Johanna van Cuijk) afgesloten. Zijn broer Martinus, die ook op de Muys woont,
stond borg.
Op de Muys werd diverse malen hout verkocht o.a. in 1856 - 1869 - 1873. Als je de bedragen
ziet die hier mee gemoeid zijn, is het duidelijk dat hout in die tijd een grote economische waarde
had.
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Krantenbericht:
Verkoop van de dennenbomen zoals die in het februariboekje staan opgenomen.
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Op 6 febr. 1880 werd een schatting gemaakt van de verkopen dennenbomen op de Muys. De
inventarisatie staat in een eigen gemaakt boekje met kartonnen kaft en ruitjespapier.
Onderstaand een bladzijde tekst uit dit fraaie boekje.
1e partij
520dennen à 35 cent
2e partij
645dennen à 25 cent
3e partij
150dennen 30 à 32 cent
89dennen à 32 cent
4e partij (waarin brand) 350dennen à 12 cent
265dennen à 3 cent

=
=
=
=
=
=

Meer vragen

=

192, -548,28
48, -27,84
42, -7,95

75,84
49,95
866,04
173,96
1040, --

Betaling voor het kappen.
Ruimen voor 1 mei 1880
Gescheld hout 1 maand later.
Wehrsche veld
Streutjens
Idem
Achter Vreede

333 boomen
629 boomen
1238 boomen
2933 boomen

474,58
513,51
1755, -2908,36
5651,45
Voor goed leggen(dwz naar de rand v/h bos sjouwen) 580, -Voor te brengen
420,64
6659,45

150
82
132
100

ct/st.
ct/st.
ct/st.
ct/st.

Op 22 maart 1880 vindt een openbare verkoop op de Muys plaats van bovengenoemde partijen
dennenbomen: zie krantenbericht.
Kopers moesten zich vervoegen bij Sjang Wyenberg. Hij woonde waar nu de Rabobank te Well
staat. Sjang was "wachtsman" (opzichter voor het kasteel), had de bijnaam "Tureluut" en was een
heel gezellige (nieuws)verteller.
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Het kasteel te Well verkocht regelmatig hout zoals weer eens blijkt uit deze krantenadvertentie
van 2 dec. 1873.
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Op 1 mei 1881 werd weer een nieuw pachtcontract met Peter M. Janssen opgemaakt.
Nog steeds moesten jaarlijks 6 kardiensten verricht worden.
Het pachtbedrag was 270, -- gulden.
Ook moesten er op de Hents nog steeds percelen uitgeroeid en tot weiland gemaakt worden.
Verder stond Martinus Janssen weer borg, die inmiddels op de Kleine Muis woonde (later boerderij Weys - Nijsen).
Het contract is getekend te Weeze.
In 1884 is de familie Janssen naar de grote boerderij in het Overbrouck vertrokken (nu woning
zoon van Zeekaf). De diverse nazaten van de Janssens hebben altijd de bijnaam Muysentisch
gehouden o.a. de voor ons nog bekende Jan van Muysentisch.

De familie Janssen heeft 50 jaar op de Grote Muys gewoond. (Vanaf 1835 1884).
Op 1 mei 1884 werd Peter Joh. Theunissen uit het Leuken de nieuwe pachter.
Pachtbedrag voor 16 Ha: 260, -- gulden en 6 kardiensten per jaar (zie bijlage).
In 1886 had de boerderij het huisnr.: 85
Na de eerste 6 jaar volgde op 1 mei 1890 een vervolgcontract met Peter Joh. Theunissen. Vaak
woonden er meerdere gezinnen (meestal familie) in dezelfde woning en dit was ook op de Muys
het geval; zo blijkt uit het bevolkingsregister.

Peter Joh.Theunissen is 10 jaar (1884-1893) de hoofdpachter geweest.
1 jan. 1893 nam Willem Haegens, schoonzoon van Peter Joh. Theunissen, het pachtcontract over
tegen dezelfde condities. Aldus staat vermeld in een aanhangsel van het laatste contract van
P.J.Theunissen (zie bijlage). Willem Haegens is gestorven te Meerlo op 12 oct. 1897.

Willem Haegens is slechts 5 jaar (1893-1897) pachter van de Grote Muys
geweest.
Op 17 aug. 1898 trouwde Egbertus Cox uit Maashees met wed. Haegens (Petronella Theunissen:
bijnaam Muysennelleke). Hij woonde al ca. 1 jaar (als knecht ?) op de Muys.
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Nog enkele krantenberichten uit de oude doos. In die tijd stonden er geregeld advertenties/berichten over Well in de
krant.
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In 1899 stelt de gemeente Bergen een schatting op van alle gebouwen en grond binnen haar
grondgebied.
Het kasteelgebouw stond toen genoteerd voor f 25000, -De Muyserhof (alleen het gebouw)
voor f 1600, -Nog wat prijzen van ca 1870:
Bouwland
f 1500, -/ha
Weiland
f 1400, -/ha
Hooiland
f 2300, -/ha
Bosgrond
f 250, -/ha
Woeste grond
f 100, -/ha
Pacht
f
50, -/ha
Paard
f 300, Melkkoe
f
85, Varken
f
40, Schaap
f
10, Roggeopbrengst 1250 kg/ha (in 1940: 2600 kg/ha).
Een kip produceerde 80 eieren/jaar en vanaf 1890 moest een eerste keus ei 52 gram wegen. Ook
werd er vanaf 1890 maïs verbouwd als specifiek kippenvoer.
Een ei kostte in 1924 ca 7 cent en in de crisisjaren (ca 1930) was dit 2,5 cent.
Rond 1900 kende men de hekelmolen (dorsmolen), aangedreven door een mechaniek dat buiten
stond en door een paard middels een dissel rondgetrokken werd. Bij ome Toon (Lensen) stond er
na de oorlog (na 1945) nog eentje.
Op de zandboerderijen werden altijd veel schapen gehouden. Zo ook op de Muys en de wei rondom het huis heette dan ook schaapsweide. Vanaf 1920 was er een sterke toename van het pluimvee en wel van 5 kippen naar 100 à 300 en werden de eieren verhandeld op de markt.
Het vetgehalte van de melk is i.v.m. de boterproductie, altijd belangrijk geweest en dat lag in
1940 op 3,56% (let wel: 2 cijfers achter de komma).
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Op deze schatting van 1904 voor het bepalen van de verkoopwaarde van het kasteeleigendom is te zien dat het woongedeelte van de boerderij De Muys (Nr 500) voor F 1900, - ingeschat is.

68

Periode 1900 - heden
Het gaat niet goed op het kasteel en op 22 mei 1905 werd alles door de erven van Baron van
Schloissnigg (gestorven 8 juli 1892) verkocht. Een groot grondgebied en boerderijen van ca. 875
ha. , 750 kadasternr's, werd verkocht aan Maatschappij Well waarin 4 industriëlen zitting hadden
met Egidius (Coenraad) Esser uit Venray als directeur (zie bijlage).
De koopprijs was f 266.380, -Voor het kasteel zelf is pas op 17 mei 1906 een koper gevonden: Dr.Wolters (jurist te Dusseldorf).
Hij betaalde er F 70980, -- voor, incl. 8 Ha rondom, den Aswater 32 Ha en de Mehrsenhof 116 Ha
(later Joseph Laarakker/Krabbenborg).
Op 11 juli 1907 pacht Peter Joh. Cox uit Afferden (gehuwd met Jacoba van Hoeke) de Muys. Hij
heeft dan al iets langer dan een jaar op de Muys gewoond. Waarschijnlijk is er een of andere
familierelatie met Egbertus Cox die tot die tijd de pachter was.
NB: Het is jammer dat ik vanaf 1893 geen enkel pachtcontract meer heb kunnen achterhalen.
Deze zijn allemaal opgeruimd. De Grondkamer te Arnhem waar dit soort contracten bewaard
worden ruimt alle pachtcontracten op die ouder zijn dan 12 jaar (is n.l. de maximale geldigheidsduur). Ze zijn er wel geweest, want een officieel pachtcontract was toen al wettelijk verplicht.
Ook van de fam. Esser is helaas geen archief bewaard gebleven. Mogelijk dat bij de erven
Wolters nog bescheiden zijn, maar dat heb ik niet nagetrokken.
Op 10 nov. 1913 kocht de broer van Egidius Esser (Hendrikus Esser-Lebrun) ca. 24 ha. (incl. de
Muys) van de Maatschappij Well voor een bedrag van f 8000, --.
In 1915 is er een grote bosbrand geweest op het landgoed van de Muys. Het huis van "Bolle
Gradus" (later Verrijdt) met zijn strodak is net niet afgebrand.
Na de brand is men begonnen met het rooien van de verbrande stronken. Zo ook met een stuk
grond langs de Oude Baan. Peter Cox heeft hier zelf niet aan meegewerkt, maar de grond wel als
eerste in cultuur gebracht. Vandaar de overgeleverde naam Cox-ontginning.
Vanaf 1913 (tot 1944) liep er een tram (Maas Buurt Spoorweg) van Venlo - Nijmegen. Tot 1934
was dit een stoomtram en daarna een diesel-electr.tractie. Met deze tram werden naast mensen
ook veel boerengoederen zoals biggen, kippen en eieren (soms ook groter vee) naar de Venlose
markt vervoerd.
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Zo ging het er vroeger aan toe met de dorsvlegel. In onze jonge jaren werd er soms ook nog met een dorsvlegel
gewerkt. Men sloeg alleen op de korenaren zodat het stro niet gekneusd werd waardoor het gebruikt kon worden om
b.v. stropoppen voor onder de dakpannen te maken.
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In 1919 vinden we in de Maasgouw veel ook nu nog bestaande boerderijnamen:
De Meuws, Stalberghof (bij de Hamert), de Haemert, De Aswater (Wellerlooi ), De Groote Waey
en de Kleine Waey, Guddenhof (Smits te Well), de Fack, Ennenberg ( Kamp/Vossenheuvel), de
Holl(afgebroken), Huberdenhof (Jenniskens), Kapelshof (Daemen), Jacobshoeve( Kessels op de
Kamp), Ooievaarsnest, Den Berg, Molenhof, Het Krufke, Gulickshof (Rys te Elsteren, reeds
bestaand in de 15e eeuw).
In 1920 is er richting de grens door een maatschappij begonnen met ca. 5 ha. heidegrond te ontginnen voor f 0,17 per are, het z.g. Weyenbergs-ontginning.
In 1930 waren het 3 percelen die verpacht waren aan:
- Weyenberg-Rutten het grootste stuk grond.
- Math. Roosen het stuk ernaast.
- Louis Peeters (vrijgezel, boer en wonende bij de kerk in Bergen) had het stuk achter
Weyenberg. Weyenberg moest in 1940 f 100, -- per jaar voor zijn gedeelte aan pacht betalen
op St. Andries.
Later, na de oorlog omstreeks 1948, zijn de percelen overgegaan naar Peter Haumann (1 ha.),
Gerrit Haumann (0,8 ha.) en het grootste stuk kwam braak te liggen. Hier zijn later dennenbomen
op geplant (heb ik zelf ook nog aan meegewerkt). Het land wordt nog altijd Weyenbergs ontginning genoemd.
De familie Cox heeft altijd de bijnaam "Cox van de Muys" gehad. Het was toen al een grote
boerderij met een knecht, 2 kippenhokken, 2 paarden, koeien, varkens, geen geiten of schapen.
Een zeer grote keuken, waar men z.g. met kar en paard in kon draaien. De voordeur op de huidige plaats met de trap vanuit de gang naar de zolder. De ouders sliepen in de opkamer (boven de
kelder).
De Hildert behoorde nog niet tot de boerderij (De Pesch* wel) en men moest extra weiland aan
de Maas pachten.
De familie Esser kwam heel vaak op de Muys met de koets. Het waren erg aardige mensen en ze
bleven dikwijls eten. Hun kinderen werkten wel eens mee op het land voor f 0,10 per dag. Ze
hadden ook een mooi zomerhuisje met rieten dak en buitenom zelfgemaakte houten bankjes. Het
stond richting Ayen/Streutjens, dicht bij het diepe watergat waar vroeger altijd de houten palen"
gewaterd"** werden. De fundamenten lagen er na de oorlog nog.

* De naam komt van het latijn pascuus = weide
** Houten palen, voor dakconstructies, lagen dan een hele tijd net onder water om uit te harden
zodat de houtworm er niet zo gauw inkwam.
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Een aardige beschrijving van hoe het er vroeger op een klein boerenbedrijf aan toe ging
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Op een zondag in aug. 1920 is de boerderij door een bliksem afgebrand. Van het woongedeelte is
nog een klein deel overeind gebleven, maar de rest is allemaal afgebrand.
Esser heeft een geheel nieuwe boerderij en tevens een paardenstal erbij laten bouwen. De tekening is gemaakt door J. van Dijck uit Bergen (later architect te Utrecht). Aannemer / timmerman:
Sijbers uit Venray en metselaar Jan Rutten uit Ayen. Op de stal was nu plaats voor een rij van 6
koeien en nog zo'n zelfde rij voor 8 stuks jongvee (zie bijlage).
Vrijgezel Johannes Smits (Hannes ome) woonde met zijn zus, onze grootmoeder en weduwe van
Jacob Haumann, met haar 4 kinderen op de boerderij de Bije. Toen Peter Cox in 1927 naar de
Guddenhof (boerderij van Smits, bij Eldershome) ging wonen, heeft Hannes ome de Bije verpacht en ze zijn met de hele familie naar de Muys getrokken omdat dit een veel grotere boerderij
was.

De familie Cox woonde 30 jaar (1897-1927) als pachter op de Grote Muys.
In oct. 1927 heeft Esser de varkensstal (zie bijlage) laten verbouwen/vergroot.
- In 1931/32 werd elektrische stroom aangelegd op de boerderij. Er werden elektrische palen
geplaatst en draad gespannen. Maar als eerste werden er trafohuisjes gebouwd. Heel veel
mensen in die tijd wisten nauwelijks wat elektrische stroom inhield en hoe het werkte. De slimmeriken maakten de wat oudere mensen wijs dat ze de stroom met een emmer bij het trafohuisje moesten halen.
- Iets dergelijks speelde zich ook af bij een familie die pas in 1960 elektrische stroom kregen.
De radioaccu's konden weg, de gaslamp werd overbodig en er kwam televisie en een elektrisch
strijkijzer. Toen men hiervoor de eerste keer de stekker in het stopcontact stak en er nog een
knoop in de kabel zat, zei de moeder des huizes welgemeend: "Wacht even, eerst de knoop eruit
halen, anders kan de stroom er niet door."
Op 12 juli 1935 moest wed. Esser-Le Brun alles verkopen omdat de zaken slecht gingen. De verkoop gebeurde in zaal Gerard Simons (Walaria) te Well. Er werd bij opbod verkocht. Als er iets
verkocht was, stak men een waslicht aan en de koper had dan nog bedenktijd tot dit uitgebrand was. (zie bijlage)
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Krantenbericht waarbij ca 80 Ha (hoofdzakelijk dennenbos) dat bij de Muys hoorde op 27 april 1954 is afgebrand.
Ook ik heb nog meegeholpen met blussen en kreeg hiervoor f 1, -- per uur van de gemeente: totaal f 6, --.
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Ome Hannes was toentertijd de pachter van de Muys en ze werd verkocht aan Franciscus
Bürhorst te Grave. Hij was getipt door zijn zwager Manders uit Cuyk.
Het gedeelte dat op die dag door wed. Esser verkocht werd bestond uit:
115 ha. 92 a., de Muys, gekocht door Bürhorst te Grave
f 21500, -33a. (boerderij) gekocht door mevr. Weynschenk* te Brussel f 4700, -22 ha. (Smeelen) gekocht door Peter Jenniskens.
f 5375, -74 a. gekocht door Joh. Joosten (Vorsthof).
f 100, -1 ha. 50 a. gekocht door Peter de Rijk.
f 270, -1 ha. 60 a. gekocht door Franc. Rijs
f 130, -102 ha. gekocht door Weynschenk
f 23500, -De boerderij heeft de 2e wereldoorlog zonder noemenswaardige schade overleefd.
Slechts enkele granaatscherven vielen door het dak en de grote staldeur. Wel hadden de Duitse
militairen, omdat zij in 1944 de voorkant van het huis in beslag genomen hadden, ter bescherming van henzelf wel, de houten electr. "brompalen" tot aan de nok en één meter dik horizontaal
opgestapeld.
In 1950 werd de koeienstal compleet verbouwd en gemoderniseerd. Er kwam een betondek, ijzeren repels en een waterleidinginstallatie. De aannemer Riemersma kwam uit Groningen. Hij was
een van de aannemers uit het noorden die na de oorlog in Limburg geholpen hebben met de
wederopbouw.
Op 27 april 1954 is er na een hele droge periode een grote bosbrand geweest. Het vuur was ontstaan aan de grens bij Remy (peppelenboom). Het waaide hard, het vuur was niet meer te stoppen
en ging over de Kevelaersedijk. Ca 80 Ha. van de 100 Ha. aan bos en struiken van het grondgebied dat bij de Muys behoorde was zwartgeblakerd. Dankzij de brandweer van Bergen en Venlo,
de vele vrijwilligers en nog 200 militairen die snel vanuit de Venlose kazerne opgetrommeld
waren, bleven alle huizen gespaard.
De restanten van alle struiken en bomen moesten gekapt worden en 2 jaar later zijn al die hectares, mede door mijzelf, weer volgepoot.
Op 4 sept. 1954 gaat de Muys in eigendom over op naam van de 2 kinderen van wijlen Fr.
Bürhorst sr. Ze worden elk voor 50% eigenaar. Het gebied is nu iets groter n.l. 116 ha 40a (weiland bij Streutjens erbij gekocht?).

* gekocht door Wyenberg (boswachter) in opdracht van mevr. Weynschenk
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De achterkant van de Muys in ca 1947. Van een foto nageschilderd door A..Seesink sr. uit Rotterdam.
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Op 14 juli 1955 wordt het oude huisnr. E252 omgezet naar Halve Maan 3.
Er waren toen ca 320 woningen in Well.
De buurt waartoe de Muys behoort werd in mijn jeugd het " Hollend" genoemd, naar de vroegere boerderij de Holl. Het woonhuis van de fam. Leenen heet de "Halve Maan" en was vroeger
ook café. Ik heb niet kunnen achterhalen waar deze naam vandaan komt. Wel komt deze naam
wel vaker voor in de regio en valt dan eveneens samen met een café die halfweg tussen twee
plaatsen ligt; Well-Bergen, Venray-Overloon, Venray-Deurne.
Nog zo'n naam is "Klein Amsterdam" (vroegere huis van Piet Rutten/bij de afslag Leukermeer).
Een mogelijke relatie kan zijn dat er vroeger een danscafé was, hetgeen in die tijd al gauw associaties opriep met Amsterdam.
Op 30 juli 1955 erfde Peter Haumann van onze grootmoeder het weiland den Houw (aan de
Maas) en Gerard Haumann de boerderij de Bije.
Op 27 juni 1959 verkoopt Bürhorst zijn gehele bezit in Well aan Krijnen, Commissionair voor de
Grindmij (zie bijlage). Het grondgebied is nog een keer goed opgemeten en het is nu 114 ha 90 a.
De koopprijs bedroeg f 300000, --.
Op dezelfde dag werd een nieuwe koopakte afgesloten waarbij Krijnen alles weer doorverkoopt
aan de Grindmaatschappij Limburg. Omdat de Hildert en de Pesch op 22 juni 1959 van hem
gekocht zijn door Peter Haumann voor f 22974,25 is de overdrachtsprijs ook zoveel lager en wel
f 277025,75 (108 ha. 80 a.).
Vanaf deze koopdatum is voor de Muys geen pachtcontract meer van toepassing. Peter Haumann
zag af van het 1e kooprecht dat je als pachter hebt en kreeg hiervoor 20 jaar gratis vruchtgebruik
in de plaats.
Op 4 juli 1972 koopt Gerrie Haumann (jongste zoon van Peter Haumann) de boerderij de Muys
incl. ca. 1 ha. van de Grindmaatschappij.
In 1976 nog eens 11 ha. van dezelfde firma. Inmiddels (2000) is de boerderij door verdere aankoop uitgegroeid tot 36 ha.

De familie Haumann woont nu 73 jaar (1927-2000) op De Grote Muys.
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Schatting v/h kasteeleigendom door de gem. Bergen 1899 i.v.m. belasting
Alleen de panden/gebouwen zijn door mij opgenomen.
Sectie
Are
Guldens
Sterberg
F 3476 huis,heide
28,50
450
Op de Peul
F 2428 ,,
0,75
1000
F 2429 ,,
0,85
Kasteel
F1553-72 kasteel
25000
Heiveld
F 1579 huis/stal
2,20
300
,,
F1648 ,, /,,bakh
5,20 Molenhuis 1900
Welsmeer
G 3132 ,, /,,/schu
9,10
1200
Knikkerdorp
G 60 ,,/,,/,,
500
Well
G 293 ,,/,,
1000
Heezenweert
H 277 ,,/,,/,,
1500
,,
H 279 bergpl
100
Knikkdorp
G 79 huis/stal
100
Heiveld
F 1632 ,,/,,
300
,,
F 2831 ,,/,,
400
,,
F 2830 smederij
,,
F 2496 huis/stal/schu
J.derks
600
Brgerheide
F 2899 ,,/,,
Wed.Rutten
300
Welldorp
G1336/7/8/9,,/,,/erf
De Brakken
1100
Wellheide
G 1620 molen+berg
MolenWell
5000
Heiveld
F 3049 huis/stal
350
a/dmolen
F 1646 bergpl/erf
a/d oliemolen
100
Muiserhof
F 3431 huis/stal/schu 3,80 Muis
1600
Bergerheide
F3438 ,,/,,
Biesenhof
500
Welldorp
G 233 ,,/,,
Dings
400
Bamberg
F 2079 ,,/heide
6000
Well
F 3447 ,,/stal
Gieven
800
Aswater
G 1674 ,, /,,/schu
Robijns
2500
Endenberg
F 3436 ,,/erf
1600
Elster
F 3045 ,,
5000
1500
Kasteelhof
G 1692 ,,/,,
Molenhof
4500
Lammersk
F 3517
1265
Wehrshof
F 3524
Wehr
2500
Totaal
68965

Samenvatting v/d totale waarde
Grond eigen
315594,145
Gebouwen eigen
68965, vruchtgebruik
3900, Hout eigen
174892,195
vruchtgebruik
563,20
TOTAAL
632034,29

Bovenstaande geeft een goed overzicht van de waarde van de panden die bij het kasteel (incl. totaalwaarde) hoorden.

78

Nawoord
Terugkijkend vanaf het prilste begin van het onderzoek mag ik zeggen dat er toch heel wat informatie boven water is gekomen. Het is toch maar mooi gelukt om alle bewoners vanaf 1470 tot
heden, zonder dat er "gaten" inzitten, terug te vinden. Dit is toch een periode van bijna 550 jaar.
Een tweede bijzonderheid is dat de oorsprong van de naam van de boerderij teruggevonden is.
Door de eeuwen heen is deze naam, zoals dat vaak met namen gaat, nogal eens veranderd en wel
van: Meuss naar De Grote Muys.
Interessant zijn natuurlijk ook de vele pacht- en koopcontracten. Het blijft jammer dat ik geen
document uit de periode 1612-1624 gevonden heb waarin staat in welk jaar precies en onder
welke condities toentertijd de Muys overgegaan is van particulier eigendom naar die van het
kasteel.
In de periode 1470 - 2000 is er sprake geweest van 13 nieuwe (familie)bewoners op de Muys en
dit is gemiddeld elke 40 jaar. Toch frapant, want bij de kasteelsituatie ligt dit ook op 40 jaar.
In het Rijksarchief van Limburg ligt 12 meter aan archiefmateriaal/documenten van het dorp
Well. Ook in het Gemeentearchief te Bergen liggen nog heel veel stukken opgeborgen.
Om dit boekje samen te stellen heb ik er meer dan 2000 doorgebladerd en ca 100 geheel of
gedeeltelijk van gekopieerd. Een stapel papier van 20 cm. Ik ben er 10 keer voor naar Maastricht
en 5 keer naar het Bergense archief geweest. Ik ben er weliswaar niet continue, maar toch 3 jaar
mee bezig geweest. Er zijn heel wat vrije uurtjes in gaan zitten; misschien wel 750.
Als je het boekje gelezen hebt zal het duidelijk zijn dat "De Grote Muys" niet zo maar een boerderij is maar eentje die al een zeer lange en rijke geschiedenis achter de rug heeft.
Verder is het voor mij een groot genoegen geweest om dit allemaal uit te zoeken en op een rij te
zetten.
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Foto van de Grote Muys (ca 1930) met fam.Haumann: Hannes ome(Smits, voor ons oudoom) met de hond Smaus,
grootmoeder (wed van Jacob Haumann en zuster van Hannes ome), tante Bertha, ome Gerard, vader (Peter) en tante
Sophie op het paard.

Op een voor mij als eerste bekende (kleine) foto staan de ouders Cox voor de voordeur (ca 1925). Ik heb er weliswaar een slechte kwaliteit kopie van, maar de originele foto kon de fam. Cox niet
terugvinden.
Het overstek van het huis is tijdens de oorlog er vanaf gehaald i.v.m. de tot de nok toe, 1 meter dik geplaatste houten
"brompalen" ter bescherming van het granaatvuur.
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Referentieoverzicht
Jaar
1447
1470
1481
1481
1526
1544
1547
1555
1561
1563
1580
1575
1591
1599
1612
1624
1629
1635
1659
1673
1674
1679
1683
1688
1690
1697
1703
1733
1736
1743
1784
1785
1786
1825
1825
1826
1829
1832
1833
1835
1838
1846
1860
1866
1872
1878
1880

Archief
De Hilden Boekje Peeters
Gerit Ghenen
Meus Ghenen(zn van Gerit Ghenen)
Barth.(=Meus Ghenen)
Gerith Ghenen
Meusgen Koppen
Gerith Ghenen genoemd als eigenaar
Bernt Ghenen
Gerih Ghenen Gerithz soen
Gerit Gheenen
Spaanse troepen (Reeckenboek Venray 1573-1587)
Gertgen Meuuis
Gerith Gieles van Goch
Kasteel landschat betaling
Gerith Meuuis (Gieles)
Gerith Gieles
Gerith Meuuis
Henrich van Loenen
Taxatierapport
Schade plundering Franse soldaten
Jan Kersken
Grondbelasting
Blikseminslag koren
Heyle borg voor Jan Kersten
Pachtcontract Jan Kersten
Jan Houbrouck
Hendrick Haegens
Beestenschatting o.a.Gerith Haeghens
Consumptieschatting o.a.Gerith Haegens
Pacht Gerard Hagens
Schapenteelt o.a. Gerrit Haagens
Moedwillig aangestoken brand
Beestentelling o.a.Laurent Haagens
Muyserhoff klasse 6 belasting ,,
Gerard Houmans uit Weeze weiland in Well
Huisnr 116
Heyligers/Haegens
Pachtcontract Johannes Heyligers
Jacob Houmanns uit Weeze weiland in Well
Pachtcontract Theobald Janssen
Verzekeringspremie de Meuws
Muys afgebrand
Pachtcontract Theobald Janssen
,,
Wed. Th. Janssen
,,
,,
,,
Peter Math.Janssen
Schatting dennenbomen

Nr

RAL Huis Well
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,(Venray)
RAL Huis Well
,,
Boekje Peeters/RAL
RAL Huis Well1
,,
,,
,,
,,
Gem.Bergen
RAL Huis Well
Gem.Bergen
RAL Huis Well
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
Venray
16.1112A/1
16.1112A/1
01050
6.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112B

14
13
12
193
15/48
8/230/234
48
9
193
3864
15
32
73
193
193
193
38/146
Doos 9017
374

Meetboek 1679/81
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
16.1112A/1
01050
01050
16.1112A/1
01050
16.1112A/1
01050

204
47
47
81
7
7
80
77
80
136
285
83

Gem.Bergen
Gem.Bergen
Gem.Bergen
RAL Huis Well
,,
,,
,,
Gem.Bergen
RAL Huis Well
,,
,,
,,
,,

Bevolk.reg.4708
Bevolk.reg.2023
Bevolk.reg.2024
16.1112B
16.1112B
16.1112B
16.1112B
Bevolk.reg.4708
16.1112B
16.1112B
16.1112B
16.1112B
16.1112B

1858
209
Doos 9011
Doos 9010
Doos 9011
Doos 9011
179
Doos 9011
Doos 9011
451
460
519
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1880
1881
1884
1890
1893
1898
1905
1906
1919
1920
1927
1935
1954
1959
1972
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Verkoop dennenbomen
Pachtcontract P. M. Janssen
,,
Peter J.Theunissen
,,
,,
Verlenging Willem Haegens
Egbertus Cox (geh. met wed. Haegens)
Muys verkocht aan Mij Well(Esser)
Peter Joh. Cox
Oude boerderijnamen
Muys afgebrand +bouwtekening
Joh. Smits (Hannes ome) + fam.Haumann
Muys verkocht aan Fr.Burhorst sr.
Grote bosbrand
Muys verkocht aan Grintmij
Muys (incl. 1 ha) gekocht door Gerrit Haumann

Venloosche Courant
RAL Huis Well
,,
,,
,,
Gem.Bergen
Roermond
Gem.Bergen
Maasgouw
1919
Gem.Bergen
Bouwmap
Gem.Bergen
Roermond
Kadaster
Dgbld v.Nrd Limb
Roermond Kadaster

22mrt1880
16.1112B 597
16.1112B
16.1112B
16.1112B

457
465
465

Kadaster

618/26

1050/85
28apr1954
1522/88
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Geschreven tekst van een pachtcontract letterlijk uitgetypt.
15/10/1835 6 jr. Pachtcontract
Pachtcontract
Theobaldus Janssen+Johanna Feyen
Van Den Bouwhoff De Meuws
4,7 ha Hents, 7,3 ha bij huis, 0,9 Heulderpasch
De Ondergetekende Peter Willem Baron de Liedel de Well, rentenier wonende op het Casteel Well, District
Roeremonde, Provincie Limburg, heeft mits dezen Verpacht aan Theobaldus Janssen en Johanna Feyen=zijne
Huisvrouw, Akkerslieden, wonende te Veenray,zelfde Provincie en District,mede ondertekenaars en in Pacht aennemende, voor henn, hunne Erfgenaemen en Rechtshebbende,zijnen Bouwhoff genoemt De Meuws, met de daerbij
behorende Bouw=en=Weylanden, alle kennelijk gelegen in deze Gemeente Well, op den Camp, betreffende in, Huis
met Stallingen, Schuur,Schop & Varkenstall,Back=ooven, Moeshoff & Boomgaerdt, met de aenliggende Velde en
Weylanden, allezaemen groot omstreeks Zeven Bunder Zeven en Twintig Roeden Nieuwe Maet of bijna Drie en
Twintig Morgen oude Maet, Paelende Noord, oost en West, aen het Eigendomm van den Heer Verpachter, Zuid aen
eenen Gemeenen Weg, en de Eigendommen van Willem Schax, en Herman Heynen=alsnog een Parceel Bouw en
Weyland genoemt aen den Hents groot omstreeks Een Bunder Vijf en Tachentig roeden Nieuwe Maet of bijna Zes
Morgen oude Maet, en daerneven liggende stuck groes genoemt, in de Hentsche Struiken, groot Vijf Bunders Vier en
Zeventig Roeden & Zes en Veertig Ellen Nieuwe Maet , of achttien Morgen, acht en Vijftig roeden oude Maet,
Paelende deze twee parceelen, Noord, aen het Eigendom van Wilbert Boetselaers, en het Heulder=Broek,zuid, aen de
erven van Willem van Wiekeren,Henrich Roosen en andere, oost, insgelijks aen het Bouwland van Wilbert
Boetselaers, en West, aen Een Bossche van den Heer Verpachter, en het Erf van Catharina Lomm=En Eindelijk Een
Weyde gelegen in de Eenenbergsche Passen, groot omstreeks Twee en Negentig Roeden nieuwe Maet, of bijna Drey
Morgen oude Maet ,paelende Noord, aen de Weyde der Weduwe Michiel Hoeken,Zuid, aen de Weyden der Kerk van
Well, van Jacob van Aerssen en der Erfgenaemen Gerard Daemen, oost de Weyde van Gerard Urselmans, West de
Weyde der Erfgn:H:Wayenberg: Zonder nogtans voor de hierbij Vermelde Maet, alle parceelen intestaen, en zo groot
of zo klein alsdezelve zijn liggende, waermede de Aenpachters genoegen moeten nemem, verklaeren alles wel te kennen; en zulks op de volgende Voorwaarden, te Weeten=
1 De Verpachting geschied voor Zes achtereenvolgende Jaeren, nogtanns kan beyderzeids met Drie opgezegt worden,
elke opzegging alsdan voor primo October zal moeten geschieden; De Pachttijd vangt aen voor het Bouwland aen den
Hents, ontrent Drey Veerdel Morgen oude Maet agter de Schuur, zijnde het Voorland, stoppelbloot 1835, of nu daedelijk, voorWeyland,Moeshoff&Boomgaerdt, op primo Maart 1836.
Voor behuizingen op 1 mey dezsches Jaers, voor het overige Bouwland,Stoppelbloot insgelijks 1836, en Eindelijk
voor het stuk groes aen de Hentsche Struiken, op 1 January 1837 en eindigt op dezelve Tijdstippen, Drie of Zes Jaeren
daernae: op voor de Hentschen Struiken, Twee of Vijf Jaeren daerna.
2 Aenpachters vinden het halve Stroy & Kaef bij het optrekken op den Hoff en moeten bij Vertrek ook de helft van
een en ander er op laeten:
3 Geen Mest hoegenaemd mag van den Bouwhoff weggebragt worden, ook mogen Aenpachters geen Hoey of Stroey
Verkopen nog geen Bouw of Weyland tot den Hoff behorende Verpachten
4 Aenpachters moeten den Hoff met genoeg Veeh voorzien, en mogen het laetste Jaer geen minder Veeh houden dan
anders, tot het ogenblik van hen Vertrek toe:
5 Aenpachters moeten de Daeken van alle tot den Bouwhoff gehorige Gebouwen, de Stroey=daeken zo net als de
Pannen Daeken, digt en behoorlijk in staet te houden, en het daertoe nodige Stroey en Pannen levere, een en ander
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volgens aenwijzing van eenen Stroey & Leyendekker, door de Heer Verpachter met de opzigt des Daeken belast,
welke Deckers zij gehouden zullen zijn Kost en drank te geeven en oepperen;
6 Als reparaties aen den Bouwhoff gedaen worden, zijn Aenpachters verplicht, den Kost aen de Arbeiders,en
Handwerklieden te geeven,en dezelve te oepperen,en zo zij buiten de Gemeente woonen,ook te huisvesten;
Aenpachters moeten buitendien de materiaelen op hunne Kosten bijvaeren;den Verpachter betaald de Loon der
Werklieden;
7 De kleine Reparatien en het onderhoud der Glass=ruiten, zijn tot last van Aenpachters, zelfs wanneer deze laetsten
van Buiten gebroken zijn:
8 Aenpachters mogen de Weyden maer eens int' Jaer sneyden, en zo het bij bijzondere toeval gebeurde,dat zij een
Weyde tweemael moeten snijden,zullen zij gehouden zijn,dezelve het Jaer daerna twee mael te Weyden; zij moeten
Jaerlijks ten minsten Eenderden Deel van het Weyland tot de Hoff behoorende, goed mesten, tot dat hetzelve geheel
rondom gemest is, en dan wederom opnieuw van vooren beginnen:
9 Geen Hout hoegenaemd word met den Hoff verpacht, den Heer Verpachter reserveert zich al hetgeene wat rondom
de Verpachte gronden staet, het nodige Vrij=of Werkhout zal Aenpachter aengewezen worden:
10 Alle Betaelingen en Diensten, zoo voor het Land als voor de Gemeente,het zij dezelve ingevoerd zijn , of zouden
ingevoerd worden zijn tot last van Aenpachters: de Grond Belasting alleen, blijft tot last van Verpachter: Militaire
Diensten of inkwartieringen moeten Aenpachters insgelijks op hun neemen:
11 Aenpachters moeten Jaerlijks Zes Diensten doen zonder Vergoeding, met Kar, Paerd & Voermann,t en voordeele en
volgens de beveelen van den Heer Verpachter, of deszelfs Zaekgelastigde,en verder zoveele andere Diensten ook met
Karr Paerd &Voermann, als den Heer Verpachter zal goed vinden,welke hem zullen betaeld worden tegens Twee
Franken per Dienst van eenen Dag; Zij zullen ook tegen dezelven prijs moeten betaelen, de Diensten die zij Jaerlijks
minder doen dan Zes:
12 Den Heer Verpachter zal mogen planten waer het hem goed dunkt; indien nogtans Eenige plantagie door
Aenpachteren Bouw=of=Weyland zoude doen, zal hem een Schade naer Billigheid vergoed worden:
13 Aenpachters en hunn geheel Huisgezinn, moeten met grootte voorzichtigheid met Vuur en Licht omgaen, en nooit
in Stallingen of Schuur gaen, dan met gesloten Lantaerne, en in voornoemde plaetsen nooit geenen Tabak rooken of
laeten rooken, en zo door Verzuim van Aenpachters, of hunne familie en Dienstbooden, Brand op den Bouwhoff ontstond, zullen dezelve voor alle Schaede die daeruit kan voortspruiten verantwoordelijk zijn, en denzelven aen den
Heer Verpachter moeten vergoeden of betaelen:
14 Aenpachters mogen met geene Schaepen, Paerden, Koeyen, of eenig Veeh hoegenaemd in de Bosschen en de nieuwe aengekochte parceelen Heyde of Groes,welke den Heer Verpachter rondom de Bosschen heeft liggen, dreyven en
moeten zorgen dat genoemde Veeh,nergens geenen Schaede aen het Houtgewas doet, in val dit gebeurde zouden zij
gemelden Schaede moeten Vergoeden volgens Taxatie van twee onpartijdige, op last Verpachter gedaen:
15 Aenpachters mogen tusschen, onder of ontrent, het Slaghout en de Boomen,geene Blaederen uitherken, geenen
Grond uitlaeden, en geene Vlaggen houwen, het zij in de Bosschen;het zij onder het Hout wat op of neeven de Velden
en Weyden staet, het zij onder de Boomen welke op de Weegen of Laenen staen op Paene dat alwaer deze Vlaggen,
blaederen of Grond, uitgeherkt, gevlagt of gelaeden zijn, Daedelijk op Kosten van Aenpachters.Anderen Grond zal
worden bijgevaeren, en onder het Hout gespreid, en zullen dezelve alsnog den Schaeden moeten voldoen op de manier
in het Art: 14: Aengeduid:
16 Het word Aenpachters alsmeede Verbooden in de Verpachte Weyden, Groesen,of Landereyen,zoo ook, in de nieuwe
door den Heer Verpachter aengekochte parceelen,die rondom de Bosschen liggen, Turf te steeken,of Vlaggen en
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Weyde te houwen; indien de Heer Verpachter Turf in de gemelde Grond steeken zoude willen haelen steeken, zal hij
aen Aenpachters, den opgedoken en omgegraeven Grond moeten vergoeden tegens Vijf en twintig franken per morgen
oude maet,in de Weyden, en acht franken per idem in de Hentschen Struiken; of naer Rato als het minder of meer is
dan eenen morgen:
17 Aenpachters zullen altijd hunne Stroey=aerde, uit de Landereyen tot den Bouwhoff behorende moeten haelen bij
manier van uitleeging, de bovensten Grond laeten zinken, en den Zand daeronder uithaelende, de Struiken waer dit
geschieden moet, zullen door Verpachter aengeweezen worden:
18 Aenpachters moeten op hunne Kosten de Leygraeven schouwbaer houden, en insgelijks de overige Grachten rondom Bouw=en Weyland,uitveegen reinigen,en in behoorlijke staet onderhouden:
19 Haegelslag of ander onvoorzien ongeluk moet binnen de 24 uuren aengegeeven worden aen den Heer Verpachter;
zo den Schaede meer dan de helft van het geheele gewas bedraegt, zal een billijke Vergoeding toegestaen worden; in
geen ander geval hoegenaemd,heeft den Aenpachter op Eenigen Kweytslag of Vermindering van Pacht, aenspraek;
20 Aenpachters zullen het gehele Jaer door, Twee Schaepen, toebehorende aen den Verpachter, moeten doorvoederen:
21 Aenpachters moeten Jaerlijks op 1 december, voor Pacht Leeveren en betaelen, in handen van den Heer Verpachter
en op Zolders van het Casteel Well, Negentien mudden, Zes en Zeventig Koppen, vier maetjes of Twaelf Malders
oude Maet Rogg, en Zes mudden, acht en Vijftig Koppen,acht Maetjes, of Vier Malders oude Maet Boeckweydt; zuiver en met schoongemaekte Vruchten, alsnog Twaelf Ponden Vijf oneen Nieuw gewigt Booter, en de somma van
Vijftig Franken, in goede gangbaere klinkende, Zilver of Goude munte, welken Pacht voor den eersten keer zal vervallen, met 1eDecember 1837,en zo van Jaer tot Jaer tot Expiratie der Pachtjaeren; voorts zullen Aenpachters het Jaerlijks
bedrag der assurantiepremie, waerop hunne behuizingen zullen worden ingeschreeven, moeten voldoen, indien echter
deze Premie meer dan Vijftien Frankens'Jaers bedraegt, zal Verpachter het meerdere betaelen; =Aenpachters zullen
alsnog met 1e December 1836 , voor Pacht van het Voorland, moeten leeveren, vier mudden Vijf en Negentig Koppen,
of Drie Malders oude Maet Rogg,welke zij in val van vertrek, het Pachtjaer, minder zullen leeveren, als hebbende dan
dat Jaer, het Voorland niet meer Be=akkert:
22 Daer de Landereyen van den Bouwhoff thans uitgeput en slegt in staet zijn, zo zulle Aenpachters echter voor de
drie Eerste Jaeren van den Pachttijd, Een Mud,vir en zestig Koppen, zeven Maetjes of Een Malder oude Maet
Rogg,Jaerlijks minder leeveren:voorts de drie laetsten Jaeren , den geheelen Pacht:
23 Den Geldpacht van het laetste Jaer moet in val van vertrek, door Aenpachters voldaen worden, eer zij den Hoff met
de Wooning verlaeten:
24 De Struiken onbenutte Groes en Heyde, die in den Heypass, en achter de Schuur liggen, alsook, Een Bunder of
sterk, Drie Morgen oude maet inden Hentsche Struiken, neven het Erf van Wilbert Boetselaers op, zullen door
Aenpachters moeten omgezet, Behoorlijk gereegelt, en tot Bouwland gamaekt worden; Ieder Jaer zullen door
Aenpachters ten minsten twee en Dertig Roeden nieuwe Maet of Een Morgen oude Maet, moeten omdoen, behoorlijk
mesten&Regelen; zij zullen de omgedaen struiken, Vier Jaeren voor niets hebben, en naer dezen Termijn, Gedurende
de rest van den Pachttijd, per Morgen oude Maet, Jaerlijks Een en Veertig Koppen, een Maetje, of Een en EenHalf vat
Rogg,oude Maet, Pacht geeven; den Heer Verpachter zal hoven? de Bunder in de Hentsche Struiken een Gracht en
Wall laeten maeken, eer Aenpachters beginnen omtezetten op dat dit parceel behoorlijk gevreyd? zij: den Grond welken welligt in den Heypass zal moeten gevaeren worden, zullen Aenpachters uit hunn Bouwland bij manier van uitleeging:
25 Aenpachters mogen bij vertrek het laetste Jaer geene vandering in het Bebouwen der Landereyen en Weyden maeken, welke tot nadeel van den Bouwhoff, of van den opkomende Pachter, zouden kunnen strekken;zo dit gebeurde
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zouden zij naer Taxatie van twee onpartijdige op last van Verpachter gedaen, zonder eenige tegenspraek, den billijk
bevonden Schaedeloostelling,moeten betaelen:
26 In val van overtreeding, van enige dit voorschreeven Conditien, en bijzonderlijk in val van geene prompte voldoening van den Pacht, op de bestemde termijnen, zullen Aenpachters aenstondts van hunn recht koomen te vervallen, en
den Bouwhoff met de daerop staende Vrugten, door den Verpachter kunnen ingetrokken worden, zonder dat
Aenpachters daertegen iets zullen kennen inbrengen, nog Eenige vergoeding eisschen:
27 En om den Heer Verpachter nog verder te verzeekeren voor het stiptelijk betaelen van den Pachtprijs, op de
bestemde Termijnen verbinden daervoor hiermede de Aenpachters hunne Roerende & Onroerende goederen, maer en
op welke plaetse die geleegen zijn, om daerop zijn verhael te nemen en stellen als meede ten Einde dezens, tot speciaele Borgen de mede onderteekende Peter Feyen, en Leonard Janssen, beide Akkerslieden, wonende in de gemeente
Veenraey, de welke met Aenpachters gezaemelijk en solidarlijk zullen aenspraekelijk zijn, zoo voor den Jaerlijksen
Pachtprijs, als alle aenkleeven dier:
28 De Kosten van zeegel en alle andere Kosten waeraen deze acte onderheevig is, of onderheevig zoude kunnen worden, zijn tot last van Aenpachters:
29 Aenpachters zijn alsnog verplicht, zodra zij ontwaeren dat er in de Bosschen of omliggende parcelen, gestroopt,
gestoolen, door vreemd Veeh, vernield, of op welke manier het ook is, iets aen de Erven of aen de Jagd van den Heer
Verpachter, bedorven, beschadigt, of ontvreemd word, hiervan dadelijk aen denzelven kennis te geeven:
Hiervann zijn twee eens luidende gemaekt, waervan ieder der Contracteerende parteyen, een voor zijn gebruik heeft
gehouden:
Aldus gedaen en geslooten te Oirloo, gemeente Veenraey, den 15e October 1835, en door beide Contracteerende parteyen en de Borgen onderteekend, in presentie van Jan Kellenaers, Herbergier & assessor der Gemeente Veenraey, en
Johannes Verrijdt, Akkersmann, beide wonende te Oirloo, als daertoe verzochte getuigen
Handteekening van Theobaldus Janssen, die verklaert niet te kunnen schrijven:
Handteekening van Johanna Feyen, die verklaert niet te kunnen schrijven:
Handteekening van Leonard Janssen, die verklaert niet te kunnen schrijven:
Vlaggen houwen = hei snijden
Poane = op straffe van
Aenkleeven dier = alles wat er bij behoort (spiekervat)
Expiratie = vervaldatum
Assessor = wethouder
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Gevreyd = lastenvrij
Dreyven= vee hoeden
Hoven = onderhouden
1 bunder sterk= ruim 1 bunder
Oeperen= aansjouwen
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Bouwtekening J. van Dijck te Bergen(architect te Utrecht) dd 24 sept. 1920
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Bouwtekening 11 oct. 1927
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