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Voorwoord

Allereerst wil ik een ieder mijn dank betuigen die het tot stand komen van deze interessante opte-

kening mogelijk heeft gemaakt. In het bijzonder dank aan de auteur Jacques Haumann, die veel

tijd en moeite heeft besteed aan dit werk.

Deze prachtige registratie, samengesteld aan de hand van authentieke stukken, maakt het niet

alleen mogelijk terug te blikken naar, maar tevens een voorstelling te maken van enkele omstan-

digheden, gebeurtenissen en gebruiken in Well vanaf 1779 tot het einde van de vorige eeuw.

Door de gebeurtenissen in hun historische context te plaatsen, is de invloed op ons doen en denken

in het voortschrijden der tijd, beter te bevatten en te verklaren.

Ieder heeft zijn herinneringen, dit document betreft de geschiedenis van het Wellse product dat

Hertwell heet.

Content met het resultaat en de waardering, waarvoor dank.

Opdat we blijven herinneren.

Walter Koppers.
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Mevr. Tax-Koppers Robijns (v/h veer) Vos (scheepsbevrachter)

Hoog water in 1910

L: Kessels (veerman), Jacob Driessen (schilder), groot meisje a/d voorkant Dora Hendriks (v/d

schoenmaker in Venlo) met haar broertje 
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Inleiding
Toen ik in 2005 i.v.m. een interview voor het boek "Well in de Tweede Wereldoorlog" bij Miep

Koppers langsging kreeg ik veel over de oorlog te horen.

Maar of dit nog niet genoeg was kwam ze ook nog aandragen met een heel oud boekje van de

familie Henckens, een van haar verre voorouders die vroeger op de Kamp gewoond hadden.

Het boekje heet Staetboeck en begint in 1779.

Naast enkele stamboomgegevens, die overigens al in 1632 beginnen, bevat het boekje enkele dag-

gegevens, diverse "sedules" (aktes) en recepten voor ziektes zo rond 1800. Een van de vrouwelijke

nazaten is later getrouwd met ene Johannes (Jean) Koppers en deze heeft in Well een bierbrouwe-

rij en hotel opgericht.

De zoon van Johannes, Herman was de vader van Miep en stond bekend als “ den Bierbrouwer

van Well.”

Herman Koppers heeft nadat het zelf brouwen van bier in 1928 niet meer rendabel was een bloei-

ende limonadefabriek geeëploiteerd met een van smaak ongevenaard product.

Met dit boekje over "Hertwell" is het niet de bedoeling om de stamboom uit te diepen, maar vast

te leggen wat er allemaal in het Staetboeck staat beschreven en tevens nog wat te vertellen over de

bierbrouwerij. 

Om het te kunnen schrijven ben ik vooral dank verschuldigd aan Miep Koppers voor het

Henckensboek en haar bierverhalen, Walter Koppers voor zijn spontane info, Gerard van den

Broek, brouwmeester bij Hertog Jan, voor zijn informatieve bijdrage en Mia Ummenthum-

Coppers voor haar “Wellse”aanvullingen en het corrigeerwerk.

Jacques Haumann
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Ligging Bussershof te Wanssum

in 1843
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Piloriushof in 1965

St. Jacobshoeve in 2008
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1 Voorgeschiedenis

Het verhaal van de bierbrouwerij Hertwell

begint heel lang geleden op de Kamp bij de

familie Daemen. De familie Daem van Keken-

Portmans had 4 zonen (ca 1520, zie het boek St

Rochus van Jan Daemen uit 1965):

- Geurt, voorouder van onderstaande Geret-

Arnold- Helena

- Berndt, noemde zich later familie Portmans

- Derick, voorouder van de huidige familie  

Daemen op de Kamp

- Rochus, later een relatie met de familie

Moermans te Bergen 

De drie kinderen van Geret:

Geret: * ca 1670 †   4-8-1737  te Well en X

in 1705? met Maria van den Bergh   

Arnold: * ca 1675 †23-12-1748 te Well en vrij-

gezel

Helena: * ca 1685 †10-  6-1747 te Wanssum en

X in 1714 met Hermanus Deckers

Deze familie woont op de Piloriushof , naast

de Kapelhoeve (ook Daemen).

Kinderen van Geret Daemen en Maria van den

Bergh:

*        1707 Segerus   † ?

*  9-4-1708 Gerardus †30-10-1747 te Well

*4-10-1710 Catharina   † ?

*        1712 Godefridus † 10-11-1747 te Well

*        1719 Petrus        † 25-10-1747 te Well

Het jaar 1747 is een rampjaar voor Well. In dat

jaar sterven er 73 mensen; jong en oud, aan dif-

teritus. In de maand oktober sterven er zelfs 30,

elke dag één. Bij de familie Geret Daemen was

het dus met drie kinderen flink raak. Normaal

sterven er 15 á 20 per jaar. In 1746 zijn er ook

al meer dan het gemiddelde gestorven: nl 44. In

die tijd worden er jaarlijks ca 30 kinderen

geboren. 

Omdat er na de dood van de drie zonen geen

opvolgers meer zijn moet de boerderij, die van

het kasteel is,  aan een andere familie verpacht

worden.

In Wanssum woont de familie Henckens op de

Bussershof (nu fabrieksterrein). Als Hermanus

Henckens, zoon van Vit Henckens uit

Wanssum, in 1770 trouwt, gaat hij op de

Piloriushof wonen. 

Eenmaal Op de Kamp houdt Hermanus

Henckens een Staetboeck ( memorieboek) bij

vanaf 1779. 

In eerste instantie woonden zij op de

Piloriushof (waar later de familie Linders-

Fleuren- daartussen nog anderen en nu Albert

Thijssen en zoon Simon woont). Later zijn ze

op de Jacobshoeve gaan wonen (waar nu nog

de familie Kessels woont). Het huidige huis is

in ca. 1920 gebouwd.
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Grafsteen van Hermanus Henckens op het oude kerkhof te Well

Bid voor de ziel van zaliger Hermanus Henckens. 

Geb. te Well 18 April 1817 

en Overl: aldaar 6 April 1904 R.I.P
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2 Inhoud van de aktes

In het Staetboeck (memorieboek) zijn alle geld-

leningen van de familie Henckens in sedules

(aktes) vastgelegd. 

De eigenaar van het boek is Hermanus

Henckens en sinds 1770 wonende Op de Kamp

te Well. Hij heeft het geschreven vanaf 1779 en

vanaf 1816 is het aangevuld door zijn zoon

Matthijs.

Voorbehoud:

De tekst uit het Staetboeck was dermate moei-

lijk te begrijpen dat het niet altijd even duide-

lijk is wat er nou precies gebeurd of afgespro-

ken is.

De eerste akte betreft de boerderij Bussershof

in Wanssum. De overige aktes spelen zich alle-

maal af in Well, Op de Kamp.

1e Akte (Koopcontract 1738, Wanssum)

Op 26 sept 1738 koopt Vit Henckens (X Maria

Mulders) de Bussersboerderij gelegen onder de

Heerlijkheid Wanssum en wel voor 2446 gld

waarbij nog de volgende condities gelden:

1e Huis, schuur en boomgaard van ca 1½ mor-

gen a/h Closter Camp (ook wel Alde Camp

genoemd) en twee handen op het boek

gelegd door Vit Henckens en Petronella

Mulders.

2e Verkregen van de koninklijke rentmeester 7

morgen land, gelegen op de Cruisbergh waar

het oud huisje stond van rentmeesterin

Verberckt  waarvoor 12 penningen te beta-

len, voorheen 28 betaald. Vit heeft zijn hand

hiervoor opgelegd en 4 schillinge betaald (=

adm. kosten)

3e Nog 4 schilling betaald als adm. kosten voor

de slechte wei in het veen en nog elk jaar

hiervoor te betalen.

4e Voor hun stukje weiland aan de Maas te

betalen aan kasteel Well 12 penningen,

betaald met een ducaat en nog jaarlijks aan

erfpacht betalen 4½ vlems, 7 stuver, 7 duite

5e Elk jaar 10 vat rogge betalen aan de

Kapelaan, plus nog een schilling per vat

6e Elk jaar aan de kerk afdragen; een malder en

een vat rogge.

7e Moet een malder rogge aan erfpacht ontvan-

gen van Jan Wijnen (op de Hellingh, nu huis

van Michiel Smits), nogmaals 3 schilling.

Voor het Bussershuis en het erf te betalen 5

gld, 4 stuver, 3 duiten in Hollands geld

Dit Busserspand heeft zwager Jan van Endt

gekocht van Mulders voor 3235 gld Cleefs:

en nog 2000 gld Cleefs, voor ons is samen

5225 gld Cleefs.

NB:

1 gld=20 stuver, 1vlems= 2 stuver, 1shilling= 8

stuver, 1 stuver= 8 duiten, 1 duit= 4 oordjes

1 malder= 6 vat, 1 Wells vat was 23½ liter  

1 anker= 35 ltr, 1fust = 80 ltr, 1ton= 140 ltr, 1

kan= 1¼ ltr
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Bladzijde uit het originele Staetboeck van Henckens.
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2e Akte (Proces 1792, Well)

De tweede akte gaat over een proces dat de

families Deckers en Henckens voeren tegen

Laurens Diebels over het pachtcontract  bij

aanvaarding van de boerderij Piloriushof .

- Geret Deckers X Petronella Jetten

- Gertrudis Deckers X Vit  Henckens 

- Petronella Deckers X Engel Becker

Zij verliezen dit proces en wel tweemaal.

- 1e proces aan het gerecht te Well: wordt ver-

loren

- 2e proces voor het Hof van Gelder: weer ver-

loren

Ze moeten dan geld opnemen en dat krijgen ze

van de welgestelde familie Conincks uit Well.

Het is een voor die tijd flink bedrag van 2000

gld met een rente van 3½ %.

Ze betalen jarenlang de rente, elk een derde

deel. Vanaf een bepaald moment verkoopt

Geret Deckers zijn derde deel aan zijn zwager

Engel Beckers.

Vit Henckens moet jaarlijks van een derde deel

in mei de rente betalen: 27 gld, 7 stuver en 6

duite (voor een schuld van ca 666 gld).

Zijn zoon Hermanus trouwt in 1770 met

Catharina Hoogen en gaat in Well wonen. 

Vanaf 1776 neemt Hermanus dit proces over

van zijn vader Vit.

Hermanus heeft op 6 juni 1792 geregeld dat hij

deze rente blijft betalen tot zijn overlijden (= in

1811) of bij verlaten van de boerderij. Dan zal

het als volgt worden overgenomen:

-zijn kinderen 4/5 deel en gelijkelijk verdeeld.

-zijn zusters 1/5 deel, maar zonder rente. 

Bij het opmaken van deze regeling in 1792 was

de pacht nog maar 95 stuver voor Hermanus en

zijn oom Engel Beckers omdat de betaalde

belastingen en de reparaties van de boerderij

(waarvan allemaal kwitanties zijn) niet goed

verrekend zijn.

Het bovengenoemde derde part heeft Hermanus

gekocht van zusters en zwagers (totaal 5) voor

de som van 253 gld elk (x 5 = 1265 gld).

Zijn jongste nog in leven zijnde zusje Johanna

(wonende in Wanssum) krijgt nog 150 gld als

erfenis en nog 1/6 deel erbij gekocht van (niet

leesbaar) som en Helena Beckers voor 1100

gld.

3e Akte (pachtcontract 1760)

Akte van 27 maart 1760.

Opgesteld door de pastoor F. Kessels (rent-

meester van Graaf Pas de Feuquièrius, kasteel

Well).

Craenen oftewel Piloriushof en ook genoemd

als hof van wijlen (familie) Geret Daemen is

eigendom van kasteel Well. Hij wordt nu

gepacht door Hermanus Henckens ( x

Catharina Hoogen).

Pacht mede onder de 8 onderstaande condities

betreffende land en een schaapskooi waarover

in geld of in natura  betaald moet worden.

1e 8 morgen land op den Heyster

2e wei op den Hildert

3e schaapskooi
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Kinderspel

Voorbereiding:

Voor de beweging die bij het spel wordt gevraagd: slingers van ongeveer acht kinderen gaan dan-

send (verend lopen op de muziek, niet huppelen) door het lokaal, terwijl ze zingen. Dit om de

cadans goed te pakken te krijgen. Als deze goed 'zit' gaan we over tot het spel. 

Opstelling: 

Een binnenkring van meisjes en een buitenkring van jongens van hetzelfde aantal. 

Meisjes geven elkaar de hand. de jongens doen een stap zijwaarts naar rechts, zo dat iedere jongen

achter, tussen twee meisjes komt te staan; ze geven elkaar een hand doch vóór de meisjes langs; zo

ontstaat een dubbele gevlochten kring. Deze kring draait naar links. Bij de laatste zin en alle

mooie meisjes ... tillen de jongens de armen op en houden even de pas in, terwijl de meisjes een

plaats naar links opschuiven; daarna laten ze de armen weer zakken vóór de meisjes langs. 

De verende pas moet zoveel mogelijk gehandhaafd worden, de handen blijven vast. Het spel kan

doorgaan tot de meisjes weer op de oorspronkelijke plaats zijn teruggekeerd. 

Kinderzang met kinderspel
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4e land op den Oort

5e halve morgen land op de Oort

6e land op de Colk

7e land op de Evenacker

8e land op de Oort (met dubbele pacht)

Voldaan zijn de dubbele pacht, te leveren

rogge en de administratiekosten.

Resteert nog een perceel dat belast is met 7

duite, maar wat niet duidelijk is. De opgelopen

rekening is 30 gld en hij heeft die al betaald.

Verder moet hij jaarlijks 1½ malder rogge

(Wellse maat) aan de Heren van den

Gaesdonck betalen en aan de Wellse kerk nog

een ½ malder gerst.  

Verstrekte leningen

1e 20 mei 1786

Lening van Hermanus Henckens X Catharina

Hoogen aan Jan Meertens X Gritje Horstjens

Onderpand Bollenkaet te Twisteden.

250 gld Hollands tegen 2%

Terugbetaald in 1814

2e 20 mei 1788

Lening aan zijn zwager Pouelus Gijssen X

Marga Hoogen

Onderpand een wei 

1000 gld Cleefs tegen 3½ %

Terugbetaald in 1800, toen de wei gekocht is

door Arnoldus Kemlings voor 2712 gld

3e 1792 Wellse kermis

Lening aan zijn zwager Jacobus Hoogen

16 gld en op 24 juni voor 20 gld aan tarwe

In 1800 verrekend i.v.m. de aankoop van een

stuk land van hem te Wanssum waarvoor hij

962 gld betaalt.

4e 8 mei 1792

Lening aan zijn zwager Jacobus Hoogen X

Johanna Groenewalt 

150 gld Cleefs tegen  3½ %

Lening aan zijn zwager Pouelus Gijssen

50 gld Cleefs tegen 3½ %

Terugbetaald/ verrekend in jan. 1804, toen hij

het land gekocht heeft van vrouw Stroucken

5e 8 mei 1793 

Gossen Heiligers X Hendrina Hoogen

(Obligatie) lenen aan Pouelus (omdat deze

niet kan betalen)

150 gld Cleefs tegen 3½ %

Terugbetaald 10 mei 1794

6e 7 febr 1795

Geleend aan de gemeente Bergen-Well-Ayen

700 gld Cleefs tegen 5 %

Terugbetaald in 1826

7e 12 okt 1795

Geleend aan de Gemeente Well

400 gld Cleefs tegen 4 %

Terugbetaald in 1826

8e (1827)

Uitstaande lening aan de gemeente Wanssum

(komt van zijn zuster Anna X /† Jan Hoogen)

Komt vanaf 1794 ten goede aan Hermanus

Henckens X Catharina Hoogen

400 gld Cleefs tegen 3% 

Terugbetaald in 1827
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Handschrift van de geschreven stamboom Henckens
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3 Stamboom Henckens

Wanssum

I Dirk Henckens X Anna Fitten op 5 febr. 1632

Aert *  15 maart  1640

Jacob *  17 april    1644

Vitus *  23 okt      1646

Catharina *  16 aug      1650

Peter *  19 okt      1652, † na 1676

Metie *  28 mei     1656

II Vitus Henckens X Alice Terporten uit Goch

Peter * 30 apr 1677 † 20 sept 1728

III Peter Henckens X (1 mei 1714) Hilleken Hebben(* Oirlo 1693, † 12 febr 1773)

( peter en meter bij het dopen)

Alice * 13 maart 1715 (Aert Henckens & ? Tünnesken, van naeten bergh)

Vitus * 19 apr 1716 † 11 sept 1801 (Gerret Hebben & Agnes Henckens)

Petronella * 15 dec    1717 (Jacob Henckens& Gerritie Hebben)

Anneke * 29 juli    1720 † nov 1752 (Martin Henckens & Jenneken Hebben)

Jan * 19 juni   1725 † mei 1783 (Mathis Henckens &Gerretie Hebben)

IV Vitus Henckens 1e X (29 juni 1735) Maria Mulders (* ?, † 12 juni 1740)

2e X (9 jan 1743)   Gertrudis Deckers (* ?, † 28 nov 1753), door Pastoor Loon

Petronella * 25 apr 1736 (Gerret Mulders &Hilleken Hebben)

Margrieta *   3 okt 1738 † 12 okt 1738  (Engel Beckers &Petronella Mulders)

Hermanus * 21 dec 1743 † 30 sept 1811 (Jan Henckens & Helena Daemen)

(heeft de pocken gehad in 1753 en is gevormd in 1755) 

Maryken *   6 okt 1745 † 8 nov 1812, Blitterswijck (Aert Daemen & Hilleken Mulders)

(heeft de pocken gehad in 1753 en is gevormd in 1755) 

Petronella * 25 febr 1747 (Gerret Deckers &Hilleken Hebben)

(heeft de pocken gehad in 1753 en is gevormd in 1755)

Helena *   2 okt 1748 † 2 nov 1748 (Jacob Wijnen &Petronella Deckers)
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Johannes (Jean) Koppers met zijn vrouw Anna Diebels.

Hij was de oprichter van bierbrouwerij “Hertwell” en hotel “Roode

Hert” en tevens wethouder in de gemeente Bergen.
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Helena * 14 nov 1749 † 2 jan 1798, Venray (Jacob Wijnnen & Petronella Deckers)

(weet niet of ze pocken heeft gehad in 1753, gevormd 1755)

Johanna * 16 dec 1751 † 4 nov1813, Wanssum (Engel Beckers &Hilleken Henckens)

(heeft de pocken gehad in 1753 en is gevormd in Well)  

Anneken *   4 okt 1753 † 12 okt 1753 (Jan Versleyen &Petronella Rutten)

Well

V Hermanus Henckens X (7 febr 1770) Catharina Hoogen (* 19 mei 1744, † 3 jan 1823)
(Getrouwd door pastoor Coppers te Wanssum, Catharina is de dochter van Jan Henckens en Anneke Hoogen, maagschap 4e graad,

dispensatiekosten: 2 Roermondse rijksdaalders.

Peter * 11 mei 1771 † 21 mei 1844 (Vit Henckens &Anneke Henckens)

Henricus  * 17 jan 1773 † 14 dec 1773 (Jan Hoogen & Hilleken Hebben)

Henricus  * 24 okt 1774 † 16 febr 1858 (Jan Hoogen & Lisbeth Bus)

Gertrudis  *   5 aug 1776 † 12 nov 1781 (Jacobus Hoogen &Petronella Henckens)

Catharina * 24 april 1778 † 2 febr 1779 (Jan van Endt &Hendrina Hoogen)

Matthias   * 27 okt 1779 † 22 maart 1870 (Jochem Daemen & Hendrina Hoogen) 

Helena      *   9 jan 1782 † 5 dec 1852, Smakt (Matthijs Hoogen &Petronella Henckens)

Maryken        * 22 jan 1785 † 23 sept 1853 (Jacobus Wijnhoven &Maryken Hoogen)

Antonius *   4 jan 1787 † 21 jan 1787 (Jacobus Hoogen & Maryken Henckens)

een dochter gestorven bij de geboorte in dec 1789

VI Matthias Henckens X (11 juni 1816) Gertrudis Geurts (* 27 okt 1779, † 22 maart 1870)

Hermanus * 28 april 1817 † 6 apr.1904 (Hubert Geurts & ?  Hoogen)

Huberdina * 27 febr 1819  †  9 nov 1853 ( ?    & Helena Henckens)

VII Huberdina Henckens X (1850 ?) Peter Johannes Diebels (*      ?, † 11 mei 1874)

Anna Gertruda Diebels *  4 juli 1852 † 30 april 1913 ( ?  Henckens &Gertruda Janssen) 

Huberdina          Diebels * 16 maart 1855 †

VIII Anna Gertruda Diebels X (19 sept 1873) Johannes (Jean) Koppers (* 21mrt 1840, † 1908)

Albert * 1874 † 1874

Huberdina * 1876 † 1963

Hermanus * 16 mei 1877 † 10 mei 1944 

Matheus *1878 † 1880
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Bierfles met tekst: Brauerei  A. Diebels

Uit de Dampfbrauerei te Kalkar

De fles heeft een beugelsluiting

Bierpul  van Johannes (Jean)

Koppers.
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Matthijs * 1880 ` † 1959

Anna * 1881 † 1953

Jacoba * 1883 † 1964

Johan * 1886 † 1952

Johanna * 1887 † 1970

Gerharda * 1890 † 1978

Theodoor * 1892 † 1978 (Thei den Bril)

IX Hermanus Koppers X (22 mei 1917) Johanna v/d Broek (*21 jan 1882, † 27 dec 1944)

Maria (Miep) * 12 aug. 1920

Johan (Jan) *   6 febr. 1924 † 1996

Xa Miep Koppers X    (28 dec.1956)          Frans v. Haaren      (* 10 oct 1920, † 22 febr 1988)

Jean Louis v. Haaren * 22 apr 1964

Xb Jan Koppers    X    (1952)         Christina Ariaens   (* 27 aug 1928, † 23 apr 1996)

Harm * 1953 † 1953

Harm * 1 sept 1955

Walter * 17 dec 1963
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Johannes (Jean) Koppers en Anna Diebels, 25 jaar getrouwd in 1898

Bo.: Jacoba, Huberdina, Herman, Elisabeth, Allegonda, Matthias, Harry

Be.: Johanna, Johannes, Thei, Anna
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4 Geneeskundige recepten
In het Staetboeck staan ook een aantal recepten die in september 1800 zijn opgeschreven door Peter Henckens.

Hij woonde in die tijd op de Jacobshoeve, Op de Kamp.

De recepten zijn in een taal dat ze redelijk goed te lezen /begrijpen zijn.

Naast de vele soorten kruiden werd in die tijd als geneesmiddel o.a. veel gebruik gemaakt van donker bier, bus-

kruit, zwavel, “foesel” (eigen gemaakte jenever). 

Met dank aan de dierenarts Schwering (Schw.) voor het vergelijken met de ziektes/ recepten in de huidige tijd.

Schwering.: In die tijd wist men niets van bacteriën, virussen, parasieten, mineralen, schimmels enz. Medicijnen

zoals nu waren totaal onbekend: geen entstoffen, antibiotica enz. Van veel ziektes die ontstaan door voeding, kli-

maat, huisdieren, inteelt enz. was nauwelijks iets bekend. Het was bijna allemaal symptoombestrijding en overle-

veringsinformatie van vader op zoon was belangrijk.

1 (blz 180*) Recept tegen schimmel-/ vlekkenziekte bij schapen (waardoor de wol afvalt)

Resept voor het vlecke vuer onder de schaepen om het te sien als een schaep sterft, soo moet het blonte (= blau-

we) vlecke op vel en vlees en darmen hebben. 

1e Nemt drij kanne oudt bier (=donker bier) voor 70 schaepen

2e Twee hande vol tormital (= tormentil, plant in veengrond) wortelen het loof daer van staende op torfgrondt (=

turfgrond) 

3e 1½ hand vol sout

4e Een hand vol tweede schal (bast) van kruysdorre (= kruisbes?) houdt

5e een weynigh polver (= buskruit)

6e een weynigh sweevel (= zwavel)

7e een handvol St Tonis kruyt de wortelen daervan

8e en de schaepen in het oort (= oor) laeten bloijen (= ?)

De 7 voorgenoemde deelen onder malkander laeten kocken  1½ uijer (= uur) en dan den pot toegedeckt dat het

kout word en dan jder schaep daervan twee tinne lepels vol daer van ingegeven.

Hebt gij meeder of minder schaepen moet gij ook meeder of minder medesijnen hebben.

Schw.: Deze ziekte had een inwendige oorzaak; nl. de darmen en vlees met bloedingen. Heden ten dagen ont-

staat woluitval door schurft, schapenuiervlieg, besmetting met vliegen en maden, mineralengebrek. Er zijn

momenteel vele goede medicijnen voor.

2 (blz 181) Recept tegen zware keelontsteking

Resept en de momorie voor jemandt die eenighe rouwigheyde in de keele heeft ofte wel dat erger is. Een seer

krancke keele heeft nemt men als volgt

* verwijst naar het blz nr. in het oorspronkelijke boek
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Het Roode Hert  (Hotel Koppers)

Wellse beroepen/ straatnamen in relatie met het bierbrouwen

Bierbrouwer J. Koppers

Kuiperij J. Esser

Koperslager Franssen/Camps/ Brauers
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Darde half kan (= 2½ kan) oudt bier een luttelycken tijds laeten kocken en dan daerby doende twee hant vool

wijnter gruen (= witte bolvormige bleom uit het bos), twee handt voor vlieren  

blommen, een handt voor camillye blommen dit nogh te saemen laeten kocken ongeveer drijeverdel uhaers (=

uur) en dan daer bij doende een handt groot witten raet honigh also gebroocken als volgt. De pasient moet in het

bedt warm toegedeckt sijnde blieven sitten ende dan den thee ketel ofte pot daer het voorssegde resept in is voor

sich op beyde synne beenen setten in het bedt met een warme deken over het hooft dight toegedeckt over den

dranck blieven herasemen en den dranck wat kouder wordende met den selven golijeven (= gorgelen) verschey-

de reijse (keren) bij sich onder de decken hebbende. Een copken om den slauer (= slijm) in te spouwen, gedaen

sijnde soo veel van den dranck drincken als men kan als meden met den selver ronttom de keele wassen en dan

het duin (= dun) daer aef laten loopen ende vringen de meerrest in eenen doeck, om den keel binden en warm

houdende is het princepaelste tot dat men een a twee hemde nat gesweet heeft soo is de selve somtidts geneesen

en soo niet moet den pasient alle halve daegen blieven continueren gelick gemelt is.

Schw.: Keelontsteking is difterie en wordt veroorzaakt door een bacterie. Naast veel pijn leidde dit tot belemme-

ring van de ademhaling en overleed men omdat men stikte. Bier en kamillethee verzachten de pijn. Het beschre-

ven stomen gebeurt ook nu nog. Tegenwoordig worden de kinderen hiervoor ingeent.

3 (blz 182) Recept tegen koliek/ buikpijn bij paarden

Om in te geeven een pert dat het colyck ofte buckpin (plotselinge buikpijn) heeft nemt men als volgt.

Een half oort (=klein kopje) foesel (=eigengemaakte jenever) een vers ey twee leepels sueten olie en enigh seut

wel door clopt

Schw.: Deze koliek is een verstopping in de dikke darm bij paarden. Veel paarden stierven hieraan omdat ze van

de pijn vaak gingen wentelen en daardoor een slag in de darm veroorzaakten. De oplossing is de darminhoud

verdunnen. De alcohol verlicht de pijn en de olie verdunt.. Helaas is het effect van enkele kopjes olie in een

dikke darm van ca. 100 liter minimaal. Tegenwoordig wordt ca. 1 kg natrium of wonderolie ingegeven en nog

wat injecties voor een betere darmwerking.

4 (blz 182) Recept tegen schurft/ mok aan de poten bij paarden

Voor een pert dat raspels (schurft aan de poten) heeft men twee nooten (= notendop) groot gesoute botter oefte

wel soo veel smalt daer by doende half soo veel polver cort onder malkanderen gereuren 3 a 4 daegen daer mee-

den smeeren is geneesen. probatium est (latijns voor genezen)

Schw.: Kwam vooral voor bij Belgische paarden door het staan in de mest en urine. Dit veroorzaakte irritatie,

jeuk en door schuren ontstaan de wondjes/ infecties. Nu gebruikt men ontsmettings middelen en creolinezalf.

Als de oorzaak schurftmijten zijn dan zijn er vele medicijnen voor.
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Bierleveringen in 1911/ 1912 aan de vaste klant Jos Vink



27

5 (blz 183) Recept voor een zieke koe

Om eene dranck te ververdigen voor een krancke koij beest geordoneert door den meester Simon Baeten tot

Sevenom (=Sevenum) nemt men als volgt

Een hand vool eels. Een hant vool wijn ruut (= wijnruit). Een hant vool schoet cruit. Een hant reyn vains cnop-

pen. Een hant vool negen cruits ofte so genomde lavacs en een stucks van een verckens wortel oefte daer van de

bladeren met nogh een stuckscken St Tonis cruit dit te saemen laeten kocken met twee kannen oudt bier oef de

moder (= ?) van een aefgedooncken (= ?) toen soo hast men eenighe siekte gewaer wordt naer dat de selve well

alder gelaeten is aenstons daer van in te geven ruim een half kan en dan voorderst contunieere des smorgens

nughteren soo langh den dranck uit is waer van de meeste geneese sijn.  probatium  est

Schw.: Wat mankeert deze koe? Door betere voeding en betere kruisingen is de melkproductie enorm opge-

voerd. Een stier groeit tegenwoordig in de vetmesterij met 1 kilo per dag. Van de koeien wordt nu erg veel

gevraagd en ze zijn daardoor wel veel gevoeliger geworden: kopziekte, kalfziekte, suikerziekte, uierontsteking,

baarmoeder enz. Een melkkoe gaat maar ca. 5 jaar mee en dat was vroeger 10 jaar. De melkproductie is meer

dan verdubbeld. 50 jaar geleden was er nog veel kopziekte, vooral als koeien in de lente weer de wei ingingen.

Door de betere verhoudingen in voeding en kunstmest in gras, bieten en mais komt het nog nauwelijks voor.

6 (blz 184) Recept voor het maken van een zalf tegen rotkreupel aan de poten bij schapen

Om een salf te maeken voor schaepen die molveugh (rotkreupel aan de poten) hebben nemt men als volgt

Eersens olie en alde botten soo veel nemen als men schaepen heeft en dan nogh een verdel pons swegel voor

twee st. coper vool voor twee st. alun (=aluin) voor dry st. spans (=?) gruen voor dry st. dryakel (=?) een haffel

salt eene schuet polver een ley kort geslagen door een sieft gesieft swegel (=zwavel) alun coper voet spans

gruen en deese vier leste deelen kort gestoten in een viesel (=vijzel) en dan braef gebraden in eene erde pot en

dan siedent der op waer van de meeste geneese sijn.   Probatium  Est

Schw.: Dit is een begrijpelijk recept. Het recept werkt ontsmettend-opdrogend-wondrand genezend. Wat vroeger

ook gebeurde was dat de poot rondom in het buskruit werd gezet en dan aangestoken werd. Dit was ook zeer

effectief. Tegenwoordig worden de klauwen bijgesneden en antibiotica toegediend

7 (blz 184) Recept voor een koe die de nageboorte niet kwijt kan raken

Een resept voor een koy die het quaetdingh (nageboorte) niet quit kan worden nemt men als volgt.

Een half ort stercken schons dobbelen foesel en een ort essick onder een geslagen in tit van 10 uijren geneesen

Schw.: De alcohol werkt ontsmettend en azijn geeft een samentrekkende werking. 50 jaar geleden hing men er

een steen aan en als een andere koe er dan op trapte kwam de baarmoeder eruit. Dan moest het beest geslacht

worden. Tegenwoordig probeert men de nageboorte los te maken, dient men antibiotica toe en geeft men injec-

ties voor het samentrekken van de baarmoeder.
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Leveringen in 1912 aan de vaste klant; Jan den Duuvel 

De bevolkindsdichtheid van Well in het midden van de 19e eeuw.

1840 1851

Centrum 398 451

Knikkerdorp 109 97

Bosscherheide 291 298

Kamp (incl. Halve Maan) 85       98

Leuken 91 32

Elsteren    65   127

Totaal 1039 1103   In 2008: 2484 inwoners

In 1849 zijn in Well:

- 250 woningen

- 130 schoolleerlingen

- ‘s maandags is er de wekelijkse (graan)markt

- 24 augustus is het kermis
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5 Bierbrouwerij

Hertwell

Hermanus Henckens (*1817 - †1904) was vrij-

gezel en woonde op de St. Jacobshoeve op de

Kamp in Well. Een eindje van deze hoeve af,

richting de Maas, stond een kapel van O.L.V.

van 7 Smarten, gesticht/ gebouwd door Derck

Daemen. Op enige afstand stond ook een kruis,

bekend onder de naam: Het kruis op de Bonte

Kamp.” In 2005 is het kruis nog gerestaureerd.

De boerderij lag oorspronkelijk met de voorge-

vel richting  de huidige Kampweg en in de

lengterichting langs de weg naar de Maas. De

waterput heeft er nog jarenlang na de WO II

gelegen voordat ze gedempt is.

P.S. De nieuwe St. Jacobshoeve is pas in 1920

(meer richting de St. Rochuskapel) gebouwd.

Hermanus enige zus, Huberdina, trouwde met

Peter Diebels en ze kregen twee dochters: Anna

en Huderdina.

Anna Diebels trouwde in 1873 met Johannes

(Jean) Koppers (*1840) en ze kregen 11 kinde-

ren. De familie Koppers komt uit Kervenheim.

Bier

De naam bier is afgeleid van”Bere”: een oude

Saksische naam voor gerst.

De belangrijkste ingredienten om bier te maken

zijn ook nu nog: 

- heel zacht water

- gerst, laten kiemen en dan heet het mout

- hop, die vroeger alleen uit Beieren kwam

- biergist, een speciaal gekweekt gist

Het afgewerkte mout, bostel, is nog altijd een

restproduct dat een uitstekend eiwitrijk voedsel

voor vee is.

Het biergist werd vroeger door de mensen

gebruikt voor een betere stoelgang en tegen

puisten.

In Kalkar is in 1855 een brouwerij opgericht

door Albert Diebels en daar heeft Johannes

(Jean) Koppers het brouwersvak geleerd. 

Albert Diebels, die zes kinderen had, is vroeg

gestorven in een oorlog met Rusland. Het is

overigens niet de brouwerij van "Diebels Alt"

want die staat in Issum, maar het is wel familie.

Johannes Koppers is in Well (1870) zelf bier

gaan brouwen. Hij was toen 30 jaar. 

Hij leverde bier volgens een eigen recept

“Hertwell” aan alle klanten in geheel  Well.

Toen Jan den Duuvel op het idee kwam om zijn

woning te “verbouwen” tot een herberg moest

hij natuurlijk ook bier geleverd krijgen. Dat

verbouwen ging overigens zonder een steen te

verleggen/ vermetselen en als slaap afscheiding

voor de mannen en vrouwen trok Jan den

Duuvel een dikke witte streep op zolder.

Niemand waagde het om hier over heen te stap-

pen want dan kwam Jan met zijn jachtgeweer

naar boven.

De brouwer zag het besluit van Jan wel zitten

en leverde het eerste vat bier op de pof.
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Kist van Herman Koppers ( nr 17) voor 50 flesjes limonade.

Deze kisten werden gebruikt om de limonade per boot of tram naar familie en bekenden te sturen.

De kisten werden in Cuyk gemaakt.
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De brouwer is Jan den Duuvel altijd goedge-

zind geweest, kwam er geregeld over de vloer

en steunde hem door dik en dun. Het is trou-

wens een goede zet geweest van de brouwer

want in de goede jaren werd er bij Jan den

Duuvel wel een ton (140 liter) per maand aan

bier gedronken. In de latere jaren (1912), toen

Jan den Duuvel ca 70 jaar was, was dit terug-

gezakt naar de helft.

In 1908 sterft Johannes Koppers. Zijn zoon

Herman is dan 30 jaar. In 1913 wordt er

“gedeeld” en neemt Herman de zaak formeel

over.  Hij heeft deze flink uitgebreid, trouwde

in 1917 met Johanna van den Broek en ze kre-

gen 2 kinderen: Miep en Jan.

Herman is tevens bekend als wethouder en

oprichter van de Boerenleenbank in Well 

(9 dec. 1911). 

Het bierbrouwersproces
Rond 1900 kende elk dorp wel enkele brouwerijen:

in Well waren dat de Grote Waay en Hertwell. De

Grote Waay bestond al sinds 1795 als bierbrouwe-

rij, met paardenstal en logement, en was de eerste

in Well. Ook op het kasteel heeft men bier gebrou-

wen. Bier was nl. in die tijd een van de weinige

betrouwbare en betaalbare dranken. Er werd in elk

dorp gebrouwen omdat de actieradius van transport

met paard en wagen beperkt was. Het brouwen

gebeurde volgens de bovengistingsmethode omdat

het systeem voor het maken van “pils” (ondergis-

ting) een 3x zo duur proces was, vooral vanwege

het dure koelsysteem.

Het brouwen gebeurde in de wintermaanden (okt.-

april) omdat in deze periode het bier in een bak kon

afkoelen zonder dat een speciaal duur koelsysteem

nodig was. Er was in die tijd een gezegde over: In

de winter kan iedereen brouwen, in de zomer moet

je een vakman zijn.

Nog zo’n gebruik bij veel brouwers: 

Als de vrouw ongesteld is mag ze niet in de brouwe-

rij komen, net zoals zij geen groenten en fruit in die

periode mocht inmaken omdat dan alle inmaakfles-

sen vanzelf open gingen.

Het brouwen begon met het met de hand oppompen

van water naar het watervat. Ter plekke in Well bij

Koppers zat goed water in de grond en het bevatte

geen spoor van roestwater. 

Na het vullen van de brouwketel werd deze opge-

stookt en dat kon wel 8 uur duren.

Tegen de avond werd het vuur afgedekt en ‘s mor-

gens weer tot leven gewekt. Tevens begon men met

het roeren van het mout in de roerbak. Er werd

kokend water toegevoegd tot de temperatuur 72 °C

was. Dan liet men de temperatuur dalen tot 63° C:

de ideale temperatuur voor de vorming van mout-

suiker. Bij het brouwproces bleef ook een substantie

over; bostel genoemd, die zeer waardevol was als

veevoer.

Tijdens het brouwproces, dat in totaal eigenlijk

maar 1 dag duurde, werd de hop toegevoegd. Elke

brouwer had ook nog wel zo zijn speciale kruiden

die hij toevoegde voor de eigen smaak.

Na deze fase moest het brouwsel zo snel mogelijk

koelen in de koelbak en dit duurde de hele nacht.

Na de koeling werd er gist toegevoegd en dan

moest er 3 dagen gewacht worden. De temperatuur

moest hierbij beneden de 20° C blijven. Het afvul-

len daarna duurde nog een week en de lagering dan

nog 1 à 3 weken voordat het bier uitgeleverd werd.

Buiten de concurrentie van andere brouwers uit
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Bierbrouwerij van Herman Koppers ± 1911

Herman Koppers: met bezem

Thei      Koppers: met bril (Thei den Bril)

Wim      Hendrix: Broer van Len Hendrix   

(Len van de Halve Maon)
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de omgeving waren er zo rond 1900 vier bier-

soorten superieur: Münchener bier, Beiers bier

(donker), Dortmunder bier en Pilzer bier (licht).

Deze soorten werden op een andere manier

gebrouwen dan de vele lokale bieren. Dit

gebeurde volgens de "ondergistingsmethode",

een veel duurdere productiemethode dan de

lokaal toegepaste "bovengistmethode". Het bier

was veel helderder, voller van smaak, veel con-

stanter van kwaliteit en had een schuimkraag.

Het zachte water was daarbij essentieel voor de

uiteindelijke kwaliteit. In Plzen (op zijn Duits

Pilzen) in Tsjechië had men het zachtste water.

De naam "Pils" is hier later uit ontstaan.

De lokale brouwerijen hadden jarenlang nau-

welijks concurrentie van de superieure bieren.

Hun ondergistingsmethode was veel eenvoudi-

ger en goedkoper. Het bier was wel altijd troe-

bel en minder constant van kwaliteit, maar het

prijsverschil was dan ook erg groot. Het lokale

bier werd geleverd voor 7 ct/ltr, terwijl het

superieure bier het dubbele kostte. 

Het bier drinken gebeurde voornamelijk in de

herbergen en huiskamercafés. De dorpselite  en

grote boeren hadden vaak ook nog wel een

vaatje in de kelder. 

Ofschoon niet bekend is hoe de kwaliteit van

het Wells bier was, is uit de literatuur bekend

dat het traditionele bier qua smaak op het don-

kere Trappistenbier geleken moet hebben.

Het bier werd tot begin 1900, opkomst van de

koffie en thee, veel gedronken bij de maaltij-

den. Ook de kinderen dronken het bier van 1½

á 3% alcohol. In feite waren er drie redenen

waarom men bier dronk:

- men wist al dat er in bier mineralen zaten

- de armoede leidde er toe dat mensen hun heil

zochten in de drank

- het putwater was nogal eens van slechte kwa-

liteit (moerassmaak en roestwater) en bier

was tenslotte gekookt

In de middeleeuwen ging alle vuiligheid in de

grachten. het zieke en gestorven vee werd niet

verbrand, maar in de sloten gedumpt en dus

werd oppervlaktewater gemeden als de pest.

Zoals onze voorouders al zeiden: In de hemel

is geen bier en daarom drinken wij het hier.

Ze bedoelden: als we water drinken, gaan we

voortijdig naar de hemel.

Vooral in Limburg en Brabant werd extra veel

bier gedronken omdat daar diverse katholieke

festiviteiten plaatsvonden en men er een

"Bourgondische" leefstijl op na hield. In 1900

lag het gemiddelde in Nederland op 40 ltr/

inwoner/ jaar. In 2006 lag het op 75 ltr/ inwo-

ner.

NB: In bepaalde periodes in de Middeleeuwen lag

het gemiddelde veel hoger en wel op 450 ltr/ inwo-

ner. Als er epidemieën (difterie of de pest) uitbra-

ken dronk men het veilige, gekookte bier in plaats

van het vaak vervuilde water uit de put. 

Het bier werd indertijd geleverd in vaten. In

Well werden deze vaten gemaakt in de kuiperij

van Jan Esser. Elk vat had een enigszins andere
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Lijst van vaste bierklanten in 1911
Wellse Hut Fl. 435,- Wellsche Hut

Jos Vink 255,- Molenhuis

M Bonants 135,-

G. Klabbers 435,- zaal

Th Koppers 300,- Het Hof van Spanje

Jos Drissen 40,-

J Tax 133,-

Jacob Drissen 62,-

Henri Derks-Jans 105,- De Keizer

Jean Simons 438,- De Blinde Man

Arn. Drissen 60,- Het Anker

P.J.Derks 106,- De Drie Kroonen

J Esser 18,-

M  Simons 121,- Het Kraantje/ Walaria

W Eickmans 105,- Het Kruufke

Chr. Kessels 90,- Kamp

Wed. Seegers 77,-

P de Rijk 45,- Leuken

Van Riekelen 130,-

Jac Klabbers 211,-

Joh Beek 175,-

Wed Wijers 163,-

Grad Hendriks 158,- Halve Maan

J v. Aerssen 85,- Wellerlooi

Jean Festen 75,-

Wed Hendrikx  80,- Wellerlooi

Gerard Tax 253,- Kooi

J v. Rhee 102,- Bergen

Hend. Schelbergen 25,- Bergen

Ant v. Dijck 70,- Bergen

Arnod Schelbergen 25,- Bergen

Hub Cox 62,-

v. Rensch 60,-

Th Driessen 45,- Wells-Meer

A Verzijl 62,-

G Kessels 8,-
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inhoud en het aantal liters stond daarom inge-

brand op het vat. Een vat/ ton werd van eiken-

hout gemaakt en van binnen met pek bekleed

om lekkage te voorkomen. Het pekken gebeur-

de door pek van 200º C in het vat te gieten en

het daarna te rollen. Als regel hield men aan:

aantal liters = aantal keren omrollen. Een ton

maken voor 140 ltr. incl. de ijzeren banden en

het pekken, kostte ca F 8,-. 

Een volle ton (ca 150 kg) werd met een draag-

balk en twee haken met kettingen, door twee

man weggedragen.

Voor zover bekend had Koppers vijf verschil-

lende maten in biervaten:

- een vat van ca 250 ltr als opslagvat in de

brouwerij.

- een ton van ca 140 ltr. die geleverd werd aan

de herbergen.

- een ½ ton van ca 70 ltr die eveneens geleverd

werd aan de herbergen.

- een ton van ca 35 ltr. ( in Well anker

genoemd) die bij de cafés als hanteerbaar vat

afgevuld werd uit de grote ton en ook gele-

verd werd aan huiskamercafés.

- een tonnetje van ca 10 ltr. voor de burgers.

De concurrentie van de superieurbieren werd

steeds groter en veel brouwerijen in de regio

waren al gestopt met de eigen productie. Het

aantal brouwers in Limburg was in 1890 nog

190 en in 1931 waren het er nog 51. Het brou-

wen van het bier bij Koppers gebeurde in enke-

le vertrekken van het woonhuis. In 1917 wer-

den heel stringente voorschriften uitgevaardigd

waaraan voldaan moest worden. Ook de nieu-

we accijnswetgeving viel voor de kleine brou-

werijen heel  ongustig uit. Met de omschake-

ling naar “Pils” (ondergistproces) waren ook

nog eens zeer hoge kosten gemoeid, m.n. voor

de koelinstallatie die er voor moest zorgen dat

de gisting bij ca. 10º C gebeurde. Tevens was

er in de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918

een groot tekort aan het benodigde graan. Dit

alles bij elkaar was de grote nekslag voor de

kleine brouwerijen. 

Herman heeft het zelf brouwen van bier nog

lang volgehouden (tot 1928). Verreweg de

meeste kleine brouwerijen waren in 1920 al

gestopt.

Bierbrouwer Heineken benaderde Herman met

de vraag of hij het agentschap voor N-Limburg

wilde worden, maar Herman wilde zelfstandig

en onafhankelijk blijven en bedankte voor de

eer. Timmermans (Gennep) heeft toen wel toe-

gezegd voor dit agentschap. 

Als zelfstandige bottelde hij toen vanaf 1928

met licentie van de bierbrouwer “La Belle

Alliance” (Wolters met Dortmunder bier) uit

Venlo. In 1931 is het huis verbouwd en zijn de

bierwerkzaamheden naar de achterliggende

loods verplaatst.

In 1944 werd Wolters overgenomen door

“Drie Hoefijzer Bier” uit Breda. In dat jaar

stierf Herman Koppers en zoon Jan verkocht

vanaf toen ook hetzelfde merk bier. De “Drie

Hoefijzers” werd in 1968 overgenomen door

het Engelse Allied Breweries. Jan is toen over-

gestapt naar “Brand”.
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Logement Jan den Duvel

L: Teun den Engel (Jan zijn vrouw), Piet Kessels, Jacob Driessen, Gerrit Hallman uit Weeze, Jan

den Duuvel, Henny Looyschilder uit Weeze, Herman Koppers, Frans Achten
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Het eigen bierrecept van “Hertwell” is jammer-

genoeg verloren gegaan. Thei “den Bril” ,een

broer van Herman die ook in de brouwreij

werkte, had toegezegd dat hij dit recept een

keer zou opschrijven, maar hij heeft het meege-

nomen in zijn graf.

Bierbrouwerijen in de regio

Well De Grote Waay   gestopt in 1920

Bergen Peters gestopt in 1910

Ayen v. Aerssen gestopt in 1900

Blitterswijck Seuren gestopt in 1900

Wanssum Limburg gestopt in 1920

Wellerlooi Roobeek gestopt in 1915

Arcen Vriendenkring operationeel

Bierboeken

Er zijn twee bierboeken bewaard gebleven.

Eentje is in bezit van Walter Koppers: over de

periode 1896 t/m 1909.

Het tweede ligt in het archief Well: periode

1911/12 en 1940 t/m 1943.

Er kan uit berekend worden hoeveel liter bier

verkocht werd en hoeveel dit opbracht.

Een anker bier (ca 35 ltr) kostte in die tijd

Fl. 2,50 en een ton (ca 140 ltr) Fl. 10,-.

In 1902 heeft Jean (Johannes Koppers), de

oprichter, voor Fl. 2500,- aan bier verkocht,

hetgeen voor die tijd een erg groot bedrag was.

Dit waren 250 tonnen = 36000 ltr./ ca. 1200

inwoners = 30 liter per inwoner/ jaar “Hertwell

bier” dat er gedronken werd.

In 1943 werd er aan bier en limonade voor

meer dan Fl. 11000,- afgeleverd en was Tom

Vink de grootste afnemer.

In 1902 waren de grootste afnemers in Well:

Jean Simons (dorp) 3500 ltr

Th. Driessen (Meer) 2700 ltr

Ant. Jacobs (Wellse Hut) 2700 ltr

G. Achten (bakker) 2250 ltr

Jac. Kessels (Veerhuis) 2050 ltr

Wed. Wijers 1800 ltr

J. Roosen (Bosserhei) 1600 ltr

Jan Janssen (Duuvel) 1450 ltr

M. Simons 1400 ltr

Karel Valckx 1400 ltr

J. Simons 1400 ltr

Kessels (op de Kamp) 1150 ltr

Herm.Klabbers (klompenm.) 1150 ltr

Jacob Klabbers (Lammersk.) 1000 ltr

Th. Braam (Molenaar)   900 ltr

(vanaf 1908 café Vink)

Zo rond 1900 was er om het anderste huis een

café. In Well waren in 1882 wel 12 cafés en in

1911 ca. 20. Ook is bekend dat er in het kleine

gehucht Ayen toentertijd 8 cafés waren.

Hertwell leverde toentertijd niet aan de Grote

Waay, want daar hebben ze tot 1920 een eigen

brouwerij gehad.

In 1911 leverde Herman Koppers aan 177 klan-

ten bier voor een bedrag van F 6000,-. Dit

waren 85000 ltr.  Omdat bierbrouwers indertijd

goed “boerden” behoorden ze vaak tot de nota-

belen van het dorp. Naast zijn ambacht was

Herman dan ook nog wethouder. 



38

Het dragen van een ton

De brouwketel van 2000 liter

van Koppers. 

Hierin werd het water opgestookt

tot ca. 90º. (Deze ketel is gemaakt

door Camps/Brauers en hij staat

nog bij de familie Verzijl)
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Zijn klantenkring was onderverdeeld in “vaste”

(72) en “losse” (105) klanten: tesamen 177.

Onder zijn vaste klanten vielen burgers die

meer dan één anker verbruikten en natuurlijk

de vele cafés.

Wellse cafés in 1911:

Wellsche Hut Weijs

Moolenhuis Jos Vink

Zaal Klabbers G. Klabbers

Het Hof van Spanje Th. Koppers, slagerij

De Keizer Henri Derks-Jans, tim-

merwerkplaats

De Blinde Man Jean Simons

Het Anker Arn. Drissen

De Drie Kroonen P.J.Derks

Het Kraantje M. Simons, bij de ver-

bouwing tot filmzaal door kapelaan Lamers

voorgesteld om Walaria te noemen

Het Kruufke W. Eickmans, in Elsteren

De Leeuw Wed. Otten

Jan den Duuvel Jan Janssen

Halve Maan Grad Hendriks

Klein Amsterdam Roosen, later Rutten

De Roskam Th. Vrede

Het Zwaantje G. Achten 

De Barakken E. Smits

Het Roode Hert Hotel Koppers, brouwerij

De Grote Waay Peters, brouwerij

Hoe vaak per jaar werd er bier gebrouwd

bij Koppers?

Dit is eenvoudig uit te rekenen.

In 1910 brouwde hij ca. 85000 liter.

De brouwketel had een inhoud van 2000 liter;

stel netto 1750 liter.

Dit op elkaar gedeeld levert ca. 50 brouwsels/

brouwdagen per jaar op.

Hotel

Zo rond 1900 kwam er door Well veel transport

met kar en paard van en naar Duitsland. Via de

grensovergang, de Wellsche Hut, ging het

transport allemaal in Well over het pontveer

(toen nog een gierpont). Er waren weken bij

van meer dan 100 transporten die over de

Weezerweg kwamen. 

In die tijd heeft Johannes (Jean) Koppers het

pand naast de brouwerij ingericht als hotel.

Het hotel heette “Het Roode Hert” . Deze naam

was overgenomen van een café in Kervenheim

(waar Johannes Koppers geboren was) en dat

ook “Het Rote Hert “ heette. De loods achter

het huis werd een paardenstal voor de hotel-

gasten, want alle tranport ging 100 jaar geleden

nog met paard en kar.

Wie waren er o.a. te gast?

1905: van Ophoven- Jaeger

In het jaar 1905 is het ontginningswerk van het

WellsMeer in volle gang. De familie van

Ophoven had het grondgebied van ca 350 Ha

voor 40 jaar gepacht van de gemeente voor een

bedrag van Fl. 1400,- per jaar. In 1912 is het

grondgebied voor Fl. 80.000,- gekocht van de

gemeente.

Bertha van Ophoven, in 1901 gehuwd met

Theodorus Jaeger, kwam in januari 1905 op
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Tekening van een brouwerij rond 1900.

In het midden de grote roerkuip (bij Koppers ca. 1000 liter). 

Rechts:  de oven met de ingebouwde brouwketel waarin het water heet gestookt werd.

Boven:  op de balken de koelbak (natuurlijke koeling met een groot oppervlak).
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werkbezoek en sliep in Hotel Koppers. Ze

logeerde vanaf 13 januari tot 9 februari in het

hotel. Theodorus Jaeger komt op 23 januari ook

naar Well en blijft tot 1 mei. Vanaf medio okto-

ber tot medio decenber verblijft Bertha nog-

maals in het hotel. Zo voor en na maken zij een

ritje naar Venray en Weeze om o.a. iemand op

te halen of te winkelen.

1905: Verkoop van het kasteel 

Nog meer bijzonder voor Well was dat in het-

zelfde jaar het kasteel met zijn inboedel ver-

kocht werd. Het kasteel ging naar Maatschappij

Well met o.a. de rijke familie Esser uit Venray.

De inboedel werd publiekelijk verkocht.

Herman heeft enkele stoelen en gordijnen

gekocht. In een van die stoelen kon je net met

z’n tweeën in zitten: de “vrijersstoel”.

Op de verkoopdag van het meubilair worden er

door Koppers 5 flessen wijn en 100 ltr bier

afgeleverd op het kasteel.

De veiligmeester van Beurden met zijn gevolg

en notaris Hafmans verblijven tijdens de ver-

koopperiode in het hotel. Soms heeft het hotel

te weinig kamers en worden mensen onderge-

bracht bij de familie Robijns, bakenmeester (nu

Henny Roodbeen, Grotestraat 7a).

Erg interessant is het om de (verblijf)kosten in

het hotel op een rij te zetten.

Logie met ontbijt Fl. 1,50 per nacht

Diner Fl. 1,-

Fles wijn Fl. 1,80

Fles cognac Fl. 1,60

Glas bier Fl. 0,06

Glas port Fl. 0,20

Borrel oude klare Fl. 0,08

Telegram Fl. 0,12

Kop koffie Fl. 0,10

Fles grenadine Fl. 0,24

Sigaar Fl. 0,03

Ritje Venray/ Weeze Fl. 2,50 (met de koets)

Alle (deftige) gasten drinken overwegend de

(dure) wijn en er wordt weinig bier in het hotel

gedronken.

In die tijd waren er diverse klanten die vrij

geregeld kwamen overnachten en /of dineren:

o.a. de familie Esser, de burgemeester of gasten

van hem, geestelijken die in Well overnachtten

als ze met het rijtuig van Roermond naar

Nijmegen en weer terug moesten, landmeters,

enz, enz. Pijls uit Venray sliep er enkele nach-

ten als hij met zijn transportfiets met manufac-

turen in Well rondging.

De familie Esser kwam vaak naar Well met hun

rijtuig. Ze gingen dan via de Wellse Hut naar

Weeze of verbleven een dagje op hun landgoed

in het zomerhuisje op de Grote Muys. 

In het hotel werd niet altijd met geld betaald,

soms ook in natura met een zak aardappelen of

andere spullen. 

In 1913 is gestopt met het hotelgebeuren. De

hotelvergunning stond op naam van de ouders

van Herman Koppers en die verviel omdat zijn

moeder in dat jaar is gestorven. Jean Koppers,

zijn vader, was al vijf jaar eerder overleden. 

Het hotel is later verkocht aan dokter Willemse

die het als woonhuis ingericht heeft. Op initia-

tief van deze dokter was er in het klooster een
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Ingrediënten (essences) voor in de limonade.

De meeste kwamen uit Frankrijk.

Let op de kleine flesjes die voor de ongeëvenaarde smaak zorgden.
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ziekenhuis ingericht waar hijzelf de wat kleine-

re operaties verichtte. In de oorlogsjaren woon-

de dokter van Bracht in het huis.

Limonade

Naast bier bottelen begon Herman in ca 1930

met het produceren van limonade. De zoetstof,

sacharine, hiervoor kwam uit Duitsland. De

wettelijke voorschriften waren echter dusdanig

dat dit niet in hetzefde gebouw mocht gebeuren

als waar het bier gebotteld werd. De limonade

werd daarom geproduceerd bij Willy Holla, de

schoenmaker, die tegenover het brouwerhuis

woonde (nu Mia Terburg). De limonadeproduc-

tie was  een enorm succes.

In 1933 werd de limonadefabriek gebouwd. Er

werden vanaf toen vele soorten geproduceerd. 

Grenadine, de aanlenglimonade en een limona-

desoort mèt en een zonder prik. Limonade met

koolzuur werd in die tijd aangeduid met de

naam “Gazeuse” of prikkellimonade genoemd.

Het zat allemaal in flessen van 0,6 ltr. Groen

was mèt prik en rood zonder. Ook was er Sinas

in flesjes van 0,25 ltr. Er werd reclame gemaakt

met: citroen, frambozen, troebele sinaasappelli-

monade en spuitwater. De verkoop liep als een

trein en de limonade stond wijd en zijd bekend

om zijn voortreffelijke smaak. 

Het smaakgeheim:

- De zomerse limonade was anders van smaak

(enigzins zuurder) dan de winterse.

- Een tweede aspect was dat er nooit geknib-

beld werd op kwaliteit van de speciale (dure)

toevoegingen. 

In 1936 werd de limonadefabriek nog een keer

flink verbouwd.

De limonade werd soms met 100 flessen per

dag verkocht.

Om de Duitse en Belgische markt te kunnen

veroveren hadden de flesjes ook een Duits/

Frans etiket. De afzet naar Belgie is  echter

zeer beperkt gebleven. 

Het etiket was een eigen ontwerp van Herman

zelf. Op de kleine flesjes is dit er nog inge-

brand omdat het etiketten erop plakken pas

later is uitgevonden.

Tweede Wereldoorlog

De groep mobilisatiemilitairen die in Well

lagen was natuurlijk erg gunstig voor het

drankverbruik. Maar in 1940 begon het gedon-

der met de Tweede Wereldoorlog. Op de eerste

dag van de inval op 10 mei 1940 waren alle

Hollandse militairen al over de Maas gevlucht. 

Pietje Verdijk, de veldwachter kwam nog snel

langs met de boodschap: Schud alle drank weg

want de Duitsers komen eraan. Ja, zegt

Herman, dat is allang gebeurd, maak je maar

geen zorgen. Hij had dat natuurlijk niet gedaan

en de hele oorlogsperiode is er nog van gedran-

ken.

Later kwamen er ook Duitse soldaten, verre

familileden, op het terrein bij Onkel Herman op

bezoek. Maar Herman stuurde ze weg omdat ze

hun militair tenue aanhadden en sprak hen aan
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Stempel  van Herman Koppers Naamplaat van Herman Koppers

Schilderij van het oude woonhuis van van Aerssen. 

In ± 1935 gekocht door Herman Koppers van de kunstschilder Hendrik van Bloem (Haagse

Kunstacademie).  De woning lag op De Paad.
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met het bekende Wellse gezegde: Wij zijn wel

de Duitsers goed gezind, maar niet Duits ver-

blind.

Van enkele dagen na de inval 10 mei 1940 tot

medio 1944 was er in Well nauwelijks iets van

oorlogsgeweld te merken. Er vlogen wel gere-

geld bommenwerpers (Jabo’s) richting

Duitsland. Soms liet zo’n Jabo in de regio een

bom vallen om er sneller vandoor te kunnen als

hij er tussenuit moest voor Duitse jagers.

Zoals uit de overzichten in het Bierboek blijkt

ging de levering van bier en limonade in deze

periode gewoon door.

Jan, de enige zoon van Herman, was in 1943

afgestudeerd aan het gymnasium bij de

Jezuieten in Nijmegen. Hij wilde in eerste

instantie geneeskunde gaan studeren, maar is

toch naar de Landbouwhogeschool gegaan. Die

heeft hij niet afgemaakt. Gedurende de verdere

oorlogsperiode is hij naar huis gekomen omdat

men anders het werk thuis niet aankon omdat

zijn “oude” vader de zaak niet meer zo goed

kon waarnemen.

Om te voorkomen dat hij naar Duitsland moest

gaan werken was de legitimatiekaart van hem

op het gemeentehuis “gelicht” . Hij bestond dus

eigenlijk niet meer en zat ondergedoken in zijn

eigen huis.

Op 10 mei 1944 sterft Herman Koppers op

bijna 67-jarige leeftijd.

Na D-Day (6 juni 1944) werd het drukker met

terugtrekkende Duitsers en op 12 oktober kreeg

Well een ongekend zwaar bombardement te

verwerken. De bedoeling van de Engelsen was

om het pontveer in Well te vernielen, maar dat

werd niet noemenswaardig geraakt. Het dorps-

centrum kreeg wel de volle laag en er vielen

enkele Duitse soldaten en mevrouw van

Gellecom uit de Grotstraat werd dodelijk

geraakt.

Vanaf die datum lag de dorpskern van Well

bijna dag en nacht onder vuur en men leefde

noodgedwongen daarom ook dag en nacht in

(schuil)kelders. Het was een ellendig leven,

zeker als men beseft dat men daarbij ook nog

veel last had van hoog water en ondergelopen

kelders. Jan Koppers had een doorbraak

gemaakt naar de kelder van de buurman en

men leefde er met ca. 60 personen in een kleine

ruimte. Soms moest er dag en nacht gepompt

en ook nog gehoost worden.

In het boek “Well in de Tweede Wereldoorlog”

van Jacques Haumann wordt de Wellse oor-

logsperiode uitgebreid beschreven.

Midden in dit oorlogsgeweld sterft op 27

december 1944 Johanna van den Broek, de

vrouw van Herman Koppers en ze kan niet

eens op het kerkhof begraven worden, omdat

de Duitsers er een militaire vesting gemaakt

hadden. Ze werd daarom maar in de eigen tuin

onder een boom begraven en is na de oorlog op

het kerkhof herbegraven. 

Geruchten over evacueren deden de ronde en

op donderdag 11 januari 1945 ‘s nachts zijn Jan

Koppers, burgemeester Douven, die ondergedo-

ken zat bij de familie Schreurs, met een kano
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Schilderij van de oude boerderij Verblakt. 

In ± 1935 gekocht door Herman Koppers van de kunstschilder Hendrik van Bloem. De boerderij is

lang geleden afgebrand en stond waar nu Autobedrijf van Wanroy is.
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over de Maas naar het vrije westen naar de

overkant gevaren. Enkele uren later zijn er nog

een stel overgestoken met een kano waaronder

Miep Koppers, de zuster van Jan. Nadat Well

bevrijd was op 3 maart 1945 waren zij als een

van de eersten op 25 maart weer terug in Well

omdat alle geëvacueerden nog “gevangen”

zaten in het nog niet bevrijde Groningen dat

pas op 16 april 1945 bevrijd werd.

In 1952 trouwt Jan met Christina (Tiny)

Ariaens van de schoenwinkel uit Venray.  Zij

had op 16 jarige leeftijd geallieerde piloten

naar het onderduikadres  “de Zwarte Plak”

gebracht door ze te verstoppen onder een dek-

zeil van een bakfiets.

Hoe ging het na de oorlog?

Na de oorlog werd de productie van de limona-

de weer snel opgepakt.

Het flessen spoelen en etiketten op de flessen

plakken was vaak jeugdwerk. Soms ging er ook

wel eens wat mis met de samenstelling (te veel

of te weinig suiker) en dan moesten de kinde-

ren dit opdrinken tot ze er tureluurs van wer-

den. 

Waar gebeurd.

Thei den “Bril” liet met roeren een keer zijn

pet in de limonade vallen. Hij haalt hem eruit

en Jan ziet het gebeuren. Ondanks de protesten

van Thei laat Jan de ton leeglopen in de riool.

Kwaliteit heeft zijn prijs.

Nieuwe economische ontwikkelingen

In de loop der tijd kwamen er steeds meer grote

bedrijven die limonade gingen produceren en

het werd steeds moeilijker om de eigen produc-

tie rendabel te houden.

In 1967 is Jan met de eigen limonadeproductie

gestopt i.v.m. een te kleine productieeenheid.

Tot wel tien jaar na de limonadeproductie kwa-

men mensen nog lege flessen inleveren en

vroegen aan Jan om de heerlijke limonade nog

eens te produceren volgens het “Hertwell”

recept. Hieruit moge nogmaals blijken hoe

onovertroffen aan smaak de “Wellse” limonade

was.

Vanaf het moment dat hij gestopt was met de

eigen productie is Jan limonade van het merk

Exota gaan verkopen. 

Van Tuyn, Limonadefabriek in Dongen was de

fabrikant. In die periode waren er naast Exota

nog twee grote limonadeleveranciers: Hero uit

Breda en Vrumona uit Bunnik.

Zo rond 1970 speelde de affaire Exota. De

VARA zond een programma uit waarin te zien

was dat een fles Exota kapot sprong. Tijdens

een langslepende rechtszaak is gebleken dat de

getoonde fles niet gesprongen was maar met

een kogel kapot geschoten was. Maar het leed

was geschied. De verkoop van de “levensge-

vaarlijke” Exota was volledig gestagneerd.

Tevens was er een situatie onstaan dat frisdran-

ken in diverse winkels en supermarkten ver-

kocht werden. Hetzelfde gold ook voor het bier.
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Foto uit 1928

Van l. naar r.:Bakker Frans Achten, Herman Koppers, burgemeester

Gerard Peeters en handelaar Piet Kessels

Enkele markante namen bij de familie Koppers:

Herman: “ Herman den Bierbrouwer” 

Theo (jongste broer van Herman): “ Thei den Bril”

Jan (zoon van Herman): “ Jan den Browwer”
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In 1976 is Jan gestopt met het bezorgen. Zijn

inkomen moest toen komen van de verkoop aan

huis en aangezien dit te weinig opbracht om

van te leven wilde Jan er een slijterij en café op

na gaan houden.

Jan heeft veel moeite gedaan om dit gereali-

seerd te krijgen. Maar daar had je een horecadi-

ploma voor nodig. In 1973 haalde hij het diplo-

ma om een café te mogen exploiteren. In 1976

diende hij een verzoek in bij de gemeente voor

inrichting van een café en slijterij, maar dit

wordt afgewezen (het achterliggende pand is te

moeilijk bereikbaar voor de brandweer). In

1977 richt hij “illegaal” toch een slijterij in en

in 1981 en 1983 krijgt hij hiervoor een proces

verbaal.

Voor de gemeente was de slijterij illegaal, maar

voor Jan niet want hij had al jarenlang alcoholi-

sche dranken verkocht.

Jaren gingen voorbij en hij hield er nog steeds

“illegaal” een slijterij op na. In 1986, Jan is dan

inmiddels 62 jaar, legt hij met goed gevolg de

vakbekwaamheidsproef voor het slijtersbedrijf

af. In 1988 krijgt hij de vergunning van de

gemeente om een slijtersbedrijf uit te mogen

oefenen. Enige tijd daarna werd het vereiste

diploma van “Vakbekwaamheidsproef” afge-

schaft. 

Brand-bier had weliswaar de goodwill gekocht,

maar het geld voor een grootscheepse verbou-

wing van de slijterij die aan alle voorschriften

moest voldoen, was inmiddels op door de inte-

ring.

Jan sterft in 1996 op 72 jarige leeftijd. 

In 1998 wordt alle productieapparatuur

gesloopt en meegegeven aan de Wellse

Harmonie “De Vriendenkring” die ook nu nog

altijd “oud ijzer” ophaalt als bijverdienste. 
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Middenstandstentoonstelling in Well Vastenavond 1934

Hallo, hallo, Hier stand nr. 19
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Leveringen in jan. 1942
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Limonadesiroop

L: Grenadine (aanleng)

R: Citroenlimonade

Sinasflesje met het ingebrande etiket. 

Aan de ene kant het Frans/Duitse etiket en aan de

andere kant het Hollandse.
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Opgestapelde voorraad limonadeflesjes

Enkele limonade-etiketten



54

Verbouwing van het woonhuis in 1931. 

De brouwerij gaat naar de schuur en de ruimte

komt bij het woonhuis.

Bouw van de limonadefabriek in 1933.

Achter aan de bestaande bergplaats en autoga-

rage. 
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Assortiment aan flessen
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Apparaat voor het aanbrengen van lijm op etiketten
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Door granaatscherf

“waardeloos”

geworden bierton.

(60 cm hoog en 66

liter).

In gebruik als bar

Groot biervat voor opslag.

94 cm hoog en 225 liter

10 ltr. biertonnetje.

32 cm hoog en man met hoed als brandmerk

Gat door granaatscherf

H.Koppers   

Well

160

66 L
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Van paardenstal          Bierbrouwerij          Limonadefabriek

Rechts:     Loods          Later slijterij

Slijterij
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Binnenzijde van de limonadefabriek met nog de restanten van het aandrijfmechaniek
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Getuigschrift van Jan Koppers (1943) dat

hij Geneeskunde mag gaan studeren

Cafévergunning (1882) voor Johannes Koppers 

Hij mag café houden in zijn woning; Ten noorden,

ten oosten en ten zuiden en de kamer links bij het

binnenkomen.
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Vakdiploma van Jan Koppers

(1973) voor Hotel, restaurant

en café 

Verklaring van vakbekwaam-

heid (1986) voor Jan Koppers

voor het houden van een slijte-

rijbedrijf
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Machines om de limonadeflessen schoon te spoelen.

Van l. naar r.: Jan Koppers, Hub Reiniers en Jos Poels (oud-studiecollega van Jan)
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Krat voor de grote limonadeflessen
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Het woonhuis na de verbouwing.

Het voorste gedeelte van het huis

was in de oorlog totaal verwoest.

De oorlogherstelkosten bedroegen

in 1950 Fl. 16500,- .

Huidige bewoners: Vreeswijk- van

den Burgh.

Boven in de gevel het Hert 
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Nis met Christoffel

Als dank voor de geslaagde overtocht over de Maas in

de oorlog. De nis zit tegen de muur van het voormalig

aangrenzende hotel.



66

Begin en laatste deel van de stamboom van de familie Koppers
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6 Kroniek

1632 Dirk Henckens X Anna Fitten (familie woont in Wanssum)

1737 Geret Daemen gestorven te Well (Woonde op de Piloriushof)

1743 Hermanus Henckens geboren te Wanssum (achterkleinkind van Dirk)

1747 De 3 zonen van Geret Daemen sterven aan difterie

1770 Hermanus Henckens X Catharina Hoogen (getrouwd in Wanssum)

1770 Hermanus naar Well op de Piloriushof

1779 Staetboeck geschreven door Hermanus Henckens

1800 17 april: Beschrijving recepten in het Staetboeck door Peter Henckens

1840 Johannes (Jean) Koppers geboren te Kervenheim

1863 Aanvullingen v/h Staetboeck door de zoon Matthijs Henckens

1870 Oprichting bierbrouwerij Hertwell door Johannes Koppers

1873 Anna Diebels (kleindochter van Hermanus) trouwt met Johannes Koppers 

1877 Hermanus Koppers geboren

1902 Bierinkomen van Johannes Koppers is Fl. 2500,-

1904 Hermanus Henckens (ongetrouwde broer van de schoonmoeder van Johannes Koppers) 

gestorven, zie grafsteen

1908 Johannes Koppers, oprichter bierbrouwerij “Hertwell”,  gestorven

1911 Bierinkomen van Herman Koppers Fl. 6000,-

1911 20 café’s in Well

1917 22 mei: Hermanus Koppers X Johanna v/d Broek 

1928 Gestopt met de bierproductie van het eigen merk

1928 Gestart met in licentie bottelen van (Dortmunder) bier van Wolters uit Venlo.

1930 Gestart met de productie van limonade, in het pand van Holla

1931 Verbouwing woonhuis en de bottelarij naar de “paardenstal”.

1933 Limonadefabriek gebouwd

1936 Flinke verbouwing limonadefabriek

1940 10 mei: begin Tweede Wereldoorlog

1943 Bier- en limonadeinkomen van Herman Koppers Fl. 11000,-

1944 10 mei: Herman Koppers gestorven

1944 27 dec.: Herman’s vrouw (Johanna van den Broeck) in de eigen tuin begraven

1944 Jan Koppers, “Jan den Browwer”, zet de zaak van Hertwell voort.
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1945 5 mei: einde Tweede Wereldoorlog 

1967 Gestopt met de eigen productie van limonade en gestart met de verkoop van Exotalimonade.

1970 Affaire Exota

1976 Gestopt met thuisbezorgen/ rondbrengen van bier en limonade.

1976 Verzoek voor een café en slijterij door de gemeente afgewezen.

1977 Gestart met de illegale verkoop van sterke drank.

1981 Proces verbaal voor de illegale slijterij, maar de verkoop blijft doorgaan.

1986 Jan (inmiddels 62 jaar) haalt het diploma voor het uitoefenen van een slijterijbedrijf

1988 Jan krijgt de vergunning van de gemeente voor de slijterij. 

1994 Jan stopt met de slijterij

1996 Jan sterft op 72-jarige leeftijd en zijn vrouw in hetzelfde jaar op 67 jarige leeftijd.

1998 Sloop van alle productieapparatuur

Nawoord

Het is gewoon waar. Well heeft een enorm rijke geschiedenis. Je ziet het alweer waartoe een klein

oud boekje aanleiding kan geven. Telkens als je in een archief of bij Wellse mensen iets van vroeger

terugvindt en je er wat dieper op ingaat, blijkt dat er weer een verhaal achter zit.

Het is nooit te voorspellen wat er boven water komt. Een boekje met wat aktes en oude recepten

mondt uit in een brouwerij, die er inmiddels ook al niet meer is.

Ik hoop dat u dit boekje met plezier gelezen hebt en daarbij nog hebt kunnen genieten van het oude

taalgebruik.
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Ter info
De kratten met lege limonadeflessen staan bij café Vink

Het Henckensboek ligt bij Miep Koppers 

Alle overige gefotografeerde spullen zijn van Walter Koppers

Alle familiefoto’s zijn van Miep en Walter Koppers 

Blz. 6 Kadastertekening: Archief Meerlo-Wanssum

Blz 20 Bierfles A.Diebels: Internetside Kalkar

Blz 26/28/47 Bierboek: Archief Well

Blz 38 Kopie uit Dommelsch Bier en foto gemaakt bij de Hertog Jan

Blz 50 Bouwtekeningen: Archief Bergen

Blz 56/57 Documenten Jan Koppers: Archief Bergen

Geraadpleegde bronnen
Staetboeck Henckens

Archieven

Gemeentearchief Meerlo-Wanssum

Gemeentearchief Venray

Gemeentearchief Bergen

Archief Well

Boeken

Bier in overvloed Louis Reutelingsperger 2006

Jan de Duuvel F. van Aerssen 1970

Sint Rochus Kamp Well Th Driessen en J. Daemen 1965

Dommelsch Bier H Hovens 2004

Gesprekken

Mevr. van Haaren-Koppers Tilburg

Walter Koppers Nijmegen

G. van den Broek Arcen (bierbrouwerij Hertog Jan)



70

Bijlage 1: Getypte tekst van het Staetboeck (zie voor de recepten blz 23)

Verklaringen (en de blz. nr’s verwijzen naar de bladzijden in het Staetboeck):

Staetboeck= optekening v/d memorie

Twee handen op Pachtboeck: Belofte waarbij twee handen op het boek gelegd werden en als de vader stierf de zoon/ dochter er

weer een hand op legde.

Closter Camp = te Wanssum (eigendom van Rheinbergh, bij Kamf-Lingsfort)

Piloriushof= huis van Linders op de Kamp te Well (naast Daemen)

Hellingh= gehucht in Wanssum

Bussershuus= in Wanssum: staat nu de betonfabriek

Cruisbergh= in Wanssum

Thins = belasting

clfs= Cleefs

vlems= oude munteenheid

oort= oude kleinste munteenheid

Dobbelen thijns= vroeger kende men geen jaarindex, maar bestond de verhoging uit: dubbele thijns van de pacht bij overdracht van

vader op kinderen

A: Algemeen

Blz 1(voorblad) 1779

I B 208 schriftboeck voor Hermanus Henkens tot Well op den Camp

Blz 2 (voorblad)

Staetboeck van verscheijde memorie behoort toe aan Hermanus Henckens tot Well op den Camp in het jaar 1779

Staetboeck voor Mathijs Henckens op den Camp geerft van mijn vader Hermanus Henckens 1863.

Hermanus Henckens Well den 1 January 1863

Den 7 February 1895 savons half zeven uren heeft het ijs op de rivier de Maas te Wel vastgezet.

Den 22 December 1899 voormiddag 10 uren heeft het ijs in de rivier de Maas te Wel vastgezet

B: Aktes

Blz 1/2

Staet en eenigsints aenvank van de platse van Geret Daemen saliger op den Camp nu bewoonende door Hermanus Henckens ende

Catharijne Hoogen eeluiden

Alsoo de voorssegde platse van Geret Daemen saliger op den broeder Aert Daemen verstorf is nochtans de selve widderom op

haare susters kinderen van Helena Daemen saliger te weeten Geret Deckers getrouwd met Petronella Jetten. Gertrudis Deckers

getrouwd met Vit Henckens

Petronella Deckers getrouwd met Engel Becker

Soo hebben de zelve nochtans moeten proces voeren tegens Laurens Diebels ende sijnne consorten eerst aen den gericht Well ende

doen aen de Eedelen Hoove tot gelder waer bij weynigh voor ofte naer deel is gekoemen maer hebben deyne (dan) volgens ivent

(gebeurtenis) wel tot laste van de voorssegde platse moeten opnemen eene Caputaelen somma van twee 

Blz3

duisent gulden promissen tegen 3 en een half persent van den Heer ontfangen Coninxks tot Well sich welckens intrest door heeden

van jaeren door de voorssegde erfgenaemen gelijkelijck zijn betaelt geworden totdat eintlich Geret Deckers en Petronella Jetten
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eheluiden hun darde part verkocht hebben aen Engel Beckers ende Petronella Deckers de welcken aldoen de twee deelen van voors-

segde: Caputaele hebben aefgelijt soo blickt hiermeeden dat nog tot onsen last Vit Henckens ende Gertrudis Deckers is blieven

staen

De derde part waervan wij jaerlijcks moeten betaelen den intrest te weeten 27 gulden 7 stuver 6 duite: clfs vervalt in de mey en soo

betaelt door heeden van jaeren totdat eintlijck den soon van Vit Henckens Hermanus getrouwt met Chatharijna Hoogen

Blz 4

De voorssegde twee parten gepacht hebben van Engel Beckers ende een part van hunnen vader voorssegde volgens pacht sedul (=

acte) nu een jaer den intrest ten achteren sijnde is wel door mij betalt maer event (= gebeurtenis) wel in vader rekeningh gevalideert

(= vastleggen) soo blickt hiermeede dat ick den intrest betalt hebbe tot in het jaer 1776 in de mey en alsoo sall moeten blieven

contraleren bij leven ofte sterven ofte tot onse vertrek dagh toe welcken overschoot ofte wele tochte ( erven) ermy toekomt hebbe

oock het selve ontfangen tot dat onsen Hermanus de voorssegde platse heeft aengenoemen en doen gesegt dat de toekoemende

overschoot door de gelicke voor kinderen sullen profiteeren nu dan moet ik voor mijn viefde part aen ieder een van mijn susters uyt

geven de overschoot te weeten buiten de voorssegde intrest en al het geene de pacht

Blz 5

Sedul meede brengt sal alhier aengeteekent woorden naar dat ik en Engel Beckers part hem sullen aefgerekent hebben alhoewel dat

den pacht van den voorssegde: bouwhoof door lieden heeden van jaeren gestaen heeft op 95 stuver:clfs kan rent wel niet aen veel

sijn omdat de schattingen en reperatie van de hoof niet alle jaer over een en koemen gelijck alhier ten syen is 

Dit is voldaen allit (alles) volgens quittansjes en voldaen 

1792 den 6 juny

Deese derde part hier voorens in vermelt van mijn meedesusters en swagers gekocht voor een somma van jedes twee hondert drij

en vijftigh gl: clfs maekt saemen een duisent twee hondert vijf en sestigh en daer en boven nogh aen mijn jongste suster Johanna 

hondert vijftigh gl clfs volgens ons magescheit (=erfdeling) nu nogh een sesde part derbij gekogt van  ?? somma en Helena Heckers

voor 1100 gl clfs

Blz 6

Copie uyt het van den eerwaarde heer F Kessels wesende den rentmeester van den heer Graef van Pas de Feuquirius tot Well

Erfthins en de pacht uyt Craenen ofte Pilorius hooft op den Camp aen den aedelijcken huise well:nu geheeten de bouwhoof van

Geret Daemen saliger aen gestorven hier vooren vermelt nu bewoonende door Hermanus Henckens ende Catharijna Hoogen

Den 27 maert 1760 is te boeck gestelt en behandigt Hermanus Henckens den soon van Vit Henckens tot Wanssum aen de acht naer

volgende parceelen

promyssie glde stu du

Ten 1e Acht morgen lants op den Heyster geven ma vat sp

jaerlijcks ander half malder rogge dito 1       -3   -0 

een vier en vierendeels hoens

Ten 2e Een weyde aen de Hillart groot vierden halve morgen (= 3½)

Drye vlems doet ad 0 -5 -0

Ten 3e De schapskoye bij het huis

Een hoen ad

Ten 4e Een stuck landt op de Oort

Een vlems doet ad 0 -1 -6

Ten 5e Nogh een halven morgen lants de Oort geeft 

Een oort (¼ deel)stuiver ad 0 -0 -2
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Ten 6e Een stuck lants op de Colck geeft dito 0 -14 -0

Ten 7e Drye morgen lants geheeten de Evenacker (even = slechte haver)

Ten 8e Twee morgen lants op het Oort. Darde half vat haever van de dobbelen pacht

en gelt naer te sijn dito 0 -2 -2

en viefthyen stuver thins 0 -15 -0

Blz 8

Van dese acht bovenstaende perceelen is den dobbelen pacht en thinse van den rogh betaelt en oock de boecksettinge (adm. kosten)

voldaen datum als boven en was onderteikent

F. Kessels Rentmeester

Van den Hr grave van pas de Feuquirius.

Resteert noch een parceel belaest met 7 duite hetwelcke moet ondervroaght worden

Deese tegenstaende rekeningh bedragt sich een en dertigh gulden clfs de welcke wij hebben voldaen.

Nogh moet jaerlijcks uytgegeeven worden aen de heere van den Gaesdock ander half malder rogh Wellse maet

Aan de kerck tot Well een half malder garst welse maet

Blz 9

Den 26 september 1738 hebben wij echteliuden Vit Henckens ende Maria Mulders gekocht het soogenaemde Bussershuis met bouw

ende weylant

Kennelijck gelegen onder de heerlijckheydt Wanssum ende sulxs voor eene caputaele somma van twee duisent vier hondert ses en

vertigh gulden promissie

Erfthins en pacht tot last van voorssegde aenkoop als volgt

Ten 1e Is dit voorst beswaert te weeten huis ende schuer met den bomgard groot ontrynt anderhalve morgen aen het Closter 

Camp tot liefsgewins het welcke wij met heer Kessels pastoor in Oirlo als rentmeester hebben veraccordeert ende op 

gewonnen (= verkregen) ende twee handen van te boeck laeten selten te weeten Vit Henckens en Petronella Mulders

Blz 10

Ten 2e Op gewonnen bij sijnne Conincklijke majessteit rentmester van seven morgen lants den 12 penninck gelegen op de 

Cruisbergh daer het oudt huisken gestaen heeft daer van aen de rentmesterinna juffrouw Verberckt gegeven twee acht en 

twintigen ende mij Vit Henckens te boeck laeten stellen daer voor betaelt 4 schillinge

Ten 3e Hebben voossegde: moeten betaelen 4 schillinge van mijn eigen hant tot boeck settinge voor die slegte wey int lange 

veen daer oock nogh alle jaer het ?? moet betalt worden

Ten 4e Van ons wertje (klein weiland) aen de Maes aen een adelick huisse Well moeten betaelen den 12 penninck ende voldaen 

met een ducaet en moet jaerlijcks betalen tot erfthins 4½ vlems doen 7 st. 7 duite goet gelt

Blz 11

Ten 5e Moet alle jaeren uyt voorssegde goet gelevert worden 10 vat rogh aen onse eerw: heer Capulaan maer moet hier tegens 

het retoer ofte schat betalen tegen ieder vat eene schillingh dor my

Ten 6e Moet nogh alle jaeren uyt het voorssegde goet gelevert worden aen de kerck alhier een malder en een vat.

Een half vat rogh en moet retoer betalen als voorens

Ten 7e wort hiertegens ontfangen een malder rogh oock erfpacht hetgeene met het huis aengekocht is en moet ontfangen worden 

uyt Jan Wijnnen goet op de Hellingh maer heet nu Michiel Smits goet geeft voor retoer widderom drij schillingh

Het voorssegde Bussershuus en erve betalt jeder settinge vief gl: vier st drye duite hollans

Dit voorssegde bussersgoet heeft gekogt swager Jan van Endt van de Mulders voor een somma van 3225 gl: clfs en aen ons 2000

gl:clfs maekt samen 5225 gl: clfs Volgens Coopsedul
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C: Memorie van de geboorte en sterfdagen

Blz 12

Van onse voorouders sterf en gebortedaegen en onse gebortedaegen beginnende met het jaer 1632.

Derick Henckens getrout met Anna Fitten 1632 de 5 februarijes

Kinderen van voorssegde echteluiden;

- Aert Henckens geboren int jaer 1640 den 15 maert

- Jacob Henckens geboren int jaer 1644 de 17 april

- Vit Henckens gebooren int jaer 1646 den 23 october

- Catharijnna Henckens gebooren int jaer 1650 den 16 augustus

- Peter Henckens gebooren int jaer 1652 den 19 october

- Metie Henckens gebooren int jaer 1656 den 28 meij

Vit Henckens soon van Derick Henckens voorssegde getrouwt met Alletie Terporten de selven gebortigh uit de stadt Goch

-  Peter Henckens enigen soon van Vit Henckens ende Alletie Terporten gebooren int jaer 1644 op meij avont

Peter Henckens voorssegde getrouwt int jaer 1714 op meijnagh met Helleken Hebben van Oirlo de selve gebooren int jaer 1693

Kinderen van Peter Henckens ende Hilleken Hebben voorssegde:

-  Alletie Henckens gebooren int jaer 1715 den 13 meert heeft tot peeter ende meeter Aert Henckens ende Tunnesken van Naeten

Bergh

-  Vit Henckens gebooren int jaer 1716 den 19 appril heeft tot peeter ende meeter Geret Hebben ende Agnes Henckens de selven

overleden den 11 september 1801

-  Petronella Henckens gebooren int jaer 1717 den 15 desember heeft tot peeter ende meeter Jacob Henckens ende Gerretie Hebben

- Anneken Henckens gebooren int jaer 1720 den 29 julius heeft tot peeter ende meeter Marten  Henckens ende Jenneken Hebben 

Anneken Henckens dochter van Peter Henckens overleden int jaer 1752 in novenber omtrint St Marten

- Jan Henckens gebooren int jaer 1725 den 19 junius heeft tot peeter ende meeter Mathis Henckens ende Getruj Hebben in den heer

overleden den 1 dinsdagh in den meij van het jaer 1783

- Peter Henckens voorssegde is in den heer overleden den 20 september 1728

Hilleken Hebben weduwe van Peter Henckens voorssegde overleden int jaer 1773 den 12 februarius

Den schriever versoeckt te bidden voor de siele der overleedenen

Trouwdaegen van Vit Henckens soon van Peter Henckens en Hilleken Hebben Anno 1735 den 29 junius ben ik Vit Henckens getrout

met Maria Mulders op St Peter en Paulus dagh van den Eerwaarde heer pastor Peter van Loon in de kerck alhier tot Wanssum

Kinderen van Vit Henckens ende Maria Mulders voorssegde:

-  Petronella Henckens gebooren int jaer 1736 den 25 appril heeft tot peeter ende meeter Gerret Mulders ende Hilleken Hebben 

Sij heeft de pocken gehat op Wanssums kermis 1738 gevormt den 22 september 1745

-  Margrieta Henckens gebooren int jaer 1738 den 3 ocktober heeft tot peeter ende meeter Engel Beckers ende Petronella 

Mulders de selve overleeden den 12 ocktober van dat selve jaer. Maria Mulders overleeden den 12 junius 1740 ontviat ?? middags

bit voor de siele van overleeden

Anno 1743 den 9 januari ben ick Vit Henckens widderom getrout met Gertrudis Deckers door den eerwaarden heer pastoer Peter

van Loon in de kerck tot Wanssum

Kinderen van Vit Henckens ende Gertudis Deckers uit tweede houwelick

-  Hermanus Henckens gebooren int jaer 1743 op St Thomas avont heeft tot peetr ende meeter Jan Henckens ende Helena Damen 
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sijn beeste moeder heeft de pocken gehadt int jaer 1753 ende gevormt int jaer 1755. 1811 den 30 september overleeden Bid voor de

ziel

-  Marijken Henckens gebooren int jaer 1745 den 16 october heeft tot peeter ende meeter Aert Daemen ende Hilleken Mulders.

Heeft de pocken gehadt int jaer 1753 ende gevormt den 10 junij 1755 de selven overleeden in het jaer 1912 den 8 november tot

Blitterswik

-  Petronella Henckens gebooren int jaer 1747 den 25 febr. Heeft tot peeter ende meeter Gerit Deckers ende Hilleken Hebben Heeft

de pocken gehadt int jaer 1753 gevormt den 10 junij 1755

- Helena Henckens gebooren int jaer 1748 den 2 october heeft tot peeter ende meeter Jacob Wijnnen ende Petronella Deckers is in

den heer overleeden den 2 november 1748 dat selve jaer

- Widderom eene Helena gebooren int jaer 1749 den 14 november heeft ook widderom tot peeter ende meeter Jaco Wijnnen ende

Petronella Deckers men gelooft maer weet niet seker ofte sij de pocken gehadt heeft oefte niet int jaer 1755 is oock gevormt maer

den dagh is mij door gegaen In den heer overleeden den 11 januarius van het jaer 1798 tot Venray

-  Johanna Henckens gebooren int jaer 1751 den 16 desember heeft tot peeter ende meeter Engel Beckers ende Petronella Henckens

heeft de pocken gehadt int jaer 1753 is oock gevormt tot Well maer en weeten den dagh niet. De selve is in den heer overleeden in

het jaer 1813 den 4 november tot Wanssum 

-  Anneken Henckens gebooren int jaer 1753 den 4 october heeft tot peeter ende meeter Jan Versleijen ende Petronella Jetten is in

den heer overleeden 8 daegen daer naer

Gertrudis Deckers echtgenote vrouw van Vit Henckens is in den heer overleeden den 28 november 1753. Kinderen ick vermanen u

al te saemen als vaderlicke plichte bidt togh voor uw aefgestorven moeder ende vaeder als meede voor alle voorouders en aefge-

storven kinder.

Anno 1770 ben ick Hermanus Henckens soon van Vit Henckens ende Gertrudis Deckers getrout den 7 februarius met Catharijnna

Hoogen van den eerwaarden heer pastor Johannes Coppers in de kerck alhier tot Wanssum

Dochter van Jan Hoogen ende Anneken Henckens maghschap in den vierden graet gedispenseert tot onkosten 11 rixdaelder

Romonds gelt. Caharina Hoogen is gebooren in het jaer 1744 den 19 meij. Hermanus Henckens overleden den 30 september 1811,

Catharina Hoogen overleden den 3 jan. 1823

Kinderen van Hermanus Henckens ende Catharinna Hoogen

-    Peter Henckens gebooren int jaer 1771 den 11 meij (te Well) heeft tot peeter ende meeter Vit Henckens ende Anneken Henckens

hij heeft de pocken gehadt in het lest van het jaer 1773 ende gevormt int jaer 1778 den 15 september tot Kevelaer De maeseren in

het jaer 1778. 

Peter Henckens overleden den 21 meij in het jaer 1844

-  Hendrikus Henckens gebooren int jaer 1773 den 17 januarius heeft tot peeter ende meeter Jan Hoogen ende Hilleken Hebben.

Den 12 desember van voorssegde jaer is hij aen de pocken gestorven

-  Widderom eene Hendrikus Henckens gebooren int jaer 1774 den 24 october heeft tot peeter ende meeter  Jan Hoogen ende

Lisbeth Bus heeft de maeseren gehadt int jaer 1774 de pocken in het jaer gevormt den 2 october van het jaer 1791 gestorven den 16

februarius 1858

-  Gertrudus Henchens gebooren int jaer 1776 den 8 augustus heeft tot peeter ende meeter Jacobus Hoogen ende Petronella

Henckens heeft de maeseren gehat int jaer 1779 de pocken in het jaer 1785 den 12 november smiddaghs 1781 om vijven is sij in

den heer overleeden aen het water.

-  Catharinna Henckens gebooren int jaer 1778 den 24 april heeft tot peeter ende meeter Jan van Endt ende Hendrinna Hoogen is in

den heer overleden op onse lieve vrouw ligtemis dagh int jaer 1779

-  Mattijs Henckens gebooren int jaer 1779 den 27 ocktober heeft tot peeter ende meeter Hendrinna Hoogen ende Jochem Daemen

heeft de pocken gehadt in het jaer 1781 en de maeseren in het jaar 1784 en gevormt den 2 ocktober van het jaer 1791 op het kastel

Bliebeeck overleden den 22 maart 1870 te Well op den Kamp



75

-  Helena Henckens gebooren int jaer 1782 den 9 januarius heeft tot peeter ende meeter Mathijs Hoogen ende Petronella Henckens

de maeseren gehadt in het jaer 1784 in desember De pocken gehadt in het jaer 1788 in den junij gevormt int jaer 1807 den 13 ock-

tober in Gogh

-  Marijken Henckens gebooren int jaer 1785 den 22 januarius heeft tot peeter ende meeter Jacobus Wijnhoven ende Marijken

Hoogen heeft de pocken gehadt in het jaer 1788 in den juni de maeseren in het jaer 1796 gevormt int jaer 1807 den 13 ocktober te

Gogh. Overleden int jaer 1807 den  23 september 1853

-  Anthonius Henckens gebooren int jaer 1787 den 4 januarius heeft tot peeter ende meeter Jacobus Hoogen ende Marijken

Henchens Deese is in den heer overleden den 21 januarius van het selve jaer 1787

-  1789 in het lest va desember nogh een clein kindien gebooren Een doghter maar het is  eerstens gestorven

Blz 24 (handschrift van Mathijs Henckens)

1816 ben ick Mathijs Henckens soon van Hermanus Henckens ende Catharijnea Hoogen getrout 11 jan met Gertrudis Geurts van

den eerwaarde heer pastor Theodorus Corf in de kerck tot Well. Dochter van Halbert Geurts en Maria Aswaeters. Gertruij Geurts is

gebooren in het jaer 1779 den 14 augustus

Kinderen van Mathijs Henckens en Gertruij Geurts

-  Hermanus Henckens gebooren in het jaer 1817 den 28 april heeft tot peeter ende meeter Hobert Geurts ende Catarina Hoogen en

de pocken zij hem geent in het jaer 1849 den 11 julij en goed opgegaen ende maeseren in het jaer 1821 in mart en gevormt den 11

meij svies? van het jaer 1829

-  Huberdina Henckens gebooren int jaer 1819 den 21 februarij heeft tot peeter ende meeter Franciscus Geurts ende Helena

Henckens ende pocken sij haar geent in het jaer 1819 den 11 julij en goedt opgegaen en de maeseren in het jaer 1821 in maart ende

gevormt den 6 julij alhier in de kerck van Well Gestorven den 9 november 1853

NB: Huberdina is getrouwd met Peter Johannes Diebels

-  Anna Gertruda Diebels is geboren den 4 julij 1852 heeft tot peeter gehad ??? Henckens en meeter gehad Gertrudis Janssen Heeft

haare eerste H Communie gedaen 19 april 1863 Gevormt den 8 mei 1863 heb tot ouders gehad Peter Johannes Diebels en

Huderdina Henckens. Amen

D: Leningen

Blz 99

Volgens onsen veestbrief (= eigendomsbewijs) van Jan Meertens ende Gritje Horstjens eeluiden tot Twisteden.Soo hebben ick

Hermanus Henckens en Cathatina Hoogen eeluiden uit geset twee hondert viftigh gld Hollans gelt den Hollandse gld gerekent twee

gld Cleefs op den haeve soo genomden hoof de Bollenkaet aldaer kennelick gelegen welck gelt sij belooft hebben te geven van het

hondert twee gld hollans oft vier gld Cleeks tot intrest het welck door heeden (= afgelopen) van jaeren altit is voldaen tot het jaer

1786 toe nu widderom vervalt den 20 mey 1786 toe komende jaer voor het jaer 1787 voldaen den 16 desember 1788 voldaen den

11 januarius 1789 voor het jaer 1789 voldaen 1790 voldaen 1791 1792 voldaen tot het jaer 1796 1797 voldaen 1798 voldaen 1799

voldaen 1800 voldaen 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 en 1813 en 1814 voldaen en de somma

ock voldaen

Blz 100

Volgens ons handschrift van den 20 mey van het jaer 1788 aen onsen swager ende sweyster Pouelus Gijssen ende Marga Hoogen

hebben geleent een caputael somma van duisent gld clf waervan beloven tot intrest alle jaeren drye en eene halve gld van hondert

gelt als voorssegde de eerste pensioen (= rente) sal vervallen den 23 mey 1789

1789 1790 voldaen 1791 1792 voldaen 1793 1794 1795 voldaen den 12 ocktober 1795 alles met swaeger Poulenus aefgerekent en

den intrest oock tot het jaer 1795 en heeft sich bevonde dat ons komt 93 gld 14 st clfs 1796 1797 den intrest berekent en het eerst

van mey aen hem gedaen twee vat weijt tegens 36 gld het malder, dus 12 gld.

n ocktober van hem ontfangen twee malder rogh den rogh kost 20 gld per malder
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Den 28 mey 1797 widderom alles aefgerekent en heeft sich bevonde dat mij komt 135 gld 19 dt dlfs

Den 10 mart met swaeger Jacobus Hoogen alles aefgerekent en den intrest oock van het jaer 1798 en te samen alles voldaen 1799

voldaen 1800 ook voldaen en den weert heeft Arnoldus Kemlings gekogt voor 2712 gld clfs ongeveer

1792 op Welse kermis mandagh aen hem gegeve 8 croonen makt 16 gld clfs

den 24 junij aen hem gestuurt een vat weijt tegen 20 gld 50 st clfs met hem alles aefgerekent en gevint (=?) sich dat mij komt 40

gld clfs voldaen

1800 in den januari hier voor gekogt haer lant tot Wanssum en kost ons in sijn geheel 962 gld clfs en hie voor alles aegerekent en te

samen alles voldaen tot Gribbenvorst. Voor bij den agent Bos

Blz 101

Volgens handschrift van den 8 mey van het jaer 1792 aen onsen swager ende sweyster Jacobus Hoogen en Johanna int Groenewalt

eeluiden dat nogh resteert van den plats hondert en vijftigh gld clfs en nogh vijftigh gld clfs van onsen swager Pouelus Gijssen

overgenommen mackt saemen twee hondert gld clfs van welck beloven den intrest te betalen a dry en een half persent de eerste

pensioen sal vervallen den 8 mey van het jaer 1793

1793 voldaen 1794 voldaen  t/m 1804

dit gelt is widderom getelt in januarius met den pensioen widderom getelt doen wij het landt gekogt hebben van vrouw Stroucken

en aen ons ten heelen voldaen

Blz 102

Volgens handschrift van den 8 mey van het jaer 1793 bekenne wij schuldigh te sijn Gossen Heiligers en Hendrina Hoogen aen ons

en swager en sweyster  Hermanus Henckens en Catharina Hoogen eeluiden de somma van hondert en vijftigh gld clfs van haeve

oblijgatsij brif op Geijsteren welck gelt wij mosten hebben van onsen swager en sweygster Pouelus Gijssen en Marij Hoogen eelui-

den omdat swager Pouelus sijn obligatsij te leegh was en wij het van swager moesten hebben van welcke belovende den intrest te

betalen volgens lottinge ? drij en een half persent sullende vervallen den 8 mey 1793 

Voor het jaer 1793 voldaen 1794 voldaen

Dit gelt aen ons widderom getelt den 10 mey en den intrest aen mij voldaaen

Blz 103

Volgens onsen obligatie brieff hebben ick Hermanus Henckens ende Catharina Hoogen widderom uyt geset seven hondert gld clfs

op de gemente van Well, Bergen en Aijen tegens vijf parsent van hondert het eerste mael vervalt sijnde mot de 7 februarius 1796 

1796 voldaen t/m 1826 voldaen

Alsnogh eene obligatsy brief van vier hondert gld clfs op de gemente van Well dat er over is gebleven van de leverantie tegens vier

parsent vervalt op den 12 ocktober 1796 voor het jaer 1796 voldaen t/m 1826 voldaen 

Blz 104

Alsnogh eene obligatie op de gemente van Wanssum hier gekomen van onse voorouders saliger Jan Hoogen en Anna Henckens van

vier hondert en vijftigh gld clfs stande tegens dry parsent door heeden van jaeren altit voldaen tot het jaer 1794 nu toe behoorende

aan Hermanus Henckens ende Catharina Hoogen eeluiden

1795 1796 voldaen t/m 1807 voldaen

Dit is ten heelen voldaen in het jaer 1827


