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DE BOKKERIJDERS.
i i a wsoas f Ö®ÏJAF.
In een werk van dezen aard vindt men zich verplicht personen
aan te duiden, wier gedrag zeer laakbaar is geweest ; daarover
zouden sommigen ontevreden kunnen zijn, alhoewel de schrijver
geenszins de bedoeling lieeft iemand onaangenaam te wezen en
nog veel minder een zijner naasten in iets te willen hinderen,
't Is wel waar, de euveldaden der Bokkerijders werden over vijf
kwart eeuws gepleegd, maar toch bleven verscheidene namen van
plichtigen der achttiende eeuw tot heden voortbestaan, al zijn
daarom deze naamgenooten volstrekt geen afstammelingen van de
beruchte roovers. Uit voorzichtigheid en kieschheid worden de
familienamen van Bokkerijders onzer provincie nitt voluit
gedrukt, als het den schrijver uit verworvene inlichtingen gebleken
is dat er thans nog naam- en slamgenooten in dezelfde gemeenten
bestaan. Uitzondering is gemaakt voor Bocholt, Bree, Eelen,
Neer-Oeteren, Op-Oeteren, omJat de namen van roovers dier
gemeenten al over veertig jaar in volle letters aangehaald werden
in deel 12, biz. 243-277,. en deel 14, blz. 141-15Ö van het weigekende geschiedkundig werk van wijlen kanunnik Daris over de
kerken van het bisdom Luik (i). Op blz. 142-1Ó5 van deel 7,
IJ « Notices hi^tori<]ues sur les églises du diocese de Liége, par Jos. Daris, professeur
de droit et d'histoire ecclésiastique au Séininaire de Liége.— Liége, imprimerie de V«
Verhoven-Debeur, Place k«s Carmes, 22. 1867 »,
Bijna al rfe^.e historische beschrijvingen verschenen eerst in verscheidene tijdschriften
en werden daarna in 17 boekdeelen verzameld, die onderscheidenlijk bij vier drukkers
van Luik en bij K. Peeters, te Leuven, gedrukt werden.
Deze geleerde priester werd den 18 September 1821 geboren te Borg-Loon, waar hij op
II September 1905 overleed, twaalf jaar nadat hij om ouderdomsreden den leeraarssloel
verliet, dien hij 46 j a a r bekleedde. Van hem getuigt de uitstekende geschiedkundige
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duidde hij de Bokkerijders van Dilsen, Maaseyck, Munster-Bilsen,
Ophoven, Stevoort en Wellen slechts met de beginletters hunner
familienamen of desgevallend niet lapnamcn aan, wellicht omdat
hij voor die gemeenten of heerlijkheden niets te zijner beschikking
had, toen zijn boek gedrukt werd, dan nagelaten handschriften
van die tijdsperiode of min ofmeer vertrouwbare inlichtingen hem
door tijdgenooten verstrekt, en niet kon steunen op ambtelijke
stukken van gerechtelij ken aard. Al beschikten wij, ook voor laatst
vermelde plaatsen, over dezelfde handschriften en tevens over
officieele oorkonden sinds enkele jaren slechts aan 't licht gekomen, toch zullen we ons doorgaans maar bedienen van de
aanvangletters der nog v o o r t b e s t a a n d e familienamen, waar
we veel tot nu toe niet vermelde historische omstandigheden en
plaatselijke bijzonderheden aan toevoegen.
Andere door ons benuttigde bronnen hooren bijzonderen toe.
Maar het bedoelde standaardwerk van kanunnik Daris, benevens de
Crimineele Registers van Beeringen, Bree, Mechelen, Oostham,
St-Truiden, Ter Hauweycken (Hcusden), Wellen, het Crimineel
Rolleregister voor de recharges der Leenzaal van Munster-Bilsen,
het Rolregister voor de « leeringen of hoofdvaerten » van BuytenBilsen, het Rolboek der recharges van het Oppergerecht des
graafschaps Loon liggen ter inzage van 't publiek in het Staatsarchief te Hasselt, Statiestraat, 8. De rechterlijke oorkonden over
de Bokkerijders der Landen van Overmaas berusten in het Rijksarchief van Nedcrlandsch Limburg, dat ook voor iedereen
toegankelijk is te Maastricht, in de Oude Minderbrocdersstraat ;
en in het Staatsarchief van Luik vindt men, voor het i n t r a
m u r o s der steden Hasselt, Bree, Wuest-Herck, Beeringen, en
voor 15 erin vermelde plattelandsche gemeenten onzer provincie,
aan het Luiksch recht onderworpen, het « Registre aux Recharges
des Echevins de Liége, 1758-1794».
Wie dus door ons met opzet verzwegene persoonsnamen elders
wil opsporen kan aldaar zijne weetgierigheid bevredigen.
Godffi Kurth : « M, Daris heeft alles gelezen, de nnuitgegevene zoowel als de gedruktt
broonen ;... ook zal men slechts den akker kunnen nalezen, dour dezen oovermoeibarea
werker afgemaaid ».
(BulltlindelaSociiUd'Att
tl d'Histoirt, III, J09).
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't Ware in alle geval een groote onbezonnenheid en een wezenlijke onrechtvaardigheid — die, vire wett-n het, op verscheidene
plaatsen uit politieke drift of om nog minder ernstige redenen
begaan worden — naam- of stamgenooten eenigszins aansprakelijk
te willen maken voor gestrafte of strafbare daden, over meer dan
eene eeuw door hunne voorouders bedreven.

W A T ben ik menigmaal, in mijn prilste jongensjaren,
met schrik naar bed gegaan om er akelig te d r o o m e n ,
des W i n t e r s , na een lang gerekt « uchteren » ( i ) , tijdens
hetwelk de een of andere welbespraakte dorpsverteller aan
de vergaderde geburen de wandaden van de beruchte
Bokkerijders in Maas- en K e m p e n l a n d met realistische,
ja schreeuwende kleuren wist af te schilderen !
W a t was ik dadelijk braaf als moeder-zaliger mij
bedreigde met een onvriendelijk bezoek van den gestrengen drossaard Clercx, want ik wou toch niet, Hemel lief !
evenals die boosdoeners aan een ijzeren halsboei op den
I) In het bulietijn der Melophilen van Kasseit, 17^ deel, jaar 1K80, l)lz. 87, staat eene
mededeeling van P. America over de * Ducliterooien * onder Hasselt. Het woord zei!
ware heter 7 ÜchUtooien geschreven en de schrijver zou dau ook geen etymologische
gissingen maken met duchUn en dochter ; volgens heni begonnen die avondvergaderingen reeds in Oclober, en het inoogsten der aardappelen gaf er aanleiding toe. Men at er
melk of pap en boekweitkoek met siroop, waarna de spetlkeus begonnen ; slofken ja^cn,
haver verkoopen. irekhekken, over den Rijn varen, het malen, het scheren, enz. Dat is
het eigenlijke xtchteren van Maas- en Kempenland. Noord-Brabant en de Rijnprovinciën niet.
Uchteren is de lange winteravonden in gezellig samenzijn, zonder' eten of drinken, met
geburen om de beurt in het een of anner gioot boerenhuis tot aan den ochtend of morgenstond donrbrengen ; de handen stonden niet stil, de tong nog veel minder : de mans
schilden kennip. de vrouwen deden het meegebrachte spinnewiel ronken of verrichtten
naai- en breiwerk ; men bad luidop een «lienije » van den rozenkrans, vertelde en zong
er beurtelings. In de Limburgsche Maasvallei hiet men die buurtvergaderingeii ook wel
« plenken gaan *. Na de bijeenkomst hief men soms buiten, in koor, een lang gerekt
gejuich aan, dat dan veelal door eene groep vaneen naburig gehucht beantwoord werd,
7ooals het nachtelijk hanenaekraai; dat hiet meny^wA^w. Zooa)s veel andere dotpsgebruiken is het uchteren in verval geraakt en ontaard.

8

JUL. MELCHIOR.

brandstapel liggen, of met een kennepen koord cp den
welbekenden naburigen Siemkensheuvel te Maaseyck
tusschen hemel en aarde te bengelen hangen.
Wij zijn het onderwerp onzer verhandeling genaderd
en sprekea nu, zonder den sinds lang vervlogen schroom
onzer jeugd, over de Bokkerijders van gene en deze zijde
der Maas.
Over de Bokkerijders der Landen van Overmaas en de
daar naast of middenin gelegen vrijheerlijkheden en
vrijstaatjes, schreef een tijdgenoot een werkje dat zeer
zeldzaam geworden is en wiens inhoud benuttigd werd
door Jos. Russel (i) in zijne geschiedenis van « D e
Rooversbenden in de Landen van Overmaas », 1877. Het
is betiteld : Oorsprong, oorzaeke, bewijs en ontdekkinge
van eengodlooze bezwoorne bende nagtdieven en knevelaers binnen de landen van Overmaezc en aenpaeltnde
lanstreeken ontdekt, met een nauwkeurig
getal der
geëxecuteerde en vlugtelingen,
door S. I. P. Sleinada,
1779 {2).
i) Jos, Russel, geboren te Sittard op 19" Maart 1829, was eeest rentmeester van baron
de Loë de Imstenraad, te Mheer, schreeT historische werkjes ov«r de heerlijkheid Gelecn
eo de stad Maastricht; hield zich sedert 1862 bezig met joumalisme en slichtte d«n
!• Januari 1866 L'Ami du Limbourg, een blad dat driemaal per week in zijn eigen drukkerij te Maastricht van de pers kwam ; dit deed hij ook in 1673 met De NUuwshode.
Wegens een persmisdrijf moest hij de Nederlanden verlaten en vestigde zich metterwoon
te 5m«ermaas, parochie-gehucht der Belgische grensgemeente Lanaken waar hij den
12" November 1888 oferleed ; hij werd te Lanaken begraven. Voor hetgeen de laatste
bende der Bokkerijders van Overmaas betreft, hebben we dat werk van Russel zeer
benuttigd.
2) S. 1. P. Sleinada is een anagram of wisselwoord, waarvan deletters, vanachter
naar voren gelezen, den eigenlijken schrijver doen kennen : A (Arnold) Daniels, P. (pas
toor) I, (in) S. (Scheidt). Den 2" September 1730 geboren te Hoensbrdeck, waar zijn
vader gemeenteontvanger was, werd hij daar eerst kapelaan, later pastoor te Scheidt;dorp
15 min. ten Z, van Schaesberg', in Staatsch Valkenburg, waar hij den 6" Apiil 179^ overleed. Hij was de zoon van Arnold en Katharina Meyers en de kleinzoon van een dcftigen
burger der stad Tongeren ; de parochiale registers dier stad vermelden de gebocttc des
grootvaders van priester Daniels ; «^Op 29» Juli 1637 alhier geboren en gedoopt Arnold,
wettige Züun van Arnold Dauicis en Maria Ptinceo ». 't Is wellicht aan deze laatste om-
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Wat Daniels deed met de rooversbenden zijner geboortestreek, dat deed op meer bescheidene wijze een minder
geleerde belgische priester met de Bokkerijders van
Wellen en omstreken : Willem-Hendrik Vandenbrouck,
den 25° Maart 1744 te Wellen geboren en aldaar den
7° December 1810 overleden. Hij w^as kapelaan der parochie en las tweemaal per week de Mis in de kapel van
Overbroeck, door zijnen oom Hendrik Vandenbrouck,
pastoor van Borloo, in de onmiddellijke nabijheid van
diens pachthoeve gebouwd en sinds zijn afsterven in
woning veranderd, al verraadt deze nog haar eerste bestemming. Zijn handschrift, waarin de hoofdfeiten der
Bokkerijders van de streek in beknopte bewoordingen en
chronologische orde zijn aangeteekend, verraadt geen
groote belezenheid en de rechtschrijvingder familienamen
laat veel te wenschen, doch alles komt toch tamelijk
overeen met de ambtelijke oorkonden over die gebeurtenissen en was, bij gebrek dezer laatsten, toen nog in het
Staatsarchief onder de rommelzooi op den zolder bedolven en nog niet geïnventariseerd, een benuttingswaardig
stuk voor kanunnik Daris, die het in zijn geheel, doch
met verduiking van familienamen, in zijn verdienstelijke
geschiedenis overdrukte.
Zoo handelde deze ook, en om dezelfde reden, met de
laatste Bokkerijdersbende van Maaseyck en omstreken,
bij middel van een keurig handschriftje van 2 blz. instandjgheid tce te schrijven dat hij onk iet!; vermeldt van de Bokl^erUders onzer provincie. Het hoofddeel van dat raar boekje werd in 't Fransch overgezet in het reeds' aan.
gehaald werk van kanunnik Daris. In de openbare bibliotheken noch bij boekhandelaars
van Belgiè vonden we Sleinada's werkje niel, maar wel in't Rijksarchief van Nederlandsch Limburg te Maastricht. Het telt juist loo blz. vaneen klein thans in onbruik
geraakt quartoformaat, waarvan een aanzienlijk getal door godsdienstige en wijsgeerige
beschouwingen zijn ingenomen ; de talrijke met halsrecht gestrafte roovers zun er maar
met de eerste naamletters en soms mei bijnamen aangeduid, omdat het boekje slechts
een halfjaar na de uitroeiing der twee eerste benden veiscbeen.
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quarto, opgesteld door een Maaseycker tijdgenoot (1794).
die t e e k e n t : «Testis ocularis L. L. Smeets, barbi t o n s o r » .
Deze barbier woonde te Maaseyck op den Zuiderhoek der
M a r k t en Boschstraat in Het A^oodstalleken
{\) tn vias,
zooals al zijn steedsche vakgenooten van dien tijd, eene
specie van chirurgijn, die meer dan lagere studiën gedaan
had ; zijn kleinzoon, F r e d e r i k , woonde over een kwart
eeuw in hetzelfde huizeken en was koorzanger in de
hoofdkerk. In zijn zeer netjes geschreven dagboekje,
waarvan we een trouwe kopij bezitten evenals van het
handschrift van priester V a n d e n b r o u c k , citeerde L.
Smeets, tusschen 18" Januari en 10" April 1794, vier-endertig namen van Bokkerijders met den d a t u m h u n n e r
a a n h o u d i n g , h u n n e verblijfplaats en hun bedrijf, waarvan
hij er 17 aanhaalt als ter dood gebracht, 2 als gestorven
in 't g e v a n g van Maaseyck en 1 die ter gerechtsplaats
gegeeseld en op den hals uit de stad verbannen werd.
E e n vierde tijdgenoot der Bokkerijders schreef de
Memorie ofte Kronijck-boeck
waerin beschreven sijn de
merkwaerdigste
geschiedenissen
ende voorvallen in het
dorp van Opcanne cnde daeromtrent,
sedert het jaer
Ij^o,
uyt nieuwsgierigheyt
seer naukeurig
soa veel
doenelijck is geweest, opgestelt ende geschreven door mij,
Winand
Men^els,
inwoonder,
vice-schouth
en schepen

Il Hit Nood^LaUektii bevindt er zich nog in schier zijn ndrspronkelijken toestand en
met zijn aardige tweevlengelige ingangsdeiir. 't Is zeker dat er in vroegere jaren in dat
huisjti een hoefsmid woonde, die de paarden liesloeg in den ttopdstal. Te Maaseyck
schrijven enkele personen de benaming NoodslalïcUen aan een historisch feit toe, dat
we hier enket als plaatselijke bijzonderheid aanhalen : Tijdens een heerschendc en besmettefijke ziekte, die de stad teisterde en door vreemde bezoekers verioijden deed,
trotseerden de veekoopers en slachters van de naburige gemeente Neer-Itter alle gevaar
en kwamen, in dien dringenden Mficr/, het tundvleesch te koop stellen of uiistalUit in
dat huis. van daar itJOdstnlUken. I.uideiis een besluit van den stedelijken raad, mochten
nadien de slachters van Necr-Ilter het vleesch te Maaseyck inbrengen met ontlasting
der octrooirechten, bij koninklijk besluit van ig" Juli i86u afgeschaft. Met geschiedkundig feit is waar, maar staat niet in verband met bedoelde benaming.
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van Opcanne (i). Deze kroniek is door wijlen den eerwaarden heer Jos. Habets, Rijksarchivaris te Maastricht,
overgedrukt in « Publications de Ia Scciété Historique et
Archéologique dans Ie Duché de Limbourg », deel XXIV,
blz. 167, jaar 1887.
Deel VI van dit tijdschrift bevat de « Ambtelijke Brieven en andere Bescheiden over de Bokkerijders in het
Staatsch Land van Overmaas, 1775-1785 » ; die stukken
bevonden zich in een register in-folio, met perkament
ingebonden, zooals de crimineele registers van dien tijd,
dat in 1885 door M. Pélerin. Substituut-officier bij de
rechtbank van Tiel, aan het Rijksarchief te Maastricht
geschonken werd : al wat er in staat is doorgaans met de
hand in het Fransch geschreven door Adriaan-Lodewijk
Pélerin, grootvader van den schenker, schrijver van
«Essais historiques et critiques du département de la
Meuse inférieure» en een voornaam man der Valkenburgsche magistratuur, want hij was luitenant-voogd van
de streek (2). Die « Ambtelijke Brieven » zijn ook, om
1) Mengels werd te Op-Canne, dat nu met Neer-Canne de belgische gemeenie Canne
vormt, in 't jaar 1740 geboren, huwde den 14" November 1759 Helena Schepers, van
Montenaken Inj Vroenhoven, die hem verscheidene kinderen schonk, en stierf den 27°
februari 1778 in zijn geboortedorp ten gevolge eener bloedspuwing. Deze brave landbouwer, meer ontwikkeld van geest dan het meestedeel zijner dorpgenooten, zegt zelf
in de voorrede zijner kroniek : « Over de twee jaer lijd ick door eene verhittinge die ick
op den wegh naer Scherpenheuvel gekregen hebbe anno 1774 op de tweede mey, weicke
verhittinge gekeert is in eene longezucht met sterck bloedt spouwen, soodat ick io den
tusschentijdt niet het minste hebben durven oft connen doen, daerom hebbe ick dit
werck voor het ledigb sitten ter handt genomen en hetselve begonnen in de maeod
Januaiij 1776 *.
2) De voogd of civiele rechter voor Staatsch of Nederlandsch Valkenburg was de
graaf van Weideren, lid der Generale Staten en ambassadeur van den Staat io Engeland, protestant zooals alle hooge officieren. Hij kon zijn anbt van voogd niet ter
plaatse waarnemen en deed zich voor een bedongen jaargeld vervangen door den luitenant-voogd Adriaan-I,oï<;'i Télerin, bij diploma van 5" September 1775 \ deze bekleedde
zijne bediening met veel nauwgezeihetd tot aan den tweeden inval der Fiansrhe Republikeinen in 1794 en overleed den 5" Mei 1804 op zijn landgoed Holswiick, niet ver van
Valkenburg, aan den rand van het Ravenbosch of t Corn'ovallum der Peuiiger Ta/eten
gelegen.
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hunne belangrijkheid, in een afzonderlijke brochure
gedrukt van 113 blz., te Roermond, door J. Romen en
Zoon, met een Woord vooraf van den uitgever Jos.
Habets (i).
Bij het opstellen onzer algemeene geschiedenis der
Bokkerijders raadpleegden we ai deze voorname schriften,
benevens monographiën van Neer-Oeteren, door P. Maas ;
van Stevoort, door J. Reynders ; van Eelen, door J. Van
de Weerd ; van Stockheim, door Jos. Croonenbergs ; de
« Bijdrage tot de Geschiedenis van het tegenwoordige
hertogdom Limburg, door Eg. Slanghen, burgemeester
van Hoensbroeck en Voerendaal, 1865»; «DeHeerlijkheid
Geleen, door Jos. Russel, 1861 », enz,, enz. Den gang
der rechtsgedingen, de beschuldigingsakten, de vonnissen, de tortureeringen en terechtstellingen met de narhen,
woonplaats en bedrijf der Bokkerijders spoorden we op in
de crimineele registers der schepenbanken en de Rolleregisters der hoven van leerlingen of recharges (hoogere
gerechtshoven), die in het Staatsarchief van Hasselt, Luik
en Maastricht berusten ; andere, particuliere bronnen,
waaraan we geput hebben, zullen terloops aangewezen
worden. Voegen we nog hierbij dat plaatselijke omstandigheden en aanduidingen, uittreksels der parochiale
registers en der registers van den burgerlijken stand ons
op enkele aanvraag werden verschaft door inwoners en
agenten der betrokkene gemeenten, die we om hunne
dienstvaardigheid bedanken. Een aardrijkskundige schets,
waarop we schier al de genoemde gemeenten of gehuchten aanduiden, kan door den lezer geraadpleegd worden ;
2) Jan-Juseph Habets, den 26" Nov, iflsgte Oirsbeek in HolIandscJi Limburg peboren en den 23" Juni 189J gestorven, was een zeer geleerd historieschrijver; den 8" Maart
1856 priesiei gewijd, werd hij itapelaan te llunsel, in 1859 ie Bunde, in 1861 te Bcrgh eo
Terblyt, en in 1878 pastoor te 0ud> Vroenhoven. Hij eindigde zijne levensbaan als
Rijksarchivaris te Maastricht. Zijn meesterwerk is de * Geschiedenis van het bisdom
Roermond ».
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dit gebeure ook m e t de hierna volgende tabel der m u n t e n
in de achttiende eeuw in L i m b u r g g a n g b a a r en waarvan
in 't verloop van dit verhaal herhaaldelijk gesproken
wordt (I) :
1. — Pistool

= Oudfransche m u n t van 10 fr. Oudspaansche m u n t van 12 gulden.

2. — Dukaat

= Oudhollandsche gouden h a r d e l s m u n t
ter waarde van 5 gulden en 5 stuiver
ongeveer (tot in 1875).

3. — Dukaten

= Zilveren geldstuk van den ouden
niuntslag in Holland, hebbende eene
waarde van 3 g. 15.

4. — Kroon

= Gouden of zflveren m u n t van onder
scheidene landen ; de Hollandsche was
2 florijns waard en de Fransche, 5 fr. 80.

5. — Goudgulden
of Achtentwintig,
ook flor een of
florijn,
was een gouden ofwel een zilveren m u n t s t u k ; de Friesche goudgulden = I g. 4 0 ; de Duitsche florijn of
gulden = I g. 25 ; de Brabantsche gulden =: I fr. ; de Luiksche gulden
^
I fr. 186.
6. — Patakon

= Hoekige Spaansche zilveren m u n t ,
kroon- of kruisdaalder
geheeten, ter
waarde van 2 g. 50.

7. — Schelling,

ia Holland ook klinkert (klinkaart) of
scheepjesschelling geheeten = O u d n e derlandsch zilveren muntstukje van 30

I)'t Is uitererst moeilijk de l)ct^ekl^eliJl^e waarde der munten in al de i,'^ westen van
Belgischen Hullaiidsch Limburg ywrj/Ie l'tpalen ; uij ouidcn in deze talie] de gemiddelde waarde bij benadering aan, opdat de aandachtige le/er een min uf metr nauwkeurig begrip van koopprijs en geldwaardc hebbe.
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cent (o fr. 65), of 6 sluiver of 96 penningen.
8. — Reaal ^= Oudspaansch zilveren muntstuk, het
20« deel van den piaster, die de waarde
van 2 gl. 65 cent had ; de dubbele piaster hiet doebloen en was van goud ; de
gouden reaal maakte het dubbel van
den zilveren uit en was gangbaar in de
Nederlanden, De hedendaagsche Spaansche reaal = 1/4 fr.
g. — Stuiver

ro. —

11. —
12. —

13. —

= Zilveren muntstukje, het 20= deel van
den Hollandschen gulden, deed 8 duiten
of 16 penningen,
Oord oi Oort, Oordje = Vierde deel van den
stuiver, of twee duiten, of het 80' deel
van den Hollandschen gulden.
Grooi =^ ¥ia\ve sluiver, of twee oord, of vier
duiten.
Duit = 5/8 cent, of 160= deel van den florijn, of
het 8= van den stuiver of twee penningen.
Penning ^ 16' deel van den stuiver, of 1/2 duit,
1/320 van den florijn.

OE BOPEHUÖEHS.
Oorsprong. — Benaming. — Bestaan.
K Staatsschokkingen der l ö ' ' e n 17* eeuw en
de daarop volgende vredesbepalingen van
Westphalen, die in 1648 een einde stelden aan den dertigjarigen oorlog, hadden ons gewest, het alsdan uitgestrekte
L i m b u r g , in een ongelooflijken aardrijkskundigen warboel
gebracht, waarvan men v\ellicht nergens in geheel Europa
een voorbeeld kan aanhalen.
Maastricht, hoofdplaats der gouw, stond onder een
tweevoudige heerschappij : de Bataafsche Republiek en
den Prins-Bis?chop van Luik. Aan 't Bataafsche gemeenebest had men nog 52 g e m e e n t e n afgestaan, waarvan
er geen drie aan elkander raakten. Uitgezonderd de
steden T o n g e r e n en St-Truiden met een dertigtal dorpen,
alsook Halen (bij Diest), R e c k h e i m , Leuth, Kessenich,
Lommei, Vroenhoven, Mopertingen, Nederheim, R u t t e n ,
Veulen, Houppertingen, Mechelen-aan-de-Maas, Hees,
V l y t i n g e n , Sluizen, K o n i n x h e i m , Groot-Loon en Zepperen, besloeg het graafschap Loon in de 18* eeuw geheel
het hedendaagsche Belgisch L i m b u r g met bijvoeging van
e e n a a n t a l dorpen, t h a n s in verschillende gewesten verspreid : I^uiksgestel (45 m i n . ten N . van de Belgische
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grens) en Bokhoven in Noord-Brabant ; Beegden, Horne,
Buggenum, Halen, Nunhem, Heythuysen, Roggel en
Neer, in Hollandsch Limburg ; meer ten Oosten maar in
dezelfde provincie en aan gene zijde der Maas, de leenen
van Bom, Limbricht, Stein (i), Breust (Eysden), de helft
van Papenhoven — de andere helft behoorde bij het
hertogdom Gelder, — welke gemeente in 1785 tot de
Vereenigde Provinciën overging, en Obbicht; in de provincie Luik, Rosoux of Roost, Berloz, Thys, Haccourt,
Hallembaye, en de heerlijkheden Boing, Crenwick, Oreye,
Waroux, Avesnes, Vieux-Waleffe, Warfusée en Slessin ;
in de provincie Namen, de heerlijkheden Baillonville,
Biron, Tresogne, Pesage en Loyers (2) ; ten Westen, de
thans Brabantsche dorpen Rummen, Graesen en Boyenhoven. Op 't grondgebied van 't Graafschap lagen ingeslotene bezittingen of enclaven, toebehoorende aan den
Prins-Bisschop, het Kapittel der domkerk van St-Lambertus te Luik, het Kapittel van St-Servaas te Maastricht, den Hertog van Gulik, dien van Brabant, de
Prinses Abdis van Thorn, den graaf van Horne, enz. Het
Gulikerland, in de 18^ eeuw bij het hertogdom Kleef gegevoegd, bezat Sittard, Susteren, Munster-Geleen en
andere plaatsen en schoot met een punt uit op de Maas
tegenover Stockheim (3), waar Grevenbicht, Berg en
I) De verlijditig der baronie Slein als heerlijkheid van 't graafschap Loon en oniniddellijke afhankelijkheid van het Keizerrijk vonden we aangetcekend voor de laatste maal
en dit oj) 15" Juni 1793. in de regisiers der I.een zaal van (Aiiingen, te Hasselt.
2} Hallemhaye, Boïng, Crenwich, Waifusée of Warée, Sclessin, Biron, Pesache of
PesefTe, Waroiix warei. onderscheidenlijk gehuchten of alhankelijkheden der gemeenten
Haccourt, Héron, Roost, Saint-Georges sur Meuse, Ougrée, Ciney, Pesoux en Alleur.
3) Deze uithoek was Pabnenhof — waarover de dichter en schoolopziener Jan
Brouwers, van Stockheini, schreef — een aanzienlijke pachthoeve toen op den rechter
en nu op den linker Maasoever gelegen. Palmenhof werd van het Hollandsrh dorp,
gemeente Urmond, gescheiden door de geweldige overstrooming van 1816, of vroeger,
waardoor tevens de Boy/tt, een gehucht v;in Greveni>icht, afgezonderd werd van deze
gemeente, zoowel als de groote pachthoeve Nfgeitoptd van Otibicht. Den 28" Augustus
1H59 werden de Boyen en Negenoord bij het grondgebied van Stockheim vereenigd
i^Aychii'/ van het proviitciiial bt:^tuur, Hassctt, bundel loS).
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Urmond als drie verloren schildwachten den zilveren
stroom schenen te bewaken.
Alsdan had men in Belgisch en HoUandsch Limburg :
de Brabantsche Kempen, de Loonsche steden en dorpen,
de Luiker gemeenten, de Spaansche gemeenten of OostLimburgerlanden van Overmaas, Oostenrijksche en Staatsche gewesten ; het grondgebied Lommei behoorde tot
het Kempenland, een der vier kwartieren der Meierij
's Hertogenbosch of oud graafschap Orten en hing rechtstreeks van de Vereenigde Provinciën af; Halen-bij-Diest
had een Brabantschen hoogofficier. Kortom, men had een
ongehoord mengelmoes zonder eenheid en samenhang.
En te midden van dien aardrijks- en geschiedkundigen
mismas bestonden nog een aantal vrijheerlijkheden, hier
en daar leenheerschappijen, waar de leenheer geenen
teugel kende en naar willekeur en als een autocraat
regeerde.
Het graafschap Loon bestond zelfstandig tot in 1366,
toen het de onbetwiste eigendom werd van 't prins-bisdom Luik. Diederik van Heinsberg, voorlaatste graaf van
Loon (1338-1361), liet in 1361 het graafschap over aan
zijnen neef Godfried van Heinsberg, maar dat werd hem
betwist door Arnold van Oreye, heer van Rummen, alsmede door den Prins-Bisschop van Luik, en deze bloedige
twist duurde vier jaar lang. Een eerste Luiksch leger van
Englebert de la Marck nam de steden Bilsen, Hasselt en
Stockheim in (1361); een tweede leger bemeesterde WuestHerck in 1364 en een derde, aangevoerd door den Bisschop Jan van Arckel, plunderde, verwoestte en legde in
asch het kasteel van Rummen, in den Herfst van 1365.
Een jaar later, bij akte van 8° October 1366, stond Arnold
van Rummen zijne rechten op het graafschap Loon aan
het prins-bisdom af, mits eene lijfrente terugvallend op
zijnen zwager Jan van Hamal en diens zoon Willem, heer

18

JUL.

MELCHIOR.

van Grevenbroek; Daris stelt die levensrente op i ,000
florijns, wat wel eene dmkfeil kan zijn, want Mantelius
en Chapeauville, zijne voorgangers der x"]" eeuw, bepalen
de som op 3,000 florijns (i). Arnold van Rummen bracht
zijn laatste levensdagen te Luik door, waar hij op 4"-5"
Mei 1373 stierf; hij werd begraven in de abdij van Oriente
te Rummen.
Toch verdween in 1366 de naam van 't graafschap niet,
zoomin als de titel van Graaf van Loon, want de PrinsBisschop bleef de ivereldlijke Graaf van Loon en moest
als dusdanig ingehuldigd worden te Loon. Het hoofddeel
dezer inhuldiging had plaats in de kerk dier stad : de
Graaf-Prins-Bisschop werd er binnen geleid met den
borchj^raef o\ ondergraaf aan zijne rechter en den kapitteldeken van Loon aan de linkerzijde ; vóór het hoogaltaar legde hij den eed af « soo als een graeve van Loen
schuldig is te doen ». ]3eze verplichte inhuldiging verviel
mettertijd en in de 18° eeuw, het tijdvak der Bokkerijders,
was ze al sinds lang in onbruik geraakt. De munt droeg
voor randopschrift : « Prins-F^isdom-Luik en Graafschap
Loon» en de Prins-Bisschop bestuurde het graafschap
onder den titel van Graaf. Het Graafschap behield zijn
onafhankelijke rangorde van gerechtshoven, waarin men
vonniste namens den Graaf van Loon «ons wettigh overhooft » en niet namens den Prins-Bisschop. Onder staatkundig, bestuurlijk en financieel oogpunt was het teenemaal met den Luikerstaat versmolten. Het platteland was
doorgaans in rechterlijk opzicht zuiver Loonsch, maar
Tongeren en St-Truiden zonder Melveren, de binning
der Loonsche steden Hasselt, Stockheim, Maaseyck, Bree,
Wuest- of Weust-Herck (Herck-de-Stad), de binnenkuip
1) De naamlooze vertaler van « Histoneke Aanmerkingen op het GraeTschap Loon
enHc sijne pretendenten, overgeset van 't Ho)jdayts, op gelijken gedrukt tot Weeneo
bij Ignatius .\li>erti, 1791 *, stelt de levensrente uok op « duysent guldens ».
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van Loon, de binnenbank van Bilsen (waarbij ook de helft
der graevenbank van Bevcrst behoorde), de binning van
Beeringen, verder liet middendeel of binnen de hamey
van Curingen, eenige dorpen als Brusthem en Montenaken, de heerlijkheden van Bolré en Mheer, Abswellen
(gehucht van Wellen), Coelmont onder Over-Repen,
Rummen, een deel van Millen, Gors op-Leeuw, Zeelhem,
Nieuwstad bij Gerdingen, Groot-Stevoort, Alken, VeldWezet, Wonck, Hoesselt, Groote-Spauwen, Brouckom,
Romershoven, Neder-Canne, Ulbeek, Diepenbeek, StLambrechts-Herck, Bitsingen, Velm, Ryckel, Runxt
onder Hasselt en Boeshoven onder Loon werden, o. a.,
door het Luiksche recht beheerscht. Peer en Hamont,
de twee overige der 10 steden van het Land van Loon,
genoten hun stadsrecht niet ten volle, want ze waren
voor hun binnen- en buitendeel gansch Loonsch. De
heerlijkheid Pietersheim, der fanNÜe de Merode, die 't geheel grondgebied van Lanaken omvatte, Rothem, Helchteren, Mielen, Veulen en Niel bij Gingelom, alsmede
schier de drie vierden der baronie van Lummen, Halen
met een deel van Donck en het gehucht Melveren van
St-Truiden volgden de Brabantsche costunien. De elf
Banken van St-Servaas stonden onder de rijproosten van
't Kapittel te Maastricht, en we zullen die later vermelden.
De oppergerechten waren Buiten-Bilsen, de Schepenbank
van St-Truiden, Loon, Munster-Bilsen, de Leenzaal van
Curingen voor burgerlijke zaken, de Schepenen van
Vliermael voor schier geheel Belgisch Limburg, de Schepenen der Stad en van het Land van Luik, A/ken, 's Gravenhage, Kleef, Hrabantsch Mechelen en VVetzlaer. Bij
die oppergerechten moesten de neder-, middel- en hooggerechten van steden en dorpen, naar gelang der afhan-

20

JUL.

MELCHIOR.

kelijkheid, « hoofdvaert » (i) gaan, dat is leering, beleering, onderrichting of recharge vragen ; dat oppergerecht
gaf dan bemachtiging om aanhoudingen, onderzoeken,
confrontaties te doen, lijf-en halsstraffen uit te spreken,
of, in burgerlijke zaken, om alle erge betwistingen over
landsrechten, gebouwen, eigendommen te slechten. In
de i8' eeuw, of die der Bokkerijders, was de crimineele
proceduur in het Land van Loon en ook in 't Luikerland
geregeld door de ordonnantie van den Prins-Bisschop JanTheodoor van Beieren, die men dikwijls met haren datum
van 29" September 1752 in de registers aangehaald vindt.
In al dat « hoofdvaert » gaan bekleedde de Schepenbank
van Vliermael de hoofdrol voor crimineele zaken en de
Leenzaal vanCuringen voor burgerlijke aangelegenheden.
Wij zullen over beide hoven daarom iets meer zeggen.
In 1180 bracht Geraard, Graaf van Loon, hof en woonst
van het minder rustige Loon naar het stille dorp Curingen
over en sinds toen kreeg het leenhof den naam van
«Eedele Liensale van Curingen*, dien het zelfs na de
overbrenging naar Hasselt, bij edict van den Prins-Bisschop Ernest van Beieren, op 21" Februari 1584, behouden heeft. Deze leenzaal bestond uit den luitenant of
sta'dthelder des graven van Loon (op 't einde der 18' eeuw
was graaf de Geloes stadthelder), de cavaliejs of ridders
in die zaal ontvangen of erkend en de 7 schepenen van
Vliermael, die licentiaat in de rechten moesten zijn en
met beslissende stem de assessors of bijzitters van evenveel aanvaarde ridders waren ; die schepenen behoorden
rechtskundigen te zijn. want zij moesten in twijfelachtige,
ingewikkelde, rechterlijke en bestuurlijke aangelegenheden uitspraak doen. Om als ridder in die Leenzaal te
kunnen opgenomen worden, moest men in het graafschap
ï) tlocid- üf Hofl/lvaeit,
vairt in de volkstaal.

FIce/ftvaert,

\n Limb«rg en Gelderland ook Heujt-

en Heui-
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Loon zelf een edel leeng^oed met justitierecht bezitten,
25 jaar oud zijn en 't bewijs leveren van acht adellijke
kwartieren te hebben, wat er wel 35 konden tot in 1727.
maar daarna slonk dat getal van lieverlede, zoodat er in
het laatste kwartaal dier eeuw slechts zes meer waren, die
dan met den stadthelder Graaf de Geloes zetelen mochten.
Om zittingen te kunnen houden of het Hof samen te
stellen moesten er ten minste vier ridders eri de meerderheid der 7 schepenen van Vliermael tegenwoordig zijn ;
de stadthelder fungeerde als voorzitter of, bij ontstentenis, de oudste der schepenen. Deze 7 schepenen vormden
het Oppergerecht des Graafschaps in crimineele zaken.
Door bevelschrift van den Prins-Bisschop en Graaf van
Loon, Lodewijk de Bourbon, werd het hof van Vliermael
op 22"^ Maart 1469 naar Hasselt overgebracht. Als dat hof
iets besliste van niet rechterlijken aard, mocht men beroep
instellen voor de Leenzaal van Curingen ; zelfs kon men
voor burgerlijke zaken in laatste instantie treden te
Wetzlaer (i) voor de keizerlijke hoogkamer, indien de
betwiste grondwaarde 1,800 goudgulden overtrof, of 90
goudgulden jaarlijksch inkomen, en de betwiste roerende
goederen minstens 900 goudfloreenen waarde hadden.
De Bokkerijders teekenden zelden of nooit beroep aan,
maar vroegen soms genade aan hunnen heer of vorst, die
hun in zekere gevallen en tegen betaling van eenige honderden guldens verleend werd. In de tweede helft der 18'
eeuw, treffen we in het register der leeoingen, dat voor
titel draagt : « Sit Nomen Domini Benedictum. Amen.
Rechargiens en Crimineel Rollboeck der Edele Eerentfeste Schepenen van 't Oppergeicht des Graefschaps Loon,
beginnende den 5" Januarij i75oende eyndende... 179S »,
de volgende schepennamen aan, in den rand of onder de
I) W«/2/««r, op.dv Laha, ia Pruisen.
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uitspraken : Borghs, de Luesemans, de Sigers, Schoonaerdts, Stellingwerff, Van Henis, Van Hese, Vossius,
Willems, Wilsens ; Frederik Cox was griffier. De eerste
recharge dagteekent van 5° Januari 1750 en betreft eenen
inwoner van Corteshoven (Cortessem) en de laatste is van
3 !• Januari 179S ; het register sluit met dit ontvangstbewijs :
* Regu Ie 8 fructidor 4' année Républicaine ^2ƒ" Augustus IJ 96J les actes concernant Henri Van Riet et
cela par le citoyen Cox, ex greffier de la ci-devant justice
de Vliermael, pour mes informations touchant Henri Van
Riet susdit. Hasselt en date que dessus. J.-J. De Montaigne, directeur du jury ».
Volgens inlichtingen ons door den dienstvaardigen heer
Constant Vanderstraeten (Hasselt) verstrekt, zetelde het
Oppergerecht van Vliermael en dan ook zeer waarschijnlijk de Leenzaal van Curingen, in de jaren 1542 en volgende in Die Hoechbrugge,\zXer, in de 17* eeuw, «Die
Voetboge camer », een groot huis aan de stad toehoorende
en thans eigendom en woning van M. Alexis Pierloz,
gelegen aan den Westkant der Groote Markt, tusschen
«HetZweyrt» en «Den Sleutel»; langs dit laatste huis lag
« De Draeck » op den hoek van Markt en Havermarkt. In
1645 hield het Oppergerecht des graafschaps zijne zittingen op het Raethuys, in een prachtige kamer rakende aan
den achterkant van «Den Spiegel» en die «Prince Camer»
hiet, omdat de Prins-Bisschop ze bij zijn Blijde Intrede
betrok ; die kamer diende tevens tot lokaal der « Cloeveniers» of buksschieters van Sint-Sebastiaan. Dat Raethuys, sinds dien tijd heropgebouwd, verstrekt nu tot
woning van M. Jan Deplée-Stas. Eene eeuw later huurden
de schepenen van Vliermael eene kamer, voor 30 gulden,
Taa Den « Nieuwen Bauw », omdat er groote herstellin-
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gen gedaan werden aan 't vermelde Raethvys ; vijf jaar
later zaten ze in het «Huys genaemt den Blauwen
Keyser», vroeger « D e Schild van Hasselt», langs de
kerk der Sepulchrienen of Bonefanten, in de Demerstraat.
In Maart 1779 kocht de stad Den Nieuwen Bauw van de
erfgenamen van Adriaan de Heusch, heer van Lantwyck
(Donck) en gebruikte dat heerenhuis tot stadhuis, waartoe het nu nog dient ; daarin zullen dan wel de schepenen
van Vliermael tot in 1794 gezeteld hebben.
Wat de Leen zaal van Curingen betreft, die zetelde in
het laatste kwartaal der 16' eeuw, volgens den geschiedschrijver Louvrex, IV' deel, blz. 242 ([), in Den Helm,
het groot hoekhuis van Markt en Hoogstraat, want in
1576 had er de verlijding plaats vaa eenen eigendom door
graaf de la Chavez : toen was Den Helm eene afspanningherberg.
Eene reeks slechte boerejaren had de armoede der landelijke bevolking verergerd, de misnoegdheid doen stijgen
en het zedelijk peil doen dalen. Van 1739 tot 1789 telt
men 13 jaren van groote schaarschheid. De veepest
regeerde schrikkelijk in 1714 tot 1741, van 1746 tot 1768,
van 1771 tot 1781 ; de daghuur was uiterst gering en
grootn ij verheid bestond niet. De grond had weinig waarde en de boer kon weinig geld maken van zijn vee. Als
staaltje diene het volgende tot maatstaf : In het jaar 1767
kochten de gezusters Gorten, naaste bloedverwanten des
luitenant-drossaards van dien naam (en waarover we verder nog spreken zullen), eene koe op de markt van
Roermond en dat moest wel een prachtexemplaar zijn,
want de boeren van Lutterade, bij Geleen^ waar het beest
gestald stond, kwamen 's Zondags er naar zien ; zij maaki) Louvrex : Recueil coocenant 'les edits etreglementsfaits pour Ie pays de Li^ge et
Comlé de L002, par las óvdques et princes, etc. Liége, 1751, 4 vol. in-fol.
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ten deze overweging : « Ja, maar eene koe van 9 patakons
kan ook wel schoon zijn » ! Een model van koe voor
ongeveer 23 frank !
Doortrekkende troepen, bevoorradingen en inkwartieringen vielen ten laste van boer en burger endan kwam
nog, op 't einde der 18^ eeuw, keizer Jozef II, « de koster», met zijn kleingeestige of ten minste ontijdige en
voorbarige hervormingen zich zelven en al wat vorst hiet
in een ongunstig daglicht stellen, en alzoo medehelpen
om den eerbied voor de Overheid tot op het laagste peil
te brengen.
Uit dien erbarmelijken stoffelijken toestand en politieken warboel, het gebrek aan een degelijke politie en gerechtsinrichting, uit den Zuider- en Oosterwind van
materialisme en ongeloof, de willekeur der kleine regeerders, de omkoopbaarheid der rechters (i) en beambten
moesten misnoegden bij de vleet ontstaan, menschen met
een ongevoelig ofwel uiterst rekbaar geweten, zonder
zeden soms en geloof, hunkerend naar moeilijk te bevredigen wellusten van allerlei aard, die, alleen bevreesd voor
den vrij langen arm der ieverige drossaards, onder het
masker der vergedreven huichelarij zich tot geheime genootschappen of benden vormden om met het geroofde
geld, al kleefde er soms ook bloed aan, hunne driften bot
te vieren.
Ten andere, ziehier welke voorname oorzaken een der
bijzonderste en geleerdste leden eener Bokkerijdersbende
der Landen van Overmaas vóór zijne terechtstelling
\}lnée Resolutie der Staien-Geueranl
van a" November 1773 staat, tot staving van
ons gezegde: « H e t is den Raade niet geëchappeert dat aan het diep verval waarin
seedert eenige jaren de administratie der crimineele Justitie in de drie Land«n van
Overmaaze is geweest, en aan den geringen ijvere en applicatie van diegeenen, die sullis
aangaat, om na behooren teegens de delinquenten te informeeren, en het regt der Hooge
Overigheid ontrent deselve waar te iieemen, alleenlijk is te attribueercn dat de delinquaofea tot soo een excessif a a n u l in deselve Landen zijn geaccroisseert geweest >.
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opgaf, om zijne inlijving en die van zooveel anderen te
verklaren : a) de slechte opvoeding- en voorbeelden ; b) de
nachtelijke samenkomsten en aanhitsingen ; c) het overmatig drinken van brandewijn, het kaart- en dobbelspel;
d) de zucht naar tijdelijke goederen; e) de schaamteloosheid en verleiding der vrouwspersonen , f) de onachtzaamheid van overheden en rechters.
Bij die reeds talrijke oorzaken voegden de bevoegde
hoogofficieren Vignon en Pélerin er nog eene, in hunne
« Memorie aan de Staten Generaal » van November 1.775,
en die oorzaak bestond in Belgisch Limburg zoowel als in
de Staatsche Landen van Overmaas, de dranhgelegenheden : menigvuldige kermissen, het vieren van den
Fakkel-Zondag, planten van meien, schieten van den
vogel. Ook verscheen op 7" Mei 1777 het Plakkaat tot
afschaffing der kermissen in het Land van Overmaas,
zooals reeds gedaan was geworden in de Landen van
Gulik en Berg bij verordening van den Aartsbisschop van
Keulen in dato 5° Maart 1770 en bij mandement van den
Bisschop van Luik in dato 21" Augustus 1770; voortaan
zou een enkele kennis op denzelfden datum en overal
gevierd worden, op den 1° Zondag na 11" November, die
ton hoogste drie dagen mocht duren « sonder dat op die
dagen in de Roomsche kerken eenige buytengewone
dienst zal mogen verrigt worden ». Vignon, sprekende
over die drankgelegenheden, zegde op 13° Februari 1777:
« Buytendien zijn de ingezeetenen zeer aan het overmaatig
drinken en zwelgen van sterke dranken overgegeven, en
deze dispositie welke veel tot de woesdheid der zgeden
hier te Lande toebrengt, wordt gaande gehouden door de
menigvuldige kermissen ».
Zoo ontstonden dan op den rechter Maas- en den linker
Rijnoever de Bokkerijdersbenden, die dra vertakkingen
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schoten of nabootsers vonden in Belgisch Limburg, langs
de boorden van den Demer, de Herck, de Oeter en den
linker Maasoever.
Waarom hiet men dat goddeloos vloekgespan Bokkerijders P (Verts-Boucs
in 't Fransch). Om twee redenen :
1° Omdat de oningewijden meenden dat deze spitsboeven
slechts den duivel behoefden te aanroepen om, gezeten
op een zwarten ruigen bok, zich in 'nen wip uren ver van
hun verblijf ter afgesprokene vergaderplaats te bevinden.
Nu, de handelwijze der Bokkerijders van de eerste
periode (i) lokte die volksmeening uit: zij braken niet
met geweld en gerucht, zooals later, de deuren open,
noch mishandelden erg de bewoners, maar zij slopen
zonder gedruisch, liefst bij duistere nachten of storm en
onweer, afgelegen woningen binnen, vluchtten met den
buit en wisten hem geheimzinnig en met ongewone snelheid zeer verre te vervoeren en bij joodsche helers onder
dak te brengen (2) ; 2" Omdat veelal nieuwe leden der
bende, ea dit vooral in de Landen van Overmaas, onder
hunne eedaflegging op een houten bok moesten gaan
zitten, waardoor de booze geest verbeeld werd. Jos. Russel in zijn werk : « De Rooversbenden in de Landen van
Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn », verzekert
ten stelligste dat de dieven een zilveren bokje of statuette
in hunne vergaderingen ter tafel brachten en dat dit zinnebeeld als het wapen hunner broederschap betracht
1) De eerste periode loopt van 1734 tot 1756, de tweede ran 1762 tot 1776, de derde van
1790 tot 1798.
2) « Sij stjn; son men seght, eenige hondert mannen sterck, ende hebben een contract
met den duyvel acngegaen, maer niemand kan weten tot wat eynde. Men wildt oock
hebben dat sij op een grooten gegtenbock rijden ende alsoo op eenep nacht eenige
hondert uren verre rijden om in vreemde landen gaen te steelen, ende sijn. alsdan die
seive nacht met hunne bock ende buyt wederom thuys ; sij wurden hierom in het gemein
de Bochrijders genoemt, doch tot nochtoe heeft men geene vaste waerheyt daervan ».
[,PubIicattonsd'h:steire
etd'anhéologie,
T . X X I V , p. y6q : * ChrOTtijck van Opcanue
bij Haaitricht t, door Winand Mengels (t740-t778, uitgave van V. de Stuers.
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werd. « Onze particuliere inlichtingen, voegt hij erbij,
waarover wij hier niet gevoeglijk zouden kunnen uitweiden, zijn daaromtrent buiten tegenspraak ». Nu, 't is heel
goed aan te nemen dat de Bokkerijders, steunend op de
volksmeening en deze zelfs uitbatende, zulk tafelsieraad
voor hun nachtelijke vergaderingen en braspartijen als
het zinnebeeld hunner corporatie verkozen, en Jos. Russel, hun landgenoot, zal daarover wel goed ingelicht zijn;
in onze provincie wierd echter nergens zulk standbeeldeken gebezigd, zoomin als een houten bok bij de eedafleggingAan gene en deze zijde der Maas kan men nu nog
allerhande sprookjes, legenden en bijgeloovige verhalen
uit den mond des volks vernemen, die deze rooversbenden
den naam van Bokkerijders toekennen of bevestigen. Tot
afwisseling en verpoozing zullen wij een paar dier volksoverleveringen hier neerschrijven.
De pastoor van Spaubeek — een dorp in Hollandsch
Limburg, op anderhalf uur van de Maas tegenover
Reckhéim gelegen — reed huiswaarts per rijtuig van
Maaseyck, waar hij zich wat laat had opgehouden. Toen
hij eventjes de Maas was overgezet en in de richting van
Roosteren heenrolde, jammerende over die lange nachtreize, zegde hem Jan, zijn tijdelijke koetsier, dien dat
nutteloos geklaag verveelde : « Heer Pastoor, als ge toch
veel spoediger wilt thuis zijn, zet u dan rugwaarts naar
mij in het rijtuig, maar zie niet om want anders breken
we alle twee den nek ». De herder liet het zich gezeggen,
neep wat de oogen dicht en enkele oogenblikken later
stonden paard, rijtuig en beide reizigers voor de pastorij
van Spaubeek. Jan vertrok naar het naburige Geleen waar
hij woonde en de onthutste pastoor, die nu wist met welken

28

JUL.

MELCHIOR.

wonderen koetsier hij te doen had, bracht een rusteloozen nacht door. Hij deed zijn uiterste best om Jan te
bekeeren, waarin hij volgens de legende volkomen
gelukte.
Pachter Mathijs, van Lutterade (gehucht van Geleen),
was voor beroepszaken naar Maastricht geweest en keerde
tusschen licht en donker huiswaarts. Bij Meerssen kwam
de smid van Lutterade, die hoegenaamd niet in geur van
heiligheid stond, hem vervoegen, zeggende : « Pachter,
't is al laat en we zullen volop den avond thuis brengen ».
«Gij hebt het gezegd, smid, maar nu zijn we getweeën
en dat verkort den weg ». Twee of drie honderd passen
verder moesten ze den slagboom of stichel overschrijden
van een voetpad tusschen twee boomgaarden. De smid
stelde voor, op den glad geschuurden balk wat te rusten,
hetgeen de pachter aannam ; deze dommelde weldra in
waarvan het zwaar Maastrichterbier grootendeels de
oorzaak was. Hij schoot wakker en vroeg : « Smid, waar
zijn w e » ? «Thuis, pachter Mathijs, bij moederde
vrouw » ! «Dat ging pardienne rap, smid, maar ik heb
geweldige pijn aan een been ». « 't Kan wel, pachter
Mathijs, ik heb het wat laag gehouden en zoo hebt gij het
tegen het kruis van den kerktoren van Beek gestooten ».
Tot daar de legende, nu de wezenlijkheid !
Wat de Bokkerijders aan genen kant der Maas uitvoerden, kunnen we samenvatten in deze enkele woorden van
Ecrevisse : « Te vergeefs vraag ik me af : Waar ligt het
plekje gronds in 't Land van Valkenburg, dat ze niet met
bloed besmeurd hebben ? Waar ligt er een huis van eenig
aanzien dat niet door hen werd geplunderd of verbrand,
indien het niet met zware sommen was vrijgekocht ?
Geene schatten ontsnapten aan hunne hebzucht. Zij strekten wijd en breed hunne takken uit, van Aken tot nabij
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Maastricht. Zooverre was het gekomen dat de meester
geene trouw meer stelde in zijnen knecht, noch de vader
in zijnen zoon, noch zelfs de vrouw in haren man ».
Voegen we hier nog bij dat soms de deftigste families
leden telden in de bende. In 't jaar 1907 verzekerde ons
eene onderwijzeres-Ursuline van Over-Pelt, herkomstig
uit bedoelde streek (1), door overlevering te weten dat
men toen in alle brave,christelijke huisgezinnen 's avonds
vóór naar bed te gaan, regelmatig twee kaarsen ontstak
en een bijzonder gebed las tot den H. Joannes Nepomucenus (2) om « bevrijd te blijven van alle schande en smet
in de familie ».
En zooals die boevengenootschappen schande en schrik
verspreidden in de Landen van Overmaas, zoo handelden
ook hunne roofgenooten van onze provincie. P. Maas zegt
op blz. 410-411 der monographic van zijn eigen geboortedorp Neer-Oeteren : « De boosdoeners vereenigden zich
tot benden, die vertak!<ingen vormden der gelijksoortige
boevengezelschappen der naburige gewesten ; sterk door
hun getal, bedreven zij zooveel misdaden dat onze voorouders niet meer gerust durfden slapen. Personen werden
mishandeld, gedood, brandbrieven gelegd, kerken bestolen en herhaalde malen kwam de beul naar het dorp om
de misdadigers aan de galg te knoopen ».
Niet alleen trof men onder de Bokkerijders christenen
en joden aan, meesters en knechten, boeren en ambachtslieden, neringdoeners en winkeliers, ja gemeentedienaars, schepenen en burgemeesters zelfs, maar helaas!
ook vrouwen, als men dien naam nog geven mag aan
Eva's dochters, echte driedekkers en totebellen, al waren
ze soms jong en schoon, die geen greintje zedelijkheid,
1) Pyls, Bertha-Maiia-Theiesia, geboren t e f u i h - S c h i n n e n , op 17" Juli 1875.
2) Mlnelaar van het geheim der biecht, dien men ae tong uit&iieeo,
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noch eerlijkheid of geslachtsschaamte bezaten en slechts
tot speelbal dienden van hun mannelijke makkers, wier
nachtelijke bijeenkomsten en booze raadslagen, tot verdeeling der verkoopsopbrengst van 't gestolen goed of
tot belegging van nieuwe strooptochten, altijd oversloegen
tot de grofste en best niet beschrevene uitspattingen.
De verschillige benden stonden ondereen in nauwe
betrekking en dikwijls kwam eene bende uren ver een
andere ondersteunen, als de tegenwoordigheid van vijftig
en meer schurken noodig geacht werd om een belangrijken
en ge vaar vollen schelmenstreek uit te zetten. In dit laatste
geval werd de opbrengst onmiddellijk ter plaatse zoo
gced mogelijk verdeeld tusschen de hoofden der verschillige gezelschappen, die elk op hunne beurt de verdeeling
tusschen hunne manschappen zonder veel uitstel dedenLijnwaad, alsdan steeds in grooten voorraad bij de welhebbende boeren en burgers, kleedingstukken en voedingsmiddelen, alsmede gangbare munt werden dadelijk
verdeeld; kerkelijk of huiselijk goud- en zilverwerk,
ongangbare munt, juweelen en kleinoodiën moesten eerst
aan opkoopers en verhelers verkocht of versehacherd
worden, waarna de opbrengst ook verdeeld werd. 't Is
daarom dat er bij elke bende doorgaans joden waren : zij
brachten de geroofde kostbare zaken bij geloofsgenooten
eener naburige stad en konden ook, in hunne hoedanigheid van leurders, de gunstige kansjes tot diefstal opsporen en aanbrengen.
Alles werd kopsgewijze verdeeld, de kapitein kreeg een
dubbel aandeel en zijne vrouw ontving ook al iets meer
dan de andere leden. Niettemin ontstond er dikwijls twist
in de nachtelijke samenkomsten waar veel brandewijn
gedronken werd, omdat gestolen geld of juweelen verduisterd werden en aan de vingers van een paar schurken
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bleven plakken. Zulke reden, b. v., gaf aanleiding tot
moord en brandstichting bij eenen Bokkerijder wonend
op De Beurs, nu een gehucht van Ulbeek in Belgisch
Limburg.
Elk aanzienlijke bende had eenen bestuurraad van een
tiental mans door de leden zelven gekozen ; hij ontving
en overwoog de berichten der joden-leurders of baldovers
en aanbrengers (l), onderzocht en regelde de strooptochten, vormde de jury om meineedigen, weerspannigen of
verraders te veroordeelen. En zulke geheime doodvonnissen werden soms geveld, vooral in de Landen van
Overmaas : de veroordeelde werd dood gestoken en zijn
lijk met leeggeplunderde en uitgetrokken kleerzakken
langs den openbaren weg gelegd, om elkeen in den waan
te doen verkeeren dat men met een slachtoffer van struikroovers en sluipmoordenaars te doen had.
De hoofdman van groote benden was altijd een betrekkelijk geleerd man, dikwijls een mislukt student in de
medicijnen, zelfs een fungeerend geneesheer-heelmeester
zonder fortuin noch cliënten, als b. v. Jozef Kerckhoffs,
kafrttein der groote bende van 's Hertogenrade en omstreken. De booswichten hielden eraan eenen chirurgijn
als leider en hoofd te hebben om hunne wonden of ziekten,
tijdens hunne rooftochten en zwelgpartijen of bij hunne
uitspattingen in verdachte huizen opgedaan (2), zonder
opspraak te doen verzorgen en om ook, door een gehuichelde onpasselijkheid,aan hunnen overste de gelegenheid
tot gewenschte samenkomsten en afspraken te verschaffen. De joodsche leurders liepen de dorpen en huizen af,
1) Den naam Baldovers gaf men inzonderheid inde Landen van Overmaas aan oe
spioDoen-overbrengers.
2) Den 17" November 1775 schreef de heer Adr. Zö7^/5 I'élerin, luitenant-voogd van
Staatsch-Vallienhurg : «Hij ^de gevangen Bokkerijder; is met een £t;Aa»ii^/i^'Ai: £;>j^/^
••BgcdaaD eaztJD kerker zou wel zijn gra/ kunnen worden ».
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niet alleen als spieën en verklikkers, maar ook als boodschappers om dag, uur en bijeenkomstplaats aan de leden
bekend te maken. Wee hem, die zonder gegronde reden
zulke bijeenroeping niet beantwoordde I
De aanzienlijke benden waren in afdeelingen gesplitst,
die elk hunne aanvoerders hadden, maar deze sectieoversten ontvingen het ordewoord en bevel van den hoofdman.
Moesten er brandbrieven opgesteld en geschreven worden,
dan werden daarmede de meest geletterden belast en aan
het schrijven van éénen brandbrief, zoowel als aan het
leggen en lichten, namen vele bandieten deel. In elk dorp
of gehucht, waar een diefstal met inbraak zou gepleegd
worden, hadden de schavuiten een of meer hunner trawanten, die daar woonden en met den toestand goed
bekend waren, 't Gebeurde zelfs dat een der jongste leden
der bende gedwongen werd als knecht in dienst te gaan
treden bij een te bestelen rijken pachter of eigenaar, om
den dieven de toegang der woningen te vergemakkelijken,
want de deuren van aanzienlijke huizen waren destijds
met stevige sloten en zware grendels, ja met ijzeren
staven en platen, tegen inbraak beschermd.
In 't privaat leven waren de kapiteins, nog meer wellicht dan de eenvoudige leden der bende, de grootste
schijnheiligen der wereld : zij woonden getrouwelijk de
kerkelijke diensten bij, naderden dikwijls tot de H. Tafel
en bedreven alzoo met voorbedachten rade de eene heiligschenderij na de andere. Zelfs ging hunne sluwheid zoo
verre dat, om alle verdenking- te verwijderen, zij hun
eigen woning door de Hokkerijders lieten leegplunderen
of ten deele deden afbranden na gelegde en onbeantwoorde brandbrieven. Wie zou dan nog kwade vermoedens
kunnen opvatten over zulke brave parochianen, slachtoffers zelven der brandstichters en roovers ?
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Streng was men overal op den eed, die door de Bokkerijders der Landen van Overmaas in alg-emeenen regel
in de een of ander afgelegen dorpskapel werd afgelegd.
Onder andere dienen vermeld: de Sint e- Mariakapel \.&
Ophoven, in 1791 op bevel van den luitenant-drossaard
Clercx afgebroken ; de kapel van Sinte-Rosa, op den
Kollenberg te Sittard ; die van Het Leen, m 't bosch vormende het middenpunt tusschën Heerlen, Scheidt en
Schaesberg ; de kapel van Sint-Joost, een half uur oostwaarts Echt gelegen ( i ) ; de Sint-Leendertskapel,
i\en
minuten ten N.-O. van 's Hertogenrade, bij den SintLeendertsberg ; de kapel van Urmond, langs de Maas,
tegenover Leuth. Aan deze zijde der Maas geschiedde de
eedaflegging gewoonlijk in de woning van den hoofdman.
De kapitein, in een langen zwarten tabberd gehuld,
stond voor het altaar en nevens hem een Bokkerijder met
een boek in de hand, waarin de tekst van den eed en aanbevelingen waren vermeld. Andere leden der bende hielden buiten de wacht. Twee brandende kaarsen of eene
lamp bevonden zich op 't altaar, aan welks voet een
kruisbeeld lag en een beeld der allerheiligste Maagd, Het
aan te nemen lid wachtte op eenigen afstand tot alles in
gereedheid was, werd dan tot aan de bidplaats geleid en
moest soms driemaal rond deze kruipen op handen en
voeten. Men gaf hem overvloedig brandewijn te drinken
en dan trad hij achterwaarts de kapel binnen ; hij zegde
zijnen naam, voornaam, ouderdom en bedrijf, hief den
linkerarm omhoog, stak de twee eerste vingers der linkerhand op en plaatste den rechtervoet op het kruis--of Lievevrouwebeeld. In die; houding legde hij dezen eed af :
1) De3e kapel bestaat nog, maar is erg vervalleD ; wij gevea er eeae afbeelding ran,
naar eeoe licbtteekeniog van M. LasUiewics (Hasselt); het beeld van St-Joost is op
voorplaDgez«t.
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« / ^ verzaak aan God en zyne Heiligen, beloof getrouw
te blijven aan de bende en nooit iets te ver openbaren,
zelfs op de pijnbank, en ware het dat mij onder de tortuur de eene of andere bekentenis zoude ontsnappen, dan
sal ik ze daarna ferugtrekken.
Ik zal mij uiterlijk als
goed christen gedragen, te biechten en te communie gaan,
maar niets aan den biechtvader belijden nopens de diefstallen, brandbrieven of moorden. Ik verplicht me tegenwoordig te zijn op alle nachtelijke bijeenkomsten waarop
men mij zal uitnoodigen en van geenen diefstal te begaan
zonder bevel mijner oversten ».
Dat formulier en de bijkomende omstandigheden konden wel in den vorm volgens de streken en localiteiten
iet of wat verschillen, maar in hoofdzaak was de eed
overal dezelfde zoowel in het Land van Loon als in de
Landen van Overmaas. In een officieele obrkonde,
Resolutie der Staten-Generaal
van 2° November 1773,
toepasselijk op Staatsch Valkenburg, 's Hertogenrade en
Dalhem, spreekt men van « een meenigte godloose gauwdieven en booswigten, alle gehoorende onder een talrijke
bende, aen elkander verknogt en verbonden door middel
van een gruwelijken eed en abjuratie van de Goddelijke
Majesteit». En in eene Memorie van luitenant-drossaards
aan de Staten-Generaal staat: «Dat de ceremoniën, tegelijk bijgeloovig en godloos, welke bij de receptiën der
complicen met veel toestel plaats hadden, ingericht en
geschikt waaren om op de geesten van het domme gemeen een groote indruk te doen, en de ongelukkigen,
die daartoe verleid waaren geworden, te verblinden ; dat
er maar sommigen jae seer weynigen geweest sijn, die
van het oogmerk deeser crimineele associatie onderricht
waaren ; dat de meesten in dronkenschap daartoe sijn gebragt geworden ». Te Wellen geschiedde een tweede eed
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over de brandstichtingen ; te Maaseyck en Neer-Oeteren
bezigde men de H. Hostie ; te Bree bootste de kapitein,
een looze vent uit de heerlijkheid Geleen herkomstig, het
hondengegrom na om aan de tegenwoordigheid des duivels te doen gelooven, enz. De formulen van eed en erbij
gepaarde formaliteiten worden ten andere in den loop
dezer geschiedenis voor elke voorname bende aangehaald.
Na de eedaflegging dronk het nieuw lid nog brandewijn,
spuwde op kruis- of Mariabeeld, zette ziin handteeken of
een kruisje op papier of perkament. Op gene zijde der
Maas plaatste men hem soms op een houten bok, die op
eene houten spil ronddraaide ; de sterke drank, een afschuwelijke eed en een vuige sacrilege hadden van den
mensch eenén Bokkerijder gemaakt, d. i. een schijnheiligen en soms heiligschendenden roover, eenen brandstichter, misdadigen wellusteling en misschien eenen moordenaar.
Wie zijnen eed niet getrouw bleef, mocht zich aan de
ergste wraakneming zijner makkers verwachten. Hij
werd ten andere bij vermelde plechtigheid daartoe gewaarschuwd door deze woorden, die Ecrevisse (i) in den
mond legt van eenen dokter-kapitein der Bokkerijders in
het Land van Valkenburg : « Zoudt gij ooit vergeten wat
gij u zelven en uwe medeleden verschuldigd zijt en gezworen hebt, dan moogt gij al het zwaard der wet
— gelijk de machtigen het noemen — ontkomen of de
wettelijke straf ontgaan ; doch de Bokkenrijders zullen u
niet missen. Let wel op, niet ^5;" alleen zult door den dolk
of het vuur omkomen, maar onze wraak zal al degenen
treffen die u lief en dierbaar zijn. Uwe "rienden, uwe
naastbestaanden, uwe vrouw en kinderen, allen worden
zonder genade omgebracht, zonder dat de vernieling van
I) D/ Bskhtnrijdtrt in Jut Land van Valkmburt, door P, Ecrevisse, 184J.
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huis en stal, van bosschen en oogst onze wraak kunne
verzadigen ; kortom, het geslacht van den meineedigen
Bokkenrijder wordt geteekend niet het merk Vogelvrij en
van de aarde zonder genade weggevaagd ».
We zullen nu voor enkele stonden de beruchte Bokkerijders na hun afgelegden eed op zijde laten en ze in de
beraming hunner rooftochten niet storen, om de drossaards, hun ergste vijanden en wettelijke vervolgers, te
doen kennen, alsmede de' folteringstoestellen, de proceduurswijze en strafuitvoeringen ; maar dan ook keeren we
voor lang in hun ondeftig gezelschap weer terug en verlaten ze slechts bij hun totale uitroeiing.

DE DROSSJlflaDS.
Schouten, Burgemeesters, Meiers,
Schepenen.
l ï \ ^ A T de drossaards, drosten of hoofdschouten
in Limburg waren, dat was de baljuw
in Vlaanderen, Duitschland, Zwitserland, Noord-Frankrijk en Engeland ; in het Luikerland, ook in Luiksch
Maastricht, hiet hij grand-maïeur of hoogmeier, ook soms
baljuw, seneschal en gouverneur; in de Staatsche Landen
van Overmaas betitelde men hem landvoogd. In België
zou men thans gouverneur zeggen, al zijn dezes macht
en rechten toch nog geringer dan die ,van den drossaard
waren.
De bediening van drossaard was zeer gewichtig en
veel omvattend, want deze hooge ambtenaar verving den
vorst in gansch de uitgestrektheid van het hem toevertrouwde gebied. Hij moest zorgen voor de afkondiging
en uitvoering der bevelen van de hoogste overheid , voor
de bestraffing van de overtredingen dezer bevelen of
ordonnanciën ; voerde bevel over de manschappen die
jaarlijks de kasteelen herstelden ; was belast met het
onderhoud der rivieren, straten en wegen ; zorgde voor
de opsporing, de vervolging, het doen vonnissen en terechtstellen der misdadigers ; in één woord, hij was belast
met alles wat de politie, de rust, de veiligheid ea het
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behoud van 's heeren rechten in zijne gouw aanging. Om
boosdoeners bij dag of bij nacht te vatten, had hij recht
van eischpresteering en bevel der manschappen, die in
deze beroerde tijden en bij gebrek aan rijkswachten, aan
eene legermacht of garnizoen, in elke gemeente wettelijk
opgeëischt werden ter verdediging van burchten en
steden of tot handhaving der wet en het uitvoeren der
gerechtelijke uitspraken.
Reeds van het midden der ló'eeuw af werden de hooglanddrossaards of voogden bijgestaan en vervangen door
eenen of meer luitenant-drossaards, luitenant-voogden,
omdat hun rechtsgebied te uitgestrekt was, de gemakkelijke verkeermiddelen ontbraken en de bediening steeds
in omvang toenam of door de tijdsomstandigheden en het
zedenverderf veel werk en opoffering vergde. Om diezelfde redenen werd in de i8* eeuw de luitenant-drossaard
of luitenant-voogd op zijne beurt in zekere heerlijkheden
door den schout vervangen, die dan weer, en voor rechterlijke zaken alleen, zich soms door beëedigde ondergeschikte beambten deed vervangen, aanvaard door de
schepenbanken in wier registers ze met de fransche
benaming van «facteur d'office » zijn aangeduid. De
luitenant-drossaard had in het hem aangewezen district
dezelfde bevoegdheden, dezelfde macht en rechten als de
drossaard en in de wandeling, maar niet of zelden in de
officieele taal of ambtelijke stukken, hiet men hem ook
kortaf drossaard. Hij droeg den degen als waardigheidsteeken en merkte zijne schriften met een speciaal zegel.
Bij de uivoering van doodvonnissen hief hij tot aanvangsteeken de drossaards- of justitieroede
omhoog. Dit was
een bloedrood geverfd haagdoren stokje ter dikte van
eenen vinger, ten minste anderhalve el lang en op 't uiteinde met gouden eikels beladen. In 't Rijksarchief van
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Maastricht kan men een tamelijk goed bewaard exemplaar
der justitieroede bezichtigen, die in eene glazen kast
geborgen ligt ; haar totale lengte bedraagt i met. 45 ; de
stok draagt zijn natuurlijke dorens van 4 centimeters
lengte wier p u n t i g uiteinde geknot is ; er zijn vier vergulde eikels kroonswLjze aan den top gehecht (de vijfde
eikel is afgebroken) en het d i k k e einde heeft een k u n s t i g
gedraaid en gekleurd handvatsel van o met. 29 lengte.
D e justitieroede en het drossaardszegel van J.-M, Clercx
berusten te E x e l , bij M. I n d e k e u , gemeentesecretaris,
g e h u w d m e t eene nakomelinge en bloedverwante van
dien vermaarden hoogofficier.
In de Staatsche Landen van O v e r m a a s was aan den
luitenant-drossaard door de Resolutie
der
Stalen-Generaal van 28" April 1777 voorgeschreven :
'< Dat hij in persoon moet bijwoonen de respective crimineele
verhooren, en zulks zoo wel die sonder als door middel van
scherprechterexamen geschieden, mitsgaders de executiën der
vonnissen, en om na behooren agt te geven dat daarinne het recht
der hoge overighcid werde bewaard, en de goede ordre en alle
omsigtigheid werde geobserveerd sonder dat hij Luit'-Drossard
sig daarvan sal mogen onttrekken, of zulks overlaten aan den
advocaat of procureur, welke hij Zal willen gebruiken, maar ter
contrarie zorge te dragen, dat in de voorsz. zake, nogte in eenige
andere, zijn officie betreffende door zijne practisins niets werde
gedaan of verrigt, als op zijn naam of die van zijn principaal en
met zijne kennis verdagt zijnde dat hij Luit'-Drossard vonr hunne
verrichtingen, soo daarinne eenige onbehoorlijke zaakcn souden
mogen plaats hebben ook zal zijn en blijven verantwoordelijk even
als of door hem selfs waren verrigt ; dat haar Hoog Mogendheden
hem Luit'-Drossard verders gelasten sorge te dragen dat in het
vervolg bij het executeeren van crimineele vonnissen geene maaltijden voor hem officier en gerechten mitsgrs. andere persoonen
ten koste van den lande van Overmaze of der geëxecuteerdcns
werden aangerecht en dat in het generaal alle nodelooze kosten
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werden gemenageerd, blijvende hij L'-Drossard of wel deszelfs
principaal voor het overige gehouden te verschieten de kosten van
detensie der gevangenen en de noodige commandoos ter bewaring
van dezelve gebruykt wordende, mitsgaders alle de verdere te vallen
kosten welke een prompte voldoeninge vorderen en geen uytstel
konde lijden, mitsgaders waarop geene consideratie of reflexiën
kunnen vallen, en om voorts daarvan alsmede van hetgeen weegens
Tuur en licht voor de commandoos, het defrqyement van de
escortes bij het doen der executiën, de huur van voitures en paarden, voor den 's lands doctoor en chirurgin en scherprechter,
mitsgrs. van dezelve devoiren en verteeringen zouden mogen
betaald zijn, alle drie maanden een specifique rcekening aan den
rentmeester Van Panhuys over te geven, omme dezelve aan haar
Hoog iVIogendheden over te zenden ».
In Belgisch L i m b u r g was de luitenant-drossaard niet
verplicht bij het vriendelijk onderzoek of enkele ondervraging zonder foltering t e g e n w o o r d i g te zijn ; voor de
scherpe (of scherpere) o n d e r v r a g i n g , dat is in de pijnkam e r en met tortureering, mocht hij zich door den schout
laten vervangen alsmede in de buitengewone vergader i n g e n der s c h e p e n b a n k e n , zetelende voor crimineele
zaken, maar over al die rechtsplegingen moest hem een
afschrift van het officieel verslag o v e r g e m a a k t worden ( i ) .
O n d e r den luitenant-drossaard stonden de schouten
(schouteten, scholtissen, scholtussen) (fr. ^=écoutètes), die
ook rechtstreeks door de vorsten en voor onbepaaldén tijd
werden aangesteld. Evenals h u n onmiddellijke oversten
moesten ze rechtskennis hebben en dit legt ons uit hoe
1) De vergaderingen der schepenbanken hiet men tot op het einde van de achttiende
eeuw GenachUn, omdat onze voorouders, volgens Germaansche gewoonte, bij nachten
'en niet bli Jagen xxMtn.Gettachte, zegt Karel Stallaert in zijn « Glossarium » van 1890, is
een rcchtsdag, ai jour d*audie7ice in 't Kransch. Hec Ofdittans gerecht of V.QT\.ii gentichte
werd gehouden van veertiea tot veertien dagen. En het Land van Vali^enburg zegdt men
Geuachtülg in de 17' eeuw. Men had ooit Extraordinaire
Gennchten in het Land van
L«on, voor crimineele zalten, nf kortheidshalve Extraordinaire,
Extraordinaris.
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het kwam dat de schouten van kleine gemeenten dikwijls
in naburige steden of vlekken verbleven (i). Zij hadden
meer een rechterlijke dan een bestuurlijke rol te vervullen
en werden wel eens en verkeerdelijk gelijk gesteld met
onze hedendaagsche burgemeesters. Juist als nu ons
openbaar ministerie in vredegerehten en gerechtshoven,
moest de schout de toepassing der rechtswetten en de
daaruit vloeiende straf eischen, door de schepenen uit te
spreken ; om die reden werd hij door het volk ook rechter
of richter geheeten. Als hoofd van het gemeentebestuur
moest hij ook de vergaderingen der schepenbank bijwonen en voorzitten, de gemeenterekeningen onderzoeken,
toezicht uitoefenen over kerk-en armbestuur, de weduwen
en weezen beschermen, politiemaatregelen nemen, voor
de openbare rust en veiligheid zijner gemeente zorgen.
In de uitoefening van zijn ambt droeg hij een rood stokje,
schoutroede genoemd, dat de lengte had van 't directiestokje eens muziekbestuurders, waarmede hi) op de
schepentafel tikte om de opening en sluiting der zittingen
aan te kondigen ; zij was het zichtbaar kenmerk van zijn
rechtsgezag en hare aanraking met de vrije hand, bij eene
verklaring voor de schepenbank, stotid met den eed gelijk.
In 't Land van Loon behoefden de schouten niet meerderjarig te zijn, wat in de 18' eeuw beteekende den
ouderdom van 25 jaar te hebben (2); die maatregel werd
gewis genomen omdat er veelal gebrek was, in plattelandsche gemeenten, aan geschikte kandidaten, bij welke
rechtskennis en onbesproken zeden gevorderd werden.
1) B. V. : Luitenaiit-drossaard Van de Cruys woonde te Peer en was schout Tan
Groote.Brogel ; zijn ambt- en stadgenoot Hollanders was schout en schepen van
Helchteren, Dokter Vanriermeer woonde te Maaseyck, waar hij burgemeester was, en
oefende tevens het ambt van schout te Eelen uit.
2) « De Schepenen van het Oppergericht : Recorderen en attesteren ons geen statujt
oft ordonnantie kenbaer te sijn kracht van welck, nm in dit graefschap Loon te besitteo
het scholtesambt. men saude moeten aengeraeht hebben den ouderdom van 25 jaren oft
majürenniteyt : Acta extr. in judicio binnen Hasselt, f ^ Xl-ris l-jti ».
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t)e schout was bijgestaan door 7 schepenen, die in
crimineele zaken gewoonlijk slechts met vieren zetelden.
Schout en schepenen genoten geen vaste bezoldiging, zij
werden betaald met de opbrengst der geldboeten of, in
de Landen van Overmaas, van den verkoop der verbeurd
verklaarde goederen van te{ dood veroordeelden en bannelingen ; was die opbrengst ontoereikend, dan moest de
gemeente of Staat bijbetalen op aanvraag der belanghebbenden.
Bij de schepenbank behoorde nog een secretaris of
griffier en ten minste één beëedigde gerechtsbode, die
door den schout werd a a n g e s t e l d e ) ; hij moest onder
meer de aangeklaagden voor de rechtbank dagen, wat nu
de deurwaarders doen, roerende en onroerende goederen
aanslaan, processen-verbaal voor zekere overtredingen
opmaken, de lijken van gezelfmoorde gevangenen op kosten des drossaards uit de prisons wegruimen; bij openbare
strafuitvoeringen moest de gerechtsbode (« schoutsdienaer, schoutencnaep, sergeant of diender ») in den stoet
naar de justitieplaats voorop marcheeren met de omhoog
gehevene justitieroede, die hij wat later op de executieplaats en juist vóór het kritisch oogenblik der executie aan
den luitenant-drossaard moest overhandigen. De gerechtsboden, aan welken eenigc hcdendaagsche kroniekschrijvers de rol van beul of diens knechten heel verkeerdelijk
toekennen, legden den eed af voor den schout en deze
deed dat voor de schepenbank.
Ook had men dorpsboden in de landelijke gemeenten,
of veldboden voor de buitenijen der steden, die inzonderi) « Resolutie : Schepenen des Oppergerichts, in Vliermael, resolveren bij advijs, dat
het rechl van eenen bode aen te stellen moet toekumen aen den scholtus tot exclusie van
den hoogen olHcier geconsidereert dat den scholtus notuirlijk is het hoofd der justicie,
cnde dat den officier in de'justicie niets en heeft te sefgen »...
Actum extraord. in judicio tot Hasselt, 3 7biis 1715.
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beid de eigendommen, velden en landerijen, het veehoeden
in de gemeenteweiden en -heiden moesten bewaken, de
oogsters of naleessters in 't oog hielden, enz.
De meiers en burgemeesters zijn van latere instelling
dan de schouten, in welker handen zij den eed moesten
afleggen, en werden magistri of meesters geheeten tot
in de i J ' eeuw. In algemeenen regel gaf men deze magistraten den naam van meiers in de landelijke gemeenten,
van burgemeesters in de steden ; dat onderscheid werd in
sommige dorpen niet in acht genomen — wellicht uit
vleierij — en verdween zelfs teenemaal mettertijd, eerst
in den mond des volks en eindelijk in de bestuurstaal.
Wie stadsinwoner werd moest, om zijn burgerrechten te
verwerven, lid worden van een ambt of kamer en er den
burgereed afleggen ; de voorzitters of gouverneurs der
ambachten kozen in eene kerk of meestendeels ten stadhuize en in bij wezen van den schout de personen, die ze
het burgemeestersambt waardig achtten ; dit gebeurde
alzoo te Bilsen en te Hasselt tot in 1683 en 1684, toen de
prins-bisschop Maximiliaan-Hendrik van Beieren zich het
recht toekende de burgemeesters te benoemen onder de
kandidaten hem niet meer door de ambten, maar door
den gemeenteraad voorgesteld. Bij edict van 7° Juni 1725
werd het stelsel nogmaals gewijzigd door den prinsbisschop JorisLodewijk van Berg en uu stonden de 10
steden van het graafschap Loon op denzelfden voet; voor
elk regeeringsjaar werd een burgemeester gekozen door
de ambachten en een door de commissarissen des bisschops. De meiers werden^ ook paarsgewijze genoemd, de
eerste door de gemeente, de tweede door den vorst.
Burgemeesters en meiers werden bijgestaan door de twee
magistraten van 't voorgaande jaar en wie de hem opgelegde zending weigerde te vervullen kon met boete
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gestraft worden ; zij waren onbezoldigd, doch de burgemeesters kregen meestal eene schadeloosstelling voor
kleeding (i). In de steden werden de burgemeesters bijgestaan door zes gezworen raadsheeren. De rollen der
gemeentemagistraten, burgemeesters of meiers, was beperkt bij de stoffelijke belangen : het heffen en innen der
belastingen en taxen, het nemen van gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen.
De schouten, burgemeesters, xn^\&r&,\[\&ii±r\. officieren;
drossaards of landvoogden, luitenant-drossaards of luitenant-voogden waren hoogofficieren. Landvoogden en
hunne luitenanten fungeerden in eenige Landen van
Overmaas en in die streek moesten al de vertegenwoordigers der Staten, hoogofficiers en officiers, schepenen en
griffiers of secretarissen gereformeerden of protestanten
zijn ; de burgemeesters en meiers alleen mochten tot den
katholieken godsdienst behooren en uit dit enkel uitzonderingsfeit kan men afleiden dat deze laatsten van betrekkelijk weinig tel en aanzien waren.
Bespreken we nu eens de drossaards en luitenant-drossaards van het tijdperk der Bokkerijders en der streken
waar zich deze booswichten vooral ophielden. De voornaamsten dier hoogofficieren in de Landen van Overmaas
waren : Willem-Daniël Vignon, voor de Landen van
I) Luidens art. 1 van de Privilegiën, in de 17* en iH" eeuw door de Bisschoppen van
Luiii en Graven vap Loon aan de stad Hasselt vergund of bekrachtigd, « zullen die
voorghenoemde Burgermeesters voor hunne gagie hebben om sigh eerlick te cleeden, te
dragen ende goede Luyden daèr komende gheselschap halden ter eeren on^er Stedt
voorghenoempt. elck twelf l'hilippus guldenen » En art. V bepaalde ; * Soo wie tot
Borgemeester gecosen sijnde, het anipt weyghert ende niet aen-nemen en wilt, oft aude
oft af'gaende Rorgermeester sijnde weygherlyck valt een jaer na sijnen af-ganck Gesworen te blyveii, sal vallen t'el^er reysen hy dat weygeren sal, inde pene van twelf gaude
Realen in gaude ». Wie deze.boete weigerde te betalen, werd aan het Perroen geroepen
en * twee jaren uyt de Stadt ende hare Vryheyt te blijven ». (PriviUgteit, siatiiyten ende
reglemetttett der Stadt Hasselt van de oude tyden vergunt^ geapprobeert door meytigvutdighe successive Bisschoppen ende Princen pan Luyckt Graven van Loon en den tS"
junii lyift gheconfi*meert door syne keurvotstelycke
Hoogheyt '/osepfius
Clemens.
[Hasselt, Petrus Van Lan^ettacker, Stadts-Drucker).
(Zonder jaartal).
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Valkenburg en 's Hertogenrade (i) ; Hubert-Emiel van
Panhuys voor het Land van Dalhem ; L.-W, van den
Heuvel voor de heerlijkheid Geul ; Renier Gorten en J.
Strens voor de Oostenrijksche Staten van Valkenburg ;
J.-W. Franssen voor de vrijheerlijkheid Hoensbroeck. In
Belgisch Limburg had men : Jacobus Minten voor de
vrijheerlijkheid Groot-Stevoort, terwijl Guilliam Hollanders, zijn ambtgenoot van Wellen en Alken, jurisdictie had
over het noord-oostelijk gedeelte der heerlijkheid of KleinStevoort ; Lambert-Guilliam Hollanders voor de vrijheerlijkheid Wellen, staande, wat rechtszaken betreft, onder
de abdis prinses van Munster-Bilsen ; zijn opvolger
Geraard Billen, die te Wellen verbleef; Mathias Simon
Nijpels voor de vrijheerlijkheid en 't Kapittel van MunsterBilsen ; P.-P.-A. Van de Cruys voor het ambt Pelt en
Grevenbroek, tot 31" Januari 1795 ; Paul-Gisbertus
Pendris voor het baljuwschap of ambt Stockheim, tot
29" Maart 1790 (2); Libertus Hollanders voor de heerlijk0 Vignon bc'.voonde hM landgoed Meyscnbroeck lüj Heerlen en werd in 1774 benoemd
ter vervanging van den l-jiienanl-drossaard J.-G. Farjon,
2) Vóór Pendris en dus nok vóór de bestraffing der Bokkerijders in Kempen en
Maasland, fungeerde te Bree, als Initenant-drossaard. op 't einde van 1766, zekere
Jacobs, de vader van Jacobs, die 25 jaar later schout was dier stad ; na dezen drossaard
ïinden vb'e J. Jennen als himgoflicier vérmeid en, u>t aan Pendris, Jan-Baptist Van de
Wardt d'Onsel, door zijn huwelijk nauw verwant met de grottciudcrs van den heer
Braekers, eere-vrederechter van Peer. Bij testament van 1766. vroeg deze dat men op
zijn graf «een kleyne Namense slepene sarksteen • zou oj^richten met een gegeven
apschiift f de erfgenamen hel)l)en die laatste wilsbeschikking ten uitvoer gebracht, want
f(^ het kerkhnf van Mechelen a/M. staat een arduinen grafsteen met dit opschrift :
* Ci-git Jean-Baptisie Van de Waidt d'Onsei. drossard administrateur du Baillage de
Stockheim. conseiller de guerre de Sa Majf-sté, Obiit die 19 febr. 1773 in pace •. Daar
het doDdenregister van Mechelen zijn ovcrlijaen niet vcrmeldi, is hij elders gestorven,
waarschij«l1tjk te Maaseyck, waar zijn i roeder, liarnn Nikdiaas-Hub. Van de Ward^,
echtgenoot van Maria-Theresia-Eva Burtin, verbleef; deztf baron is na den dood zijns
broeders het kasteel van Mfcheltrn gaan lie wonen wa-ir hij den 13" Januari 170;^ o\'er leed.
Ernest, zoon van Nikolaas-Hubcrtus en te Maaseyck i>p 26" Mei 1753 gebmeii, bewoonde het thans wat vervallen kasteel tol <irider het Keizerrijk ; van i^" IJeci-nil.er 1795 waa
hij lid van hel Hoofdbestuur des deparlememsen sinds <>" November 1797 zetelde hij als
voorzitter van den Kant(>nraad van Mfcheicn. Bedoeld ka<;teel werd later eigendom der
familie Payan en is nadien verkocht aan eenen Israëliet. M. WolfF.
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heden Peer, Groote-Brogel en Erpecom ; eindelijk JanMathijs Clercx, opvolger van Pendrisen tevens luitenantdrossaard voor de heerlijkheid Neer-Oeteren.
Al die luitenant-drossaards waren niet alleen mannen
van hoog aanzien en doorgaans van patricische familie,
maar ook geleerd en van onbesproken gedrag.
Lambert-Guilliam Hollanders en Jan-Mathijs Clercx
waren verreweg de voornaamste hoogofficieren van Belgisch Limburg en het past iets meer over hen te zeggen,
want zij hebben volkomen recht op een eervolle melding.
Hollanders had een uitgestrekt rechtsgebied, want hij
was niet alleenlijl< luilenant-drossaard der vrijheerlijkheid
Wellen, maar van 1764 tot 1779 nam hij dat hooge ambt
ook waar voor de heerlijkheid Wuest-Herck en de PrinsBisschop van Luik had hem als drossaard of baljuw aangesteld voor Alken, een Luiksche heerlijkheid ; deze
laatste bediening bekleedde hij tot 20° Maart 1791, toen
de voorlaatste Prins-Bisschop, Constantijn-Frans van
Hoensbroeck, hem op zijne a.invraag verving door JanHubert de Corswarem, broeder van Albert, schout van
Alken (i).
Het blijkt uit de parochiale registers van Alken dat
Guilliam Hollanders den 15" Juli 1719 aldaar geboren is
als zoon van Mathijs en Anna-Maria Jacobi ; zijn vader
had zeven kinderen waaronder twee zonen, Guilliam en
Libert, welke laatste jong zijnde stierf. Guilliam huwde
op 24° Juli 1748, te Houppertingen, Maria-Gertrudis
Bartholeyns, dochter van Joris-Jan, meier dier gemeente,
en van Anna-Elisa Quaetperts. Hij verwekte met zijne
It Jan-Hiibert de
1909', ^vas geboren
Alleen, schepen van
Fransche Republiek
12" Maart 1840.

Corswarem, grootvader van ridder Adriaao de Corswarem (1848in 1763, huwde £)isabeth Borghs, was advocaat, drossaard van
St Truiden, raadsheer van den PrinS'Bisschop, Commissaris der
te .\Ilieii. lid der Provinciale Staten ; overleed te Hasselt, den
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huisvrouw twee kinderen, eene jong gestorven dochter
en een zoon, Matheus-Gregorius ; hij overleed den 28°
Februari 1793, té Alken, op zijn landgoed van het Hemelsveld, gelegen op ongeveer een kwartier afstand der oude
baan Hasselt-Sint-Truiden en tien minuten van de t e g e n woordige spoorhalt van de Hendrikstraat, die zich een half
uur gaans ten Z . - W . van de dorpskerk bevindt. Zijne overlijdensakte luidt : « 28 februarii 1793 obiit dominus Hollanders, L. G., et sepultus in choro ante portam sacristce».
T e Alken 13 echter geen grafsteen van Hollanders te
vinden in de kerk of op het kerkhof. D e familie Hollanders
bestond uit iivee t a k k e n , een t e Peer en de andere te
Zout-Leeuw ; beide ware patricische families, waarvan de
laatste in haar blazoen gouden leliën voerde op een zwart
veld ( I ) .
D e zoon des drossaards, den 16" Februari 1751 te Alken
op Hemelsveld geboren (2), werd advocaat en huwde eene
juffer Pauly, die vóór hem kinderloos stierf; hij hertrouwde niet en huisde m e t een vertrouwbaren dienstknecht
die zelf later de dochter huwde van den tamelijk begoeden
landbouwer Pieter Esselen van Cosen, welke vrouw dan
ook dienstmeid op Hemelsveld is geworden, want Hollanders had tot die echtverbintenis bijgedragen. Hij was
zijnen vader zeer behulpzaam in h«t opsporen der Bokkerijders en stierf den 2J^ J u n i 1838 op zijn landgoed, in
den ouderdom van 87 jaar en dus 45 jaar na den dood zijns
vaders. Alhoewel hij den familiegek niet uithing, was hij,
of toonde hij zich ten minste, zeer gehecht aan zijn naaste
bloedverwanten en r e c h t m a t i g e erfgenamen ; ook werd
zijn laatste wilsbeschikking met verwondering v e r n o m e n :
1) « ColUctioil d'd Tombes, Epitaphes et Biasotts reciieilHs dans les égii^es et couvents
de la Hesbaye, par Ie B"" Léon de Herckeniode, de Si-Trond *, 18451 iilz 670.
2) Duopakte : « 16 februarii 1751 uaptiülalus est Ilollandeis Matheiii.:Greguriu5. Alius
legitimus LatDberti-Guilelmi et Barthuleyns Mana-Cjertrudis, suscepeiunl sum Kdus
Dominus Joés-Libertus HoUandeis, pastor in Helchteien et Maria*£lisabeth Vaes ».
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zijn geheel en vrij aanzienlijk vermogen vermaakte hij
aan zijnen knecht en diens vrouw. De naam Hollanders
bestaat te Alken niet meer ; deze oude familie leverde
vele priesters, waarvan er nu nog- ten minste vier in leven
zijn.
Als luitenant-drossaard van Wellen vinden we later vermeld Geraard Billen, die een zeer krachtdadig maar wat
voortvarend man was, wiens naam men aantreft in een
smeekschrift, dragende den apostil der prinses-abdis
Maria - Theresia, barones van Bentinck, 12" October
1791, waardoor Willem Driesmans, Jacobus, Hubertus,
Lambertus en Arnoldus Vandermeeren, Jan Van Brabant
en Hubert Stas, alle zeven van Wellen, genade vragen
over gepleegde « excessen begaen ten huyse van Walter
Swennen tot Russelt ».
Sprekende verder over de Bokkerijders van Wellen, zal
men niet alleen de volieverigheid en het welslagen van
den hoogofficier Hollanders kunnen nagaan, maar ook
den lof vernemen, dien zijn eigene overheid hem toezwaait.
Zijn ambtgenoot Clercx stond te Luik nog hooger
aangeschreven. Eenige kroniekschrijvers hebben, laat
ons aannemen ter goeder trouw en wellicht enkel steunende op traditioneele gezegden van de geringe volksklas, tastbare onjuistheden over dit personage aangehaald,
die thans nog onder het volk voortleven. Een paar staaltjes dier kwaadwillige volkssprookjes zullen we hier
neerschrijven r Te Kerkhoven, een kerkgehucht van
Lommei, anderhalf uur van het landgoed Hobosch waar
Clercx gestorven is, verzekeren de heiboeren dat de ziel
vsn den drossaard, om diens onbarmhartigheid en boosaardig karakter, ter plaatse Kanaalsbrug vastgebonden
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ligt ten eeuwigen dage en met zware ketens, die men
soms 's nachts hoort rammelen. Te Over-Pelt en omstreken verzekert men dat Clercx komt spoken op Hobosch
met eene pen achter het oor ; de Pastoor heeft hem voor
99 jaar verbannen onder de brug van Kerkhoven. Binnen
20 jaar moet deze ban vernieuwd worden, want dan is de
tijd om. Clercx heeft schuld aan al de ongelukken, die
op Hobosch voorvielen alsook aan de talrijke sterfgevallen.
Hij hing de menschen zoo maar op, zonder vorra van
proces, aan de klink der deuren, enz., enz.
Gelukkig voor de nagedachtenis en de nakomelingschap
van den drossaard, ook vopr de geschiedkundige waarheid
en voor alle rechtschapene menschen, hebben meer verduldige, welgeaarde-en zorgzame navorschers de puntjes
op de i's gezet en hunne bewijzen op onomstootelijke
gronden gesteund.
Enkele bijzonderheden, hier over den luitenant-drossaard medegedeeld, vonden we in « L'Ancien Pays de
Looz.» (1899-1900), blzz. 7, 18 en 44, in artikels over
«Drossaard Clercx», geteekend O. Robyns, toen kapelaan te Exel en thans pastoor te Millen, die zijne inlichtingen putte uit de nagelaten schriften en aanteekeningen
van Clercx zelven, secretaris van Exel, echtgenoot van
mejuffrouw Maria Tielen, achter-kleindochter van den
drossaard (i). Sinds zijn die kostelijke familieschriften
zoek geraakt door de onachtzaamheid van eenen provinciebeambte, reeds overleden, die ze ter inzage gevraagd
en bekomen had..Wat we daarbij nog over Clercx mededeelen vernamen we in het land van Pelt of spoorden we
op in vertrouwbare documenten.
1) Het oudsfe Utnd ran den drossaard, Anna-Maria, den 16" Mei 1788 geboren, huwde
JaD'LconaTd Tielen ; uit dat huwelijli sproot Josepha. ook met eeoen Tielen getrouwd,
nanelük den rader van Maria, echtgenoot* Karel Indekeu.
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De vader droeg dezelfde voornamen als de zoon ; hij
was in 1734 of 1735 geboren en huvi^de Anna-Maria,
dochter van Joannes Nys, geneesheer te Zolder, met dewelke hij 12 kinderen verwekte ; hij stierf den 18" Maart
1809, vier jaar na den dood zijner vrouw en toen de
luitenant-drossaard 50 jaar oud was. Voor zijnen tijd was
hij een zeer geleerd man, studeerde te Meerhout, Luik
en Parijs, verbleef te Maastricht, Keulen, Hasselt en
Exel, was secretaris en notaris van Over-Pelt, Exel,
Luiksgestel en Wychmael, schout van Exel en Hechtel
en meier van Pelt (i). Ondanks zijn eigene drukke bezigheden, hielp hij den drossaard in zijn veelvuldig schrijfwerk. Eene zijner dochters, Maria-Josepha, den 18" Maart
1765 te Exel geboren, trad in den echt met JoannesLibertus Hollanders, luitenant-drossaard van Peer (2),
Luitenant-drossaard Clercx, zwager van zijnen ambt1) In het weekblad Da Kimfign {Pter) jaar 1898, schreef A.-J. Hendrix verscheidene
artikels oTer de bedrijvigheid en rechtskcnnis, door Clerx betoond in het proces door de
abten' van t'lorefFe ingespannen om de Schepenbank van Pelt zekere rechten te ontnemen.
2) Joannes-Libertus Hollanders, geboren te Peer op i?" Apiil 1752, was de zoon van
Mathijs-Ludovicus, luit.-drossaard van Peer, en Elisabeth Seyens ; hij woonde in de
« Brouwerij Hollanders •*, benoorden het stadhuis te Peer, thans betrokken door zijne
erfgenamen Hendrix. 't Is in dat huis dat zich gnder het Schrikbewind onbeëedigde
priesters schuil hielden in een geheim vertrek waartoe de verplaatsbare achterwand eener
groote eiken kleerkas toegang gaf; deze geheime bergplaats tiesiaat nog, alsmede
voorzeid meubel en de er naast geplaatste alkoof ; nimmer werden in die schuilplaats de
priesters ontdekt.
Bij den dood zijns vaders werd Libertus in zijoe plaats aangesteld door den prelaat
Josephus Van Herck, van St-Truiden', op 11" November 1773, tot schout en officier, ook
tnt schepen der heerlijkheid Helcht«ren. Den 3" December 1773 benoemde hem « Fran<;ois-Jo5eph Rase, prince de Gavre. marquis d'Aiseau, comte du St-F.mpire Romain et de
la ville de Peer, etc. 4 tot luit.-drossaard, schout en stadthglder
van het Leenhof en
generalen rentmeester der heerlijkheid Peer. Den 23" Aug. 1782 werd bij door « CharlesFrantjois de Nesselrocl, comte du St-Empire Romain.- seigneur de Thumb, ürandBrogel et Erpeom, etc. » aangesteld tot luit.-drossaard en stadtheldcr van het Leenhof
en de heerlijkheid Groote-Brogel en Ernecom. waarvan hij al rentmeester was. In dien
tijd was Erpecom een kerkgehucht van Groote Brogcl, bij welke gemeente het nu nog
behoort; in de nette kerk-kapel, wellicht 13 eeuwen oud, wordt nu alle Z^OD- en geboden
feestdagen door eenea priester van Peer mis gelezen ; het ligt een half uur van Peer en
0Cn aur van Groote-Brogel.
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genoot van Peer, was het oudste der 12 kinderen en zag
het levenslicht te Exel op 4" December 1759. ^ ' j studeerde
— en hij was een knappe student — bij de Paters Augustijnen te Diest. Op acht-en-twintigjaren ouderdom, den
15° Augustus 1787, huwde hij te Thorn, 9 Kilom. benoorden Maaseyck en eventjes over onze grens gelegen,
Maria-Aldegonde Cornelis, dochter van den rentmeester
der Prinses-Abdis van Thorn, en van Anna-Maria Nouwen, beide geboortig van Peer ; met deze deugdzame en
zeer teergevoelige echtgenoote verwekte hij tien kinderen,
waarvan er twee te Exel geboren zijn ; de andere kwamen
ter wereld te O ver-Pelt, want hij verliet Exel in 1791,
behalve één dat dat door zijne vrouw gebaard werd te
Thorn. Toen de sansculotten weer op België afzakten,
vluchtte immers de vrouw van den drossaard naar hare
ouders en 't is te veronderstellen dat schrik en bekommernis de oorzaak waren van het ongeluk des kinds,
hetwelk doof geboren werd. Toen het gevaar geweken
of verminderd was, keerde de echtgenoote naar Over-Pelt
weder en stierf er op 21" Augustus 1819, in den ouderdom
van 50 jaar, toen haar jongste kind nog geen elf jaar oud
was.
Ziehier, met enkele bijzonderheden, de naamlijst der
tien kinderen :
1. — Anna-Maria, den 16" Mei 1788 te Exel geboren
-echtgenoote van Jan-Leonard Tielen.
2. — Maria-Angelina,
den 15" April 1790 te Exel
geboren, trad in haar 2& jaar in het klooster der Trappistienen te Darfelt, bij Munster (Pruisen), en bekleedde
er weldra, om hare godsvruchten geleerdheid, de hooge
waardigheid van procuratoresse en meesteresse der novicen,
3. — Christina, den 24" Mei 1792 te Over-Pelt geboren
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en aldaar op 8" November 1864 overleden. Zij is in
Duitschland kloosterlinge geweest, doch kwam ziekelijk,
half krankzinnig bij hare ouders terug. Men vertelt dat
ze gedwongen werd om kloosterlinge te worden, omdat
ze, tegen den wil des vaders, ernstige betrekkingen had
meteenen jongeling van minderen stand of zelfs besproken gedrag. Zou dat historieke niet aanleiding gegeven
hebben tot de romantische episode van Ecrevisse :
ontvoering eener dochter des drossaards door Zigeuners
of Teuten, hare terugvinding en redding door eenen
Teut die zich bekeerde en later met het meisje trouwde ?
4. — Frans-Antoon, den 9" October 1794 doof geboren
te Thorn en op 8" Februari 1868 te O ver-Pelt overleden.
Evenals al de andere kinderen was dit een doorbrave
christen, die alle dagen in hof of op straat den rozenkrans
bad en voor wien de vader, in zijn testament, een bijzondere bezorgdheid toonde.
5. — Joannes-Arnoldus, den 7° Februari 1797 te O verPelt geboren, was een buitengewoon .schoone man, het
evenbeeld zijns vaders, is gehuwd te Blerick, bij Venlo.
6. — Maria-Jose'p'ha-Helena, den 1° Ventóse jaar VII
(19" Februari 1799) te O ver-Pelt geboren. Zuster der Arme
Claren te Lier.
7. — Clara-Josepha, op 21° Maart 1801 té Over-Pelt
geboren en daar op 27° Februari 1867 gestorven. Spreken
de inwoners van Over-Pelt nu nog allen lof over de kinderen des drossaards, dan gedenken ze met erkentelijkheid deze brave dochter, uitstekend door hare edelhartigheiden liefdadigheid, die zich tot onderwijzeres opvoedster
aanstelde der kinderen van den omtrek harer woning, die
schier drie kwartier gaans van de school des centrums
gelegen was.
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8. — Clementina, den 23" Juli 1803 te Over-Pelt geboren, trad den 26'^ September 1836 in het klooster der
Clarissen te Antwerpen, waar zij vicaresse was tot aan
haren dood, op 8" Maart 1890. Luidens eenen brief van
eene harer medezusters, gedagteekend uit Antwerpen,
onderscheidde zich die Clementina, Zuster Francisca met
haren kloosternaam, door een bijzondere godsvrucht en
roemde met een kinderlijken en heiligen eerbied haren
deugdzamen vader, die een grooteu hekel had aan de
onteerders van het H. Sacrament, zooals de meeste
Bokkerijders dat waren. Men verzekert dat dit bevoorrechte kind, eenigen tijd voor haren dood, eene zeer
geruststellende verschijning haars vaders had, iets dat we
natuurlijk hier onder alle voorbehoud mededeelen.
9. — Karel, de vrederechter van Achel, streng als zijn
vader maar even rechtvaardig en zeer godsdienstig, werd
den 7° Februari 1806 te O ver-Pelt geboren en kwam
aldaar sterven op 13" Februari 1868.
10. — Anna-Catharina-Hyacinthe,
d&n 28" Maart 1808
te Over-Pelt geboren, trok in 1837 naar het klooster van
Latrappe (Elzas), waar ze gestorven is.
Jan-Mathijs Clercx, junior, was secretaris van Over-Pelt
van 1787 tot 1794, schepen van het ambt of landdrossaardschap Pelt-Grevenbroek, schout van Bocholt, luitenantdrossaard van het ambt Stockheim (i) en de abdis van
I) Drie eeuwen lang bestonden er in het graaTschap Loon 5 ambten of baljuwschappen,
drossaardtjen, landdrossaaidsschappen, maar sedert 18" December 1570 tot aan de
Fransche Overheersching waren er 6 : Hasselt, verreweg het grootste en ook « ambt van
Loon > geheeten, Bitsen, Stoclthei'ii, Pett-Grevetlbfoelt.
Montenatten tn Horue. Uït
laatste in datum bevatte Ophoven en.Geystingen en de thans Nederlandsche gemeenten
Beegden, Home, Neer, Nunhem en Rnggel ; voor criinineele 7.aken eing het nergens
• hoofdvaert *, maar voor hurg.eriijke aangelegenheden ging het in beroep te Curingen
als het cijnsrecntige en eigeuerreltjkc zaken gold, en te Vtiermael indien er sprake was
van leenrechtelijke betwistingen, liet kleine ain x Pelt-Greveniiroek omvatte de stad
Hamont met lo dorpïn : Achel, Cinbllc. Ex^l, Hechtef, Kleine-Brogel, Luiksgestel,
Neer- en Over-Pelt, Sint-Huiorechts-Lille en Wychrnael ; Kamont, Caulille en Sint-
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Thorn stelde hem ook aan tot drossaard voor de Loonsche
heerlijkheid Neer-Oeteren, die haar eigendom was.
De bekwaamheid en nauwgezetheid, welke Clercx in
zijn eerste bedieningen aan den dag legde, zijn welbekende krachtdadigheid eenerzijds en de toeneming in het
plegen van allerhande euveldaden door de Bokkerijders
in het noordelijk en oostelijk gedeelte onzer provincie
anderzijds, deden de plaatselijke overheden uitzien naar
den geschikten man om zoodra mogelijk een einde te zien
stellen aan de misdaden der beruchte roovers, brandstichters en heiligschenders, waarin de in dienst ziinde gerechtelijke hoogofficier niet naar behooren slaagde. Graaf de
Geloes, die het baljuwschap van Stockheim bekleedde in
naam van den onmondigen graaf de Renesse (i), nam
hem daarom als adjunct van den luitenant-drossaard
P.-G. Pendris, op 14° October 1789 en commissionneerde
Clercx om hem, den graaf, in alle crimineele zaken te
vervangen ; daarom dragen al de gerechtsgedingen, waarin Clercx vóór zijn bepaalde aanstelling optreedt, deze
betiteling : « Den Hoog Ed. Hoog geb. Heer J.-M. Clercx
HuibrechtS'Lille vormden slechts ééne justitiebank, zetelende te Hamont, waar zich dan
ook het gevang, de tortuurkanier en de executie plaats voor de drie gemeenten bevonden. Hel ambt Af ontenaken. dat wel eens ten onrechte door schrijvers verzwegen wordt,
bestond in de t8" eeuw — volgens een handschrift van fiorghs, voorzitter der schepenbank voor het Oopergerecht van Vliermael — uit : Montenaken, Corthys, Halle (nu bij
Brabant), die het Luiksche recht volgden, en de zuiver Loonsche gemeenten Aalst
Basheers, Engelmanshoven, Gelinden, Groot' en Klein-Gelmen, Mettecoven, Mielenboven-Aalst, Muysen en Oft-Heers. In 1853 verklaarde het gemeentebestuur van Montenaken dat er nog andere gemeenten tot het ambt hebhen behoord, doch noemde ze niet.
De laatste grootbaljuw vati dat ambt was Jan-Michiel, graaf de Borchgrave, te Bovelingen onder Quaed-Mechelen (Marlinne) op 7" April 1748 geboren, lid der Leenzaal van
Curingen, door den prinS'bisschop Constant-Frans van Hoensbroeck hoogdrossaard
genoemd en in 1818 in zijn kasteel overleden, 4 zoons en i dochter achterlatende.
Ij Ten gevolge der Fransche Overheersching, die vö&r de meerderjarigheid vaa graaf
de Renesse begon, heeft deze nooit zijn ambt bekleed, Van-T635tot 1797 werden steeds
de graven de Renesse door de prins-bisschoppen van I.uik en graven van Loon aangesteld
als « gouverneur en souvereynen officier oft drossaert der stede, casteel en ampt
Stockem -».
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jun. qqA » (l)- ^^ Critnineele Registers van Bree bevatten
het verslag der « E x t r a o r d i n a i r e Genachte ten L u y x e
regte 24 8''"' 1789», om 9 u. 's m o r g e n s , waarin vermeld
is dat Clercx den eed aflegde na zijne commissie te h e b ben overhandigd :
« ...compareerde d'tleer J.-M. Clercx junior en heeft deponeert
sekere Commissie tot uytroyinge der quaetdoenders sp'" door den
HoogEd. Hooggeb. Hecre graeve de Geloes in dato 14 deser gratieuselijk vergunt, versoekende de selven op onsen register te
worden gestelt en in contormiteyd der selve tot den Eede worden
geadmitteerd.
« Wij Schepenen ten Luyxe, ende Magistraet der stad Brée,
die Commissie gesien hebbsnde, admitteeren d'Heer Clercx tot
den Eede en heeft den selven in onse Schepenen handen afgeleyd,
wie mede in handen van onse Magistraet agtervolgens en conform
aen onse Stadsprivelegien en liebben gelast soo de Commissie als
den Eede op de respectieve registers te registreeren ».
D a a r n a volgt in het Crimineel Register de inhoud d e r
Commissie :
« Nous Guillaume comte de Geloes, Seigneur de la franchise et
seigneurie d'Eysden (2), Fouron-le-Comte, administrateur du
Baillage de Stockheim, etc. ».
D e eedaflegging voor de schepenbank, zetelend ten
Loonsche rechte, geschiedde ook zoo.
O m d a t nu Clercx zijn a m b t zeer goed w a a r n a m tot
groote voldoening der b e l a n g h e b b e n d e g e m e e n t e b e s t u ren, besloten de b u r g e m e e s t e r en schout van Bree m e t de
meiers en schouten der g e m e e n t e n Asch, Beeck, Bree,
EUicom, Genck, Meuwen, Neer-Glabbeek, Op-Glabbeek,
Op-Itter, Neer-Oeteren, Op-Oeteren, Reppel, Tongerloo
ea W y s h a g e n , den 4" Februari 1790 te Bree vergaderd,
vier afgevaardigden te zenden n a a r d e n graaf de Geloes,
ti Qqa ^ qualiiaU güa -= haodelead ÏD die hoedanigheid .
21 Evsitn bei )elt hier niet het Belgisch iorp vaa dien naam, tniar wel de Nederland'
schegemeente, tea Z. van Maastricht op den rechteroever der Maas, waar nu oog het
kasteel der familie de Geloes gelegen is.
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te Eysden, om dezen hoogdrossaard te verzoeken den
«speciaele gecommitteerde » Clerx als luitenant-drossaard van het ambt Stockheim ten bepaalden titel te
benoemen, dus tot vervanging van den titularis Pendris.
Graaf de Gelees ontving de afgevaardigden met veel
welwillendheid, en zijne dame sprak nog ten beste bij
haren man om het verzoekschrift van al die gemeenten
het gewenschte gevolg te zien erlangen. Hij ondersteunde
dan ook met klem het request bij den Prins-Bisschop,
die als graaf van Loon alleen het recht had om zulke
aanstelling te doen. Clercx ontving zijne benoeming,
gedagteekend van 29° Maart 1790 en geteekend door
baron de Sluse, met het tegenhandteeken van de Chestret. 't Was feest in Kempen en Maasland toen deze
vervanging van Pendris door Clercx ruchtbaar werd. Te
Bree vooral jubelde men, omdat men daar de bedrijvigheid en bekwaamheid van Clercx als « speciaele gecommitteerde » best gewaardeerd had. Ook werd zijn eerstvolgend bezoek benuttigd om hem aldaar feestelijk in te
huldigen. Een kapitein der plaatselijke politie had zelfs
te zijner eere een gedicht aaneengerijmd, dat we hier
letterlijk overdrukken ; de verzenmaker hekelt den luitenant-drossaard Pendris en ook twee schepenen van
Bree, die in 't proces der Bokkerijders niet hadden willen
zetelen, eene weigering welke zich te Tessenderloo,
Wellen en andere plaatsen ook voorgedaan heeft.
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Vpeagdegalm dep flmpts-Capiteinen
opdeinhuldingevandenHeerD'HeerClercx
als Drossaert des amptsStockhem.
(ZIET DOOR C L E R X L A N D S NOOD V E R L I G T E N :
HOE HET Q U A E T G E S P U I J S G A E T Z W I G T E N . )

Men siet g-aen alle de liên
Na Bree. Wat is daer te zien ?
Loop maer mee. Gij zult er van hooren.
De schelmen hebben moedt verlooren :
Want Clercx woord drossard aen^esteld.
Schept moed, hij behoud het veld.
T is nu vijf of ses jaer,
Brander, dief liepen te gaer ;
Dreegen, besteelden zoo meenige man ;
Meer als ik weet, of zeggen kan.
Ider een vreesde voor het zijn :
Gij voor t uw en ik voor t mijn.
Fried en Lens, Nol en Heyn,
En nog meer, gij weet wie ik meyn,
Liepen op roof en dreygden te branden
Kerck en huysen ; is t geen schande ?
Braef liê waeren vol angst en vrees
Of dit leed eens over hun rees.
Pendris liet dat heenen gaen,
Wou geen hand aen t vangen slaen.
Hij was bang, ofte traeg, ofte luy,
Gaf van t vangen, van rigten den bruy.
Ëo wie sal verligten ons pijn.
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Als wij sender drossard sijn ?
0 n s ampt was vol van nood.
Deed syn klagt, want het verdroot
Op vrij voet dat schelmen liepen,
Daerom sy om hulpe riepen :
Clercx, allons ! komt staet ons bij.
Wij spreken u voor alles vrij.
Het gesugt en het gekerm
Maakte Clercx sijn sinnen werm.
Hij, vol moed om het ras te dempen,
Wat geluk ! komt in ons Kempen !
Vangt eenen hoop en hangt ze op,
Loont de dieven met vuer en strop.
Maar wat regt toch binnen Bree ;
Twee die spraken de dieven mee.
En hun zaek die deeden zij draeijen,
Wisten sijn hoogheydt schoon te paeijen
Met valsch belimp, bedrog en list ;
Foey 1 al wetens zoo gemist!
Dese twee maeckten Clercx
In sijn stuk wel zooveel werks,
Meynden hem tot schande te beletten.
Van sijn sorg hem af te zetten.
Geld en neef vergrootte den draeij
Tegen het regt. Is dat niet fraeij ?
Bree was vol en t land rond
Dat men hier zoo schepens vond.
Maer soo twee, soo wijse soo rijken
Wat sijn die bij t' ampt te gelijken ?
De valsche list sal worden ten toon
Gestelt voor elk, en krijgen hun loon.
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Het ampt werkt tegen die,
(Noemt ze niet, ik weet wel wie,)
Hun finess' van gistren en morgen
Zit al reeds in t kot verborgen.
De uylen konnen het ligt niet zien.
Zij sijn bekend bij alle liên.
Maar het ampt, met beleyd.
Roept tot schand van die het benijd,
Vivat ! Clercx moet drossard wesen
Quamen de kosten oock hoog geresen.
De boer moet af, hij is te slegt,
Laet dieven loopen, doed geen regt.
Het geschiet, en madam (i)
Op ons beê attentie nam,
In het conseil geeft consent
Tot gemeynts contentement.
Clercx woord drossard angestelt,
Ampt, schept moed, hij behoud het veld,
Nu sal het land rusten gaen.
Schelm en dief moet van de baen,
En dat is regt. Wie heeft gehoord
Dat men vrij brand, steelt en moord ?
Vivat Clercx 1 hij is ingehuld,
Naer wensch met vreugd is t' ampt vervuld.
Sterkte moet God hem geven.
Dat de quaey voor hem beven,
En wij alle, vrij van hinder,
Gaen en staen hier en ginder.
t'Ampt zijn trouwen drossard zweerd
Vangt en hangt, t'ls ons begeert'.
I) Madam ; Daardoor wordt de moeder van den drossaard bedoeld : ig had een
meekschrift aan den hoogdrossaard gezonden.
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NU W E N S C H T IIEM TE VERNIELEN

ZAL ER V O O R ( W A T S P I J T !) NOG K N I E L E N .

Door de openlijke uiting der vreugde van de deftige
bevolking des ambts Stockheim, bij de bepaalde aanstelling van Clercx, werd de volieverigheid en onbeschroomde plichtsbekrachting van den luitenant-drossaard nog
aangevuurd. Korten tijd daarna, einde April 1790,
stuurde hij den volgenden gedrukten omzendbrief aan
alle gemeenten van het baljuwschap :

Joannes jVIattheus Clepex
DROSSARD
des Ampts van Stockhem
AEN

Alle, soo Geesielijcke als Wereldse Heeren en
Ingeseetenen van voornoemt
Ampt.
EERBIEDIGE

andere

GROETENISSE.

t' Is my onmoogelijck om uijt te drucken, wat beweeginge mijn
gemoet gevoelt en onderstaen heeft in die overheeriijcke en noeijt
genoegh verdiende maniere, op de weicke alle Ampts Ingeseetenen
Clijne en Groote, Jonge en Oude, Ri'c'c er\ Armen sich alle tegen
een gedisputeert hebben om het meeste mijn Inhillinge te verheerlijcken.
Deese geweesene getuijgenisse haerder genegentheijdt en op mij
genoemenene-betrouwen, piaemt mij mij seffens om mijneseer
vrindelijcke danck-segginge door de üruck-perst te doen uijtdeelen.
Sulcx dan doende by deese, heb ick d' eer van alle de Hoogh
Geëerde llecren, en weldenckende Vrinden daer voor grondthertigh te dancken niat soo seer voor die uijtwendige bewecsen vreugdeteekenen als wel over het groot vertrouwen dat ieder een daer
door in mijn opreghtigheijdt bethoont genoemen te hebben.
Want ick met waerheijdt seggen kan dat mijn gemoet daer door
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met meerder iver ontsteeUen is worden jae met veel couragie aengewackert om al mijn craghten intespannen tot erstellinge van die
gewenschde rust en goede ordre van het Ampt.
Maer seer geliefde Amptenaeren, permitteert mij dat icU te selve
mael oock te kennen geve het gepeijs dat mijn hert en Ziele doet
vreesen van te connen mislucken in mijn voorneemens en in uwe
verwaghtinge te weeten de ongestaedigheijdt en veranderlijckheijdt,
waer aen het menschenhert seer onderworpen is, waer af duijsende
exempels van den gepasseerden teijd mij doen vreesen voor den
toecoemenden.
lek sal er maer eene uijt het Heijligh Schrift voorstellen om te
probeeren dat mijn vreese niet ongefondeert en is.
Dat is die Triumphante inhaelinge die de Jooden deden np den
Palme Sondagh van onsen lieven en noeijt genoegh beminden
Saelighmaeker den mensch gewor len Soone Godts den welcken
nogh in de selve weeke van de selve Jooden seer schandclijck
gevangen, valselijck beschu'.dight en onnoosel ter doodt gevraeght
en oock verweesen wierdc, en wat hadde hij gedaen ? Alle goet,
hongerige gespeijst, sie'cenen geneesen, sondaeren bekeert en
doodcn tot leven verweckt, en wat moet ick gaen doen ?
De Roede van Justitie is mij ter hand gestelt, voor de Meeren
Wethouders van het Ampt heb ick met eedt belooft de selve te
sullen gebruijcken tot bestraffinge van alle quaetdoenders sonder
uijtneeminge van persoonen, geen nogh om familie noh om rijckdommen nogh om eenighe insighte te spaeren ; peijst eens wel,
hoe langh het dueren kan dat ick sal vrije sijn van Vijanden en
Vervolgers.
Ten zijn deese nogh niet die mij becommeren, ick steune op de
weldenckende en goede Amptenaeren, die seeker den grootsten
hoop uijtmaecken, maer veelmaels zijnder die in regeeringe en
bestier van gemeijntens zijn, en de saeken niet soo seer voor het
algemeen beste als voor eenen Neef oft anderen bloedverwant en
beoogen, en door deese kan een braef Officier en een ytede
gemeijnte te gelijck in leijden en verdriet geraeken, om dit dan te
verhinderen soo veel in mij is, verclaete, en vcisoeke wes volght.
Ick verclaere voor heel den wereldt dat ick door s'Heeren Zegen
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ondersteunt, noeijt en sal ontbreeken aen hetgeen ick met eede
belooft heb te sullen uijtvoeren, maer om mij zoo verre moogelijck
buijten opspraek en verweijtinge te stellen, zal ick zoo veel het
mijn officie plight endé consientie penniteeren zullen, in alle voorvallen cassen van de principaele des ampts informatie neemen en
wel sorghvuldigh onderscheijden de feijten en misdaedcn, welcke
moogen voorvallen, oft uijt haestigheijdt en onbedaghte voorneemen oft wel uijt onvoorsightigheijdt oft eijndelijk uijt pure ongeval
waer in den voorsightighsten geen faut en kan gerekent worden
en het geen, geen feijt oft misdaet maer een ongeluk moet genoemt
worden, zoo hel in der daet ook is.
Dat ick ingevolge ontfangcn informatie dan niemandt en zal
vervolgen als de wacre plightige, en deese nae de verdiensten doen
straffen zoo in de borse als in het lichaem.
Maerdan bidde en versoeke seer vrindelijk van mij die niet als
eer, reputatie en goeden naem ter herten heb, te willen spaeren en
niet te taxeeren als eenen schrobber, het geen in die occasie veelmaels aen een Officier te last geleijd word, ik bckenne geerne dat
er al moogen sijn die sulcx verdienen, en het soude ook al connen
voorvallen dat ik door valse raporten oft andersint bedroogen,
eenige soude connen onreghtigh oit boven maet straffen, maer in
dat geval beloof ik weer aen die seffens te sullen herstellen alle
geleede schaede SOÜ haest aen mij sal geprobeert connen worden
het abuijs dat ik sou mogen begaen hebben en dan sullen sigh die
niet mogen beclaegen de geene mij met valse raporten bedroogen
hebben want voor deese zal geen bermhertigheijt zijn.
Oock beloove en besondere sorge te zullen draegen om Oorloghs-teijdt, daer on.s den Hemel voor bewaere ; alle Logementen,
Levrantien, Karre vrachten & zoo veel als moogelijck is nae taxe
der gemeijnte de verdeelinge te maeken.
Eijndclijcx belove nogh ten alle teijdt en in alle voorval met de
Borgemeesteis en Principael des Ampts te zullen raet houden en
mij in alles nae hen verlangen voegen zoo verre mijn Officie plicht
en conscientie dat connen permitteeren.
Onder andere zijn me reets van Borgemeesters en andere welpeijsende Ingeseetene claghte gedaen dat er Dorpen zijn die veel
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Officieren voor den titel alleen en om vrije van waghte te zijn,
hebben, waer door den last op gemeijne Invvoonders vergroot
wordt: om die ongereghtigheijdt wegh te neemen, zoo verclaere
van nu af dat buijten Colonel, Luitenant Colonel in ieder Dorp
niet meer en zal gestelt worden als eonen Capiteijn, met zoo veel
Corporaels als noodigh geoordeelt zullen worden, waer af in de
naeste Ampts Vergaederingé zal verhandelt worden, en daerom
magh sigh voor die teijdt niemant coemen presenteeren voor
eenige Officie.
Vinden de Borgemeesters nogh meer tot een verbeeteringe voor
te stellen, daer op sal ik soo voorseijt is, voldoeninge geven, maer
om een wettige reies te passeeren dienen alle Borgemeesters die
nogh geen constitutie en hebben, om die haer geraeijntens, nae
vooorgcgaen drije kercke proclamatien te vergaederen en geconstitueert te worden om in eene ampts vergaederingé te connen
recesseeren over sulcke punten als bevat zijn in het voorwerp over
lange door mij aen haer overgegeven, te verstaen dat geen geraeijnte
langer tot nogh ick tot haer en sal verbonden sijn als het aen een
oft ander sal behaegen, sulcx te continueeren, en de geene van ons
beijde zeijden zou mogen genegen zijn af te staen, zal te minsten
sulex een half jaer te voorent motten wettigh bekent maeken om
malcandere niet te bevangen of te benadeelen, zoo als het reets aen
mij gebeurt is bij faute van eenige gemeijntens die niet voldaen
hebben aen het geen mij zoo heijlighlijk was belooft en versprooken
geweest.
t' Is niet dat ick hier wil claegen of den Bedelsack wil uijthangen, maer om te thoonen dat die gemeijntens wel qualijck onderright zijn van de geene mij altoos zijn contrarie geweest zoo zal
ick dat genoegen hebben van claer beweijs en rekeninge te doen,
dat ick al veel meer costen gehadt en betaelt heb als ick tot hier
en toe van het Ampt genooten heb. Dat zij geseijt sonder verweijt
en alleen om mij te justificeeren.
Om dan alles tot een goede ordre te brengen behoort een Ampts
Vergaederingé, welcke bij deeze gelimiteert wordt op den Maendagh den lo''" dagh Meij om 8 uren 's morgens ten huijse van den
heer S e c r e t a r i s J a n s s e n tot Opgelabeek, sonder verdere
Convocatie meer te sullen doen, alwaer voor als dan alle de
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Borgemeesters met behoorlijcke Constitutie, sullen verwaght worden.
Voor besluijte en versoeke geens als de continuatie van haeren
bijstande soo als sij tot hier en toe beweesen hebben, ick en sal
het ampt noijt ter hulp roepen in eenige faute die ick het ongeval
sou connen hebben van te doen, neen dese sal ick altoos op mijn
eijgene schande oft oncosten moeten erstellen, maer soo het
gebeurde, gelijck het gebeurt is en daer waeren eens eenige maghtige familiens die mij met gewelt te gemoet quaemen om den
voortsganck van justitie te beletten, voor als dan is 't dat ick sou
moeten staet maeken op uwe behulpsaeme handt en soo wanneer
mij die beweesen wordt, dan durve ick mij wel van nu af beroemen
en aen het ampt borgh blijven van haest te sullen bevreijt zijn van
al de geene de gemeijne ruste gestoort hebben.
Dit zijn voor als nu mijne waere sentimenten en craghtige voorneemens, maer eijlaes sender Godts gratie en kan geen mensch iets
goets voortbrengen, jae de kranckheijd is soo groot dat den geenen
heden vast staet, kan vallen eer den dagh van morgen verscbeijnt,
hierom recommandere mij wel besonder in ULd. Gebeden op dat
ick met de daet magh connen bethoonen te verdienen den titel die
ick noeme van te zijn
Van het geheel Ampt Stockhem
Den Dienswilleghsten
en
Getrouwsten Dienaer
J. M. CLERCX.

Te Hasselt, bij M. Van Gulpen,
Boekdrukker en Boekverkoeper op de Demerstraet
in het Gulden Hooft (i).
D e prins-bisschop Constant-Frans van Hoensbroeck
stierf den 17" Mei 1792 en werd opgevolgd door graaf de
Méan. Volgens gebruik werd bij elke aanstelling van
i) Het Gulden Hooft lag aan He Westzijde der Demerslraat, liijna op den Zuidethoek
der Mindeibrocdersstraat, tusschen den Kempeusche Hociwagtn en de Hclic.
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een nieuwen Prins-Bisschop en Graaf van Loon de commissie der hoogdrossaards en luitenant-drossaards vernieuwd, doch de onverhoedsche eerste inval der Sansculotten had die vernieuwing verhinderd. Na de overwinning der Franschen, onder generaal Dumouriez, óp
de Oostenrijkers te Jemappes, den 6" November 1792.
verklaarde de Nationale Conventie België vereenigd bij
Frankrijk, op 2" en 4"" Maart 1793, doch de Oostenrijkers, aangevoerd door den Belgischen veldheer graaf
de Clerfayt, versloegen de Franschen te Aldenhoven op
i"- Maart 1793 en ook Dumouriez te Neerwinden op 18°
Maart 1793, waarna België weer voor een jaar terugviel
onder de heerschappij van Oostenrijk, namelijk totdat de
Oostenrijkers op hunne beurt, en dit maal bepaaldelijk,
door den Franschen generaal Jouidan verslagen werden
op 26"- Juni 17G4, te Fleurus. Die tusschenpoos van ruim
een jaar benuttigde Clercx om de hernieuwing zijner
benoeming te vragen ; hij voegde bij zijne aanvraag eene
verklaring der schepenen van Bree, waarin de namen der
geëxecuteerde Bokkerijders met den datum der strafuitvoering nauwkeurig zijn opgesomd ; dat gewichtig bestuurlijk stuk is in zijn geheel overgeschreven in het
Rolboek van 't Oppergerecht. De aanvraag van Clercx
werd ingewilligd, zoodat deze hoogofficier drie verschillige aanstellingen voor het ambt Stockheim gehad heeft :
1° als «speciaele gecommitteerde », den 14° October
1789 ; 2° als titelvoerenden luitenantdrossaard, den
27^^ Maart 1790, onder het graafschap van den prins-bisschop graaf van Hoensbroeck ; 3° vernieuwing dezer bediening op 11° Juni 1793 onder den prins-bisschop en
graaf van Loon de Mean. De vernieuwde aanstelling, op
II" Juni 1793, van Clercx als titelvoerenden luitenantdrossaard van het ambt Stockheim gebeurde op denzelfden dag dat baron de Moffarts, gewezen burgemeester

66

JUL.

MELCHIOR.

van Luik en hoogdrossaard van het ambt Bilsen, tusschentijdig- hoogdrossaard van Stockheim erkend werd.
Deze nam op 15° Juni den eed af van Clercx en overhandigde hem zijne Commissie ; de akte van aanstelling
was in het Fransch opgesteld en wij vertalen ze vrijelijlc :
«Wij, Willem-LodewijkGeraard baron de Moffaerts, heer
van Hoesselt, raadsheer bij de Kamer van financiën
Zijner Hoogheid, hoogdrossaard-bestuurder van Stockheim, Bilsen, enz., verklaren aangesteld te hebben en
door deze aan te stellen den heer J.-M. Clercx, junior,
van Over-Pelt, als onzen luitenant-drossaard van Stockheim, met zulk recht alsof wij zelf handelden, niets
uitgezonderd of voorbehouden ; bevelen eenieder hem
als dusdanig te ontvangen en te erkennen, dit alles na
aflegging van den geëischten eed en tot herroeping. »
Uit de termen dier Commissie ziet men duidelijk dat,
zooals we reeds vroeger zegden, de macht van den luitenant-drossaard gelijk stond met die van den hoogdrossaard of landvoogd zelven.
Door deze aanstellingen kreeg Clercx rechtsmacht in
de volgende gemeenten, die het ambt en later het kwartier
Stockheim uitmaakten : Asch, Beeck, Bree, Dilsen,
Eelen, EUicom, Lanklaer, Meuwen, Neer- en Op-Glabbeek, Op-Itter, Op-Oeteren, Reppel, Rothem, Stockheim,
Sutendael, Tongerloo en Wyshagen. Tevens was hij
drossaard der heerlijkheid Neer-Oeteren en oefende hij
ook zijne bediening uit te Maaseyck, welke stad met hare
twee kerkgehuchten Aldeneyck en Heppeneert op een
afzonderlijken luitenant-drossaard recht had.
Tusschenin die opvolgende aanstellingen had Clercx
Exel verlaten om zich metterwoon te Over-Pelt te vestigen, niet lang voor den eersten inval der
Sansculotten.
Alhoewel de bestuurlijke vereeniging van ons land bij
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Frankrijk slechts den 9" Wijnmaand (Vendémiaire) jaar
IV of I" October 1795 door de Nationale Conventie uitgesproken werd, was Belg-ië toch reeds feitelijk van
meester veranderd na den veldslag van Fleurus en zijne
inlijving in 1794. stremde de werking der tot toen bestaande justitie; den 11° November 1794 legde Lambrechts, afgevaardigd commissaris der Fransche Republiek, de zegels op de crimineele griffiezalen der schepenen van Vliermael, het « Oppergericht des Graefschap
Loon », dat sinds 1469 te Hasselt zetelde. Daarmede was
de oude rechterlijke instelling vernietigd en door de
Fransche instellingen vervangen (i).
ü e luitenant-drossaard, schoon van leest en met een
innemend, bevallig uiterlijk, was een kordaat, goed
geleerd en opgevoed, godsdienstig en uiterst bedrijvig
man, die beleid en schranderheid bij veel krachtdadigheid paarde ; hij was monter en onverschrokken, toch in
alles zeer voorzichtig en steeds op zijne hoede. Hij
maakte gedurig jacht op misdadigers van alle slag en
was de schrik der Bokkerijders. Bij de hooge overheid,
de plaatselijke autoriteiten, bij priesters, kloosterlingen,
kasteelheeren en alle rechtschapene menschen stond hij
in hoog aanzien. Getuige hiervan deze zinsnede uit een
franschen brief op 12° Februari 1794 door dokter Magnée,
van Aldèneyck (Maaseyck) gezonden aan zijnen broeder,
die te Tongeren geheimraad was van den Prins-Bisschop :
« Alhoewel de brief onzer Doorluchtigheid, den drossaard Clercx geschreven, den datum van 3" dezer droeg,
is hij eenige dagen op de post blijven liggen en vi^erd
hij hem slechts gisteren bij zijne aankomst alhier overl) Op bl;;. 30 vermeldden wLj den juisten datum der overhandiging van h e t « Rollboeck »
en der stukken van de nog hangende processen, je Kasseit.
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handigd. Ome Prins prijst hem over de geleverde
bewijzen tot behoud, der orde en der achtervolgde misdaden » (i),
Moest men den romanschrijver Ecrevisse g-elooven,
dan ware Clercx eens, op zijn nachtelijke tochten huiswaarts, langsheen de pelen en venen der Kempen, met
zijn paard in een moeras omgekomen, indien hij niet
gered wierd door eenen Teut, lid eener bende die hij
wilde opsporen ; deze Teut deed hem later zijn geroofde
dochter terugvinden, beterde en bekeerde zich, bezocht
Rome en den Paus, keerde naar de Kempen weder en
huwde de teruggevonden dochter van den drossaard.
Haasten we ons te zeggen dat er over deze romantische
episode uit hel leven van Clercx niets in zijn eigen nagelaten schriften te vinden is en de overlevering ook niet
de aangehaalde gebeurtenis bekrachtigt ; een Teut kon
geen lid zijn eener bende'ïzni^n,
want die vereenigden
zich niet om te rooven en te moorden, moest zich dus
niet bekeeren en eenen pelgrimstocht tot boeting van het
gepleegde kwaad ondernemen ; ten andere was Clercx bij
zijn nachtelijke reizen van dorp tot dorp steeds door
gewapende gerechtsboden vergezeld.
De naam van Clercx is in alle gemeenten van Kempen
en Maasvallei goed gekend, want daar was hij immers
bij een groot getal gerechtelijke aangelegenheden, « extraordinaire genachten » en strafuitvoeringen tegenwoordig en zijn naam lag vroeger zelfs op de tong der kinderen, die hem te paard zagen rijden naar de gerechtsplaats,
of door hunne moeders bedreigd werden met zijn onge.
wenscht bezoek. Gaat of rijdt men thans per stoomtragi
over de heerlijke heirbaan Maastricht-Wezel '/Rijn tiisschen Maaseyck en Eelen den dorren Siemkensheuvel
I) Wij zelf hebben

gecursiveerd.
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voorbij, dan zegt men nu nog : « Hier hing Clercx den
laatsten Bokkerijder op » !
Dat hij aan den Maaskant door alle boosdoeners gevreesd werd, zoowel als in de Kennpen, leert ons nog
het volgend feit waarover thans te Stockheim aleens
gesproken wordt : In vermeld stadje was hij afgestapt bij
den heer Pieter Croonenberghs, grootvader van M. Jozef
Croonenberghs, advocaat te Maaseyck, een verwijderd
bloedverwant, die hem vergezelde naar Obbicht, waar
de drossaard tot de aanhouding van eenen misdadiger
wilde overgaan. Toen ze met het bootje den stroom overzetteden, bemerkte de veerman dat de slippen der jas
van Clercx, die op den rand van het schuitje zat, in het
water hingen, en riep : « Menhier den Drosserd, de
slippen van eure jas hangen in het water» ! Een reisgezel, die van den beginne af den drossaard wantrouwend
had gade geslagen, sprong eensklaps vol ontzetting over
boord en verdronk : 't was juist de persoon, die door
den drossaard moest aangehouden worden.
Te Bree, ten huize Bogaerts, alias Braekers ; te OpOeteren, op den Houw ; te Asch, bij den molenaar
Schrijvers ; op Daniëlsweert, rechter Maasoever maar in
't rechterlijk gebied der Belgische gemeente Eelen, werden groote diefstallen gepleegd ; de kerken van Caulille,
Stramproy, Neer-Oeteren en Beegden werden geplunderd ; vele brandbrieven werden door de Bokkerijders
gelegd in Maas- en Kempenland, onrust en schrik
heerschten overal : Clercx speurde de fielten met eene
weergalooze volieverigheid en welslagen op en verloste
er de streek van op betrekkelijk korten tijd. Een paar
dozijnen dezer roovers en heiligschenders werden in
1790-1791 te recht gesteld ; in 1793-1794 zuiverde hij
onze Maasvallei van een andere bende, die tien jaar lang
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de streek onveilig m a a k t e . Over dat alles zullen we onder
afzonderlijke rubrieken uitweiden.
In de nagelaten schriften van Clercx, vindt m e n deze
bijzonderheid over de eedaflegging, gedaan door leden
van twee benden Bokkerijders :
« De gevangen Joannes P., van Maeseyck, bekenteenen eedt
gesworen te hebben van getrouwheid, van niemand zijner complicen te verraeden. Zegt den selven gesworen te hebben te Neeroeteren in 't begin van den maendt Augustus 1793 ten huyse
Carel Geuits, ter presentie van Martinske of Pierre Martin, Paul
Caus voorss : en nog een nabuerwijf degene zegt niet gekent te
hebben. Zegt daertoe gebruikt te zijn geweest : eene kleine heylige
hostie ende een groote liggende in eene tinne schotel, degene daer
in huys was en door Carel Geurts te voorschijn gebrogt wierd, en
dat hij gevangen de selve weggesmeten en onder de voeten getrapt
heeft en thoens wederom in de schotel gelegt te hebben, dat hij
daerbij zwoer den duyvel lijf en ziel te geven als hij iemand van
de bende sou verraeden »,
Toen in 1794 de oude Staatsinstellingen door de F r a n sche Republiek werden afgeschaft, bleef Clercx elf jaar
buiten alle openbare bemoeiingen en hield zich onledig
met landbouw en jeneverstoken op Hobosch, een landgoed op 40 min. afstand ten Z. W . van Over-Pelt geleg e n . Deze eigendom, thans in 't bezit van M. Brull, te
T o n g e r e n , hoorde reeds sinds 30" A u g u s t u s 1788 toe aan
het vennootschap Clercx vader en zoon ; in 1793 n a m de
drossaard het over voor 13,212 gulden. In 1807, in strijd
met hetgeen E m i e l Geraets schreef over « Le Drossart
Clercx au Pays de Looz » ( i ) , trad de gewezen luitenantdrossaard in 't openbaar leven t e r u g , want hij werd door
Napoleon I lid benoemd van den arrondissementsraad
van R o e r m o n d , d e p a r t e m e n t der Neder-Maas. O p zijn
70^ jaar, namelijk den 24° Maart 1829, gaf hij zijn ontslag
i) « L'Aficicn Pay» de Looz, y aonée, i698*l899, p. u - i a >.
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als notaris, welk ambt hij sinds i" October 1814 bekleedde, verklarende dat zijn gesloopte lichaamskrachten
de behoorlijke uitoefening van die bediening niet meer
duldden. In 1835 vroeg hij ook ontslaging uit zijn ambt
van plaatsvervangend vrederechter te Achel, waar later
zijn zoon titelvoerend vrederechter is geworden. Den
7° Maart 1840, toen hij meer dan 9 jaar zijn vaderland
vrij zag, maar ook sinds een jaar de scheuring van Hollandsch en Belgisch Limburg in 1839 ™^' leede oogen
aanschouwd had, overleed JanMathijs Clercx op zijn
landgoed van Over-Pelt, in zijn 8 P jaar. Zijn godvruchtig
afsterven na een even godvruchtigen en onberispelijIcen levenswandel, zijne echt christelijke laatste wilsbeschikkingen — testament van 19" Juli 1837 — alles verraadt in hem een godvreezend, gedegen en ridderlijke
christenman, een voorbeeldige echtgenoot en huisvader,
onbekwaam om wetens en willens de minste ongerechtigheid te begaan of goed te keuren. Geheel zijn leven
was een rechte lijn in opgaande richting, 't Zijn dan ook
sprookjes, neen 't is echte logen en laster, veelal door
onedele en te verzwijgen gevoelens ingegeven, die in
Maas- en Kempenland den drossaard Clercx als een te
hardvochtig, ja onrechtvaardig en gewetenloos gerechtsofficier afschilderen. Op zijnen grafsteen, dien men hem
mocht oprichten, kon gebeiteld worden : « Hier rust de
deugdzame en rechtvaardige luitenant-drossaard JanMathijs Clercx, de schrik der boosdoeners, die zelf niemand vreesde dan God alleen ».

DE TORTUUR.
^ ^ I ^ ^ ^ E E D S in de middeleeuwen had men de orda- M ^ ^ ^ ^ liën of Godsoordeelen, Godsgerichten (Deo
«a^^'^V:^^^ judicia) ; het « vieroordeel » of vuurproef
(Ignis sententia, vulgo Ordalium ignis) ; het wateroordeel of waterproef (Undae sententia of Judicium aquae
ferventis,
vulgo Ordalium aqueum);
de kruisproef
Cyudicium crucis); het broodoordeel (Judicium
panis
adjuratie) ; het baarrecht of bloedproef, het gerechtelijk
tweegevecht, benevens een geheel assortiment folteringstuigen.
Farinacius, rechtsgeleerde van Rome en van grooten
naam in de XVI* eeuw, duidt de regeling der tortuur
aan, die bij voortduring in de achtiende eeuw ook hier
gevolgd werd. Wij vatten ze in tien punten samen ;
1. — Men mocht de tortuur slechts toepassen voor groote misdaden, of ten minste zware of behoorlijk vastgestelde of bewezene
misdrijven.
2. — Om eenen betichte op de pijnbank te brengen, moesten
ernstige verdenkingen of vermoedens van plichtigheid op hem
rusten,
3. — De foltering moest door een vonnis van 't gerechtshof
bevolen zijn.
4. — De beschuldigde had het recht zich tegen de vermoedens
of verdenkingen te verdedigen en tegen het vonnis tot foltering in
beroep te gaan.
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5. — De tortuur moest met een zekere gematigdheid toegepast worden, naar gelang den aard der misdaad, de gewichtigheid
der vermoedens en het lichaamsgestcl der personen.
6. — Onder de foltering mocht men doorgaans den patiënt
slechts over zijn eigene schuld ondervragen. Soms mocht dat ook
gebeuren over zijne medeplichtigen.
7. — 't Was niet toegelaten de tortuur op zulken betichte te
herhalen, die geen enkele bekentenis deed, tenzij door het aanbrengen van nieuwe en zwaardere vermoedens. De tortuur zonder
bekentenis doorstaan vernietigde de bestaands vermoedens en de
betichte moest vrij gelaten worden.
8. — De schuldbekentenis op de pijnbank uitgelokt moest
's anderendaags door den betichte buiten de tortuurkamer bevestigd wezen om als veroordeelingsbewijs tegen den betichte aangevoerd te kunnen worden. Herriep hij ze, dan paste men de tortuur
een tweede, desgevallend een derde maal toe, maar nooit een
vierden keer (i).
9. — De onmondigen of onrijpen (2), de zwangere vrouwen, de
ouderlingen, zwakkelingen of ongeneesbaren mochten niet op de
pijnbank gelegd worden.
10. — Was de betichte tot bekentenis gebracht of bestonden
tegen hem zekere en voldoende bewijzen van plichtigheid, dan
vond de tortuur geene reden van bestaan, omdat ze slechts een
ondergeschikt middel ter aanvulling van de ontoereikendheid der
bewijzen daarstclde.

In de Nederlanden speelde de tortuur een aanzienlijke
rol van de 15' tot op het einde der 18' eeuw. 't Is de
verordening van Philip II, den 9° Juli 157° uitgegeven,
die hier voor de eerste maal de toepassingsregelen voorschreef, welke in al onze provinciën moesten gevolgd
(i) Deze Tegel werd op zekere plaatsen overschreden dooreen spitsvondige, mAar
heel onrechtvaardige verklaring van het urental der foltering ; men splitste den tijdduur
in verschillige tortuurzittingen. Door zulke laakbare kneep geraakte de Linibnrgsche
Bokkerijder Philippus Mertens zeven maal in bet tortuurstoellje, te Antwerpen.
C2) Onrijpen of onmanbaarlijken s=: jongelingen beneden de veertien jaar.
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worden. Déze regelen en die van Farinacius vindt men
terug in het edict, ten jare ïy$2 door de verschillende
Limburgsche Staten uitgevaardigd en door den PrinsBisschop, graaf van Loon, bekrachtigd. Niettemin achten
wij het gepast en nuttig nog eenige ondergeschikte voorschriften nopens de tortuur over te drukken, die in "het
Prins-Bisdom Luik en Graafschap Loon van algemeene
toepassing waren, ofwel van de reeds aangehaalde regelen
verschillen ; daarbij voegen we eenige voorschriften over
de proceduurkosten.
1. — De gevangene moet sinds i6 of 17 uren nuchter
zijn alvorens op de pijnbank te komen.
2. — De tortuur moet niet toegepast worden als men
voor het misdrijf niet ten minste eene lijfstraf kan inloopen.
3. — In geval verschillende gevangenen dezelfde maal
getortureerd worden, moet men met den zwakste beginnen.
4. — Men zal den betichte naar de tortuurplaats leiden,
waar men een laatsten keer zal aanmanen tot vrije verklaringen, terwijl mefi hem den scherprechter en de
foltertuigen zal toonen.
5. — Als de gevangene onder de tortuur bekentenissen
doet, zal men hem, na de voorlezing, zijne verklaring
doen onderteekenen ; zij zal hem 24 uren later nogmaals
voorgelezen worden, buiten de tortuur- of bedreigingskamer ; volhardt hij, dan late men hem de ratificatie ol
bekrachtiging onderteekenen.
6. — In 't Land van Loon heeft de Heer of Officier een
stilzwijgend hypotheek- of voorkeurrecht voor de proceduurkosten op al de goederen der misdadigers (i)
1) « Instituts de Droit ou Sommaire de Jurisprudence cenonique, c i \ i ) ( . féi c'ale et
criminelle püur les Fays de Liége, de Luxembourg, Namur et autres, par M. Sohet,
Licentie es Luis, Mayeur de Chooz, Bouillon chez A. Foissy, MDCCLXXII #.
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7. — « Gheen vrouwe, swanger van kinde sijnde, sal
meugen ter torture liggen, sij soude eerst moeten verlost
worden sijn van kinde, dan sal men met haer voortsvaeren naer ghelegenheyt des misdaedts » (i). Dat deze
regel in 't Land van Loon overal gevolgd werd bewijst
ons deze verklaring der Schepenen van 't Oppergericht,
zetelende te Hasselt op 27" Maart 1762 betreffende eene
huisvrouw van Hamont, waarover een twintigtal blzz.
verdej het doodvonnis wordt medegedeeld :
« Verclaeren te blijven bij 't decreet van scherper examinatie lot
last van Catharina Schillekens gegeven, soo nochtans dat aleer
'tselven ter executie te stellen, 't eerste en voor all vast en seker
sal moeten consteren dat de stlve niet en is bevrucht ; ordonnerende, ten dien eynde, aen den heer clager de gevangene te doen
visiteeren door twee geeede wijsvrouwen met overstaen van twee
van gelijcke geeede doctoren, aen den heer clager niet suspect ».
8. — « Als den scholtet iemandt wil doen pijnighen sal
die schefjenen sulckx tijdelijck adverteren ende doen vergaderen, ende dan mach den scholtet present sijn, ende
is der schepenen dan schuldigh den wijn met cruyt » ( i ) .
In de achttiende eeuw werd de pijnbank in schier
alle gemeenten van Limburg, Vlaanderen, Brabant, het
markgraafschap Antwerpen, alsmede in de landen van
Overmaas nog aangetroffen en gebruikt. De bijzonderste
toen gebezigde pijntuigen en pijnmiddelen waren : het
straalswijze begieten met koud water of stortbaden op
't bloote bovenlijf, de schrillende tonen van fluitjes in
't oor van zenuwachtige vrouwelijke betichten, de kennepen koord, de duimschroeven, de spaansche stuv£ls, de
duivengaten, het tortuurstoeltje, de wipgalg,
In zijn romantisch werk over « De Bokkenrijders in
het Land van Valkenburg, 1845 >>, spreekt Ecrevisse
1) « CüStuymen eode Statuten der ryxeistadt Sint-Truiden, ADDO 1755 ».
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van overstroom bare kelders of krochten van zekere
burchten als Reckheim en Hoersbroeck. Dat te Reckheim tamelijk diep gelegen kelders bestonden, vi^aarin
men de gevangenen aan zware boeien en halsbanden vastklonk, daaraan moet geenszins getwijfeld worden ; wij
hebben over dertig jaar die ijzeren toestellen daar nog in
de kelders aangetroffen, maar dat roen deze plaatsen, al
lagen ze ook langs de grachten, onder water kon zetten
zooals de oublietten van Venetië, is niet aan te nemen.
Nu, het kasteel van Reckheim heeft zooveel wijzigingen
en twintigeeuwsche verfraaiingen ondergaan en bijvoegsels gekregen, dat het maar al te weinig zijne vroegere
bestemming verraadt. Het slot van Hoensbroeck, in een
kleine vallei langs de Geleen en de Roode of Molenbeek,
drie uren oostwaarts van de Maas tegenover Reckheim in
't aloude Oostenrijksch Valkenburg gelegen, stelt ons het
schier ongewijzigd type voor de hoogadeliike burchten
van lang vervlogen tijden. Laat ons in den geest Ecrevisse
vergezellen bij zijn bezoek en luisteren we naar zijn wedervaren. De wachter toont ons met een berekende bereidwilligheid geheel den burcht en leidt ons ten laatste
bij het lijfstuk der merkwaardigheden : een diepen kelder
zonder trap. Hij vestigt onze aandacht op eene breede
houten brits en zware ketens met stevige kluisters. Luister naar zijn plechtige stem, die hij wellicht om beterswil
wat verzwaart : « Daar, MM., werd de plichtige Bokkerijder in neergelaten en moest er op water en brood verblijven tot hij zijne schuld bekende en zijne medeplichtigen noemde. Deed hij dat niet, dan liet men, met deze
kraan open te draaien, bij tusschenpoozen driemaal water
in den kelder. Eerst zag hij zich verplicht op de brits te
gaan zitten, dan te hurken en daarna er op recht te staan,
want het water steeg eindelijk tot hals en mond *».
Gewis, dat was een akelige foltering de kille dood zoo
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trapswijze te zien naderen. Men stelle zich gerust, overstroombare kelders bestonden noch te Reckheim, noch te
Hoensbroeck, ze zijn enkel te danken aan het uiterst
vruchtbaar brein van den romanschrijver, voor wien zulke
uitvindingen nog minder dan een dagelijksche zonde uitmaken, 't Bewijs dat Hoensbroeck zulke kelders niet bezat
in de achttiende eeuw, vinden we in de uitvoerige beschrijving van den burcht, ten jare 1859 te Maastricht
gedrukt bij Van Osch-America & C'" : « Het Markgraafschap Hoensbroeck, gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige Land van Valkenburg,
door Eg. Slanghen, burgemeester van Hoensbroeck ».
De schrijver zegt over 't kasteel dat tusschen Maas en
Rijn zijne weergade in grootschheid niet te vinden is,
spreekt over zijne 112 binnendeuren, zijne vier hoektorens
en inzonderheid over den ronden of Westertoren, die 89
voet hoog is, waarin zich zekere cellen of gevangenissen
bevinden ; de voornaamste dezer cellen of de afgrijselijkste
is op de hoogte van het water gelegen, donker kot, waar
men door een enge pijp over steile trappen binnenkruipt
en waarin een dikke eiken balk iigt, waaraan de gevangenen geboeid lagen ; deze balk diende hun te gelijk tot
stoel, tafel en bed. In denzelfden toren, tusschen eenen
hoop oud ijzer, ziet men nog verschillige grove gereedschappen, die tot het vroegere gevangenisstelsel behooren,
als : armbanden, zware kluisters, voetkettingen, enz.
Ook een uit vele stukken bandijzer samengesteld harnas,
waarop uitgehouwen is in groote letteren : « Ein ieder
wacht sich voor het harnas van Schaesberg 1743 ». Van
overstroombare kelders is er geene spraak en we verlaten
dan ook maar het prachtige slot, en vooral die afgrijse li)ke
cel, om de beschrijving van wezenlijk bestaande foltertuigen te hervatten.
De « vriendelijke examinatie » was een bloote onder-
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vrag-ing zonder g'ebruik, maar toch veelal in aanwezigheid van tortuurtuigen, omdat ze op vele plaatsen in de
tortuurkamer zelve geschiedde ; in andere gemeenten
werd de betichte in de raadzaal der schepenen gebracht
om te antwoorden op de vragen, door den schout of den
drossaard opgesteld ; de secretaris of griffier schreef de
vragen op, alsmede onder hun dictaat en woord voor
woord de antwoorden van den betichte. Zij stelden algemeene vragen, zoodat het specifieeren altijd door den ondervraagde geschiedde. Zij mochten geene strikvragen en
geen overtollige vragen stellen (i). I.uidens de voorschriften van 1752 moesten in het Land van Loon de schepenen
herhaaldelijk den beschuldigde den vriendelijken raad
geven rechtzinnig en openhartig te zijn om zich zelven
de pijnen der tortuur te besparen ; 't gebeurde dikwijls
dat zulke ondervraging en gemoedelijke toespraak volledige bekentenissen en onthullingen uitlokten. De schepenen verkozen verreweg zulke vrije verklaringen boven
de afgeperste door de tortuur, want dan moesten èn drossaard èn beul èn dokter op de kosten der gemeente afkomen.
De « scherpe examinatie », of de ondervraging onder
aanwending van foltermiddelen, was overal in zwang,
zelfs als het overtuigde misdadigers betrof, die weigerden
te bekennen, omdat de rechters meenden dat men niemand ter dood veroordeelen mocht alvorens hij zijne misdaden bekend had ; dit blijkt uit de « Loensche rechten
die men useert tot Vliermael » en uit andere historische
werken (2). Bij gevare af den zeer gevoeligen lezer te
i) « Institute de droit ou Sommaire de Jurisprudence, etc., par M** Sqhct », reeds
aangehaald. Livie V, titre X L I V , n " 118-119.130.
2) Eug. Hubert ; « I.a Torture au.x Pays-Bas Autrichiens, pendant Ie X V I I I ' siècle».
— G. de Fieriant : « Ménc.iie dt la Tortuie, 177T ». — J . - W . Staats Evers : « Curiosi.
teiten uit de lijfstraffelijke rechtspleging van den Ouden Tijd ».
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doen ijzen bij de beschrijving der foltertuigen, laten we
een b e k n o p t e uitlegging der voornaamste gebruikte pijnigingstuigen volgen ; maar om alle misverstand bij den
bezoeker van geschiedkundige musea te voorkomen, dient
hier gezegd dat een aantal der daarin bewaarde tortuurtoestellen n e r g e n s en nooit gebezigd zijn geweest. E v e n als men nu gebreveteerde uitvinders met den hoop aantreft, vond m e n vroeger tal van personen, met een rijke
sadische verbeelding begaafd, die allerhande pijntuigen
uitdachten en ze 's lands overheid uit winstbejag aanboden om ze overal te doen invoeren.
N o g moet bijgevoegd worden, dat het tortuurstelsel
der i8=eeuw meer g e m a t i g d , m i n d e r sadisch en s t r e n g
was dan dat der i 6 ' - i 7 ' e e u w . Schrijvers van die laatste
tijden spreken van folteringen, die na 1700 in Nedefland
en alhier niet meer bestonden. Zoo gewaagt Daniël Jonktys, een schrijver d e r 17^ eeuw, dokter en oudschepen
van R o t t e r d a m ( l ) .
Van 't vleesch met langen an te gaan
Van 't voelig voetten hol te braan,
Van 't achter-rugsche ariii-om-wringen,
Van- .scherp-getande lede-ringen.
Van ingegoten water-vloed,
Weer uitgeperst door Henkers voet ;
Van door gewicht, of bank te rekken ;
Van doodend lacchen door 't belekken
Der voeten, door een grage geyt
Die 't ingewreve pekel greyt ;
Van tussen nagels in te steken
Van brandend pek-en spek-beieken ;
En meer van dezer aard, en 1-racht,
Niet dan by duyvcls breyn bedacht.
l ) € De Pyn-Bank. vvedersproken, en bematigt, donr Dan. Jonkiys, Tol RotTerdam,
gedrukt bij loannes N & ranuS) Boek-verkooper, wonende op 'i Steyger, Annü 1651 ».
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Joost de Damhoudere (1507-1581), van Brugge, aldaar
raadpensionaris, later lid van den privaten raad van
Karel V en Philip II, spreekt over het neerleggen op de
pijnbank van gansch naakte patiënten, het in den mond
gieten van water of pis, het scheren van het haar op alle
lichaamsdeelen van tooveraars of tooveressen, om door
« visiteren en onderzoeken te zien of den patient geene
remedie over hem hadde van tooverye teghens gevoelen,
om de pyne ende torture gedurende onghevoelick te
moghen zyn, soo ick hebbe gbezien ende weten bevinden » ( i ) . Van deze tortuurmiddelen, door die twee
schrijvers en ook door Cannaert (2) aangehaald, is er bij
het pijnigen der Bokkerijders in de 18° eeuw geen sprake
meer.
De duimschroeven of duimsnoeren (fr, = grillons) —
niet te verwisselen, zooals dat M. Em. Geraets deed in
het bulletijn der Melophielen (3) met de hedendaagsche
duimkoordjes of duimkettingjes (fr. ^ poucettes), door
de politieagenten gebezigd, —nepen zeer pijnlijk de gewrichten bijeen der duimen, bij deze foltering stevig op
den rand eener tafel vastgebonden. In 't Land van Loon
bond men de betichten ook aan de pijnbank vast met
dunne koorden om de teenen, zoodat deze aan de tafel
raakten terwijl de gefolterderuggelings op den grond lag.
De sf aansche laarzen, botten of stievels (fr. = brodequins), ook beenijzers of scheenschroeven geheeten, al
kwamen er geene schroeven bij te pas, waren een erger
1) « Praxis rerum criminalium, iconibus materia! subjects cunvenientibus illu5trata«,
1562. Cap, X X X V H , n" 21 et 22. - l o het Vlaamsch, Fransch en Hoogduitsch door den
schrijver (met weglatingen) overgezet.
2; « Bydragen tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen, door J.-B. Cannaert, oud-raedsheer by het hoog Gerechtshof te Brussel, 3* vermeerderde uitgave. Gend,
by F. en E. Gyselynck. 1R35 *.
3) 4 Bulletin de la Section scientifique et littéraire de la Société des Métophiles, 35"
vol., 1899 Hasselt. Winand Kloek t, p. 29.
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tortuurtuig dan de duimschroeven. De betichte werd op
een houten zit met de armen omhoog tegen den muur
vastgebonden en elk zijner naakte beenen tusschen twee
dikke stijlen gekneld ; tusschen de twee middelste der
vier houten stijlen sloeg de beul vier tot acht wiggen of
spijen, die deze stijlen meer en meer de beenen deden
knellen en ze soms in erbarmelij-ken toestand brachten.

De duivengaten (fr. = trou.s aux pigeons) zijn nog te
zien op den zolder van het gemeentehuis of het
oud Sgrevenhuis te Loon (i). Dit foltertuig bestaat uit
drie planken of richels, de eene boven de andere geplaatst
en op en af schuivende in de groeven van twee zware
standers, die op breede voeten rusten ; de richels zijn
3 met. 15 lang, i decimet. dik en samen i m. 26 hoog.
Aan ieder der twee scheidingslijnen is een horizontale rij
van tien gaten. De betichte moest de armen door twee
gaten der bovenste rij steken en de voeten door twee
openingen der onderste, terwijl men de planken wat van
elkander deed schuiven ; dan werden de twee richels weer
t) Zie deleekening ctie we daarvan gemaakt hebben en welke ook voorkomt in het
leeds asngehaftid werk van kanunnik Daris.
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opeen geschoven en met twee kluisters gesloten. Zoo bevond zich de lijder in een vrij lastige houding, daar de
afstand tusschen de rijen gaten maar klein is, precies als
zate hij gehurkt in een eng duivenkot, waarom dat tuig
dan ook wel duivengaten of duivenkoten zal genaamd
zijn. Dat foltertuig werd te Loon en te Munster-Bilsen gebruikt. Eug. Hubert zegt dat men bij de aanwending van
dat tuig den gefolterde ook nog voor een hevig vuur
plaatste.
Het tor tuur stoeltje (fr. ^ chevaUt de torture') met
den halsband werd in J792 nog toegepast te Antwerpen
op den Limburgschen Bokkerijder Philippus Mertens, die
zich in 1785 plichtig maakte aan het schrijven en leggen
van brandbrieven te Maaseyck en te Ophoven waar hij
toen woonde. De deugniet was op 't punt van gesnapt te
worden, vluchtte naar Pruisen, werd er soldaat, deserteerde en ging te Antwerpen wonen ; hier werd hij in
1790 aangehouden en getortureerd als beticht van diefstal en moord op zijne geburen, de echtgenooten Mathourné(l).
Te midden der tortuurkamer plaatste men den verdachte
op een driepikkel met smallen zit ; de voeten, die niet aan
den vloer raakten, waren aan de pikkels van het toestel
vastgemaakt ; de armen, op den rug samengebonden,
werden uitgerekt bij middel van een gewicht, dat men
trapswijs verzwaarde. Den hals sloot men in een ijzeren of
houten band, 8 tot 10 cm breed, binnenwaarts voorzien
van een honderdtal puntnagels en, buitenwaarts, op elk
vierde van den omtrek van eenen ring, vanwaar een
i) Die beschuldigingsakte wordt door Eug. Hubert op blzz. 157-160 van zijn werk
ovet de tonuur medegedeeld , De schrijver verl^laart dat het hem. zelfs na een aandachtige studie der processtukken, moeilijk is uitspraak te doen over de plichtigheid van
Mertens (blz. izgV — Op blz. 79-81 van « Limburgsche Bijdragen », 1906-1907, baalt Df
Jan Gessler die akte ook aan in zijn goed besludeerde «Rechtspleging der X V I I I ' eeuw».
Eindelijk vindt men ze nog, schier volledig, op blz. 147 van « Antwerpen in de XVIII»
eeuw vóór den inval der Fransohen, üeot 1895, door Po ffé *.
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koord werd gespannen naar den tegenoverstaanden muur,
zoodat de halsband altijd in dezelfde houding hing. Zoolang de verdachte sterkte genoeg bezat om het hoofd
recht te houden, hinderden hem de ijzeren pinnen niet,
maar zoodra afmatting of verdooving en insluimering
hem overmeesterden, zakte het hoofd en de puntnagels
drongen in het vleesch. Ook gaf de beul, om dit laatste
doel te bereiken, een paar slagen op de gespannen koord.
Bij deze pijniging zette men doorgaans den gefolterde op
korten afstand van een zwak vuur, dat hem ontzenuwde,
kracht en moed ontnam. De patiënt moest een vast besloten man zijn en tot lijden volhard om die foltering
langer dan drie of vier uren te kunnen uithouden. « Eenigen nochtans bleven in den halsband meer "dan 10 uren,
zelfs een geheelen dag, en er zijn gevallen bekend dat
een persoon het 3 dagen volhield » (l).
In de toepassing der foltering met de koord bestonden
vijf graden en werd, behalve voor den minsten graad, de
groote plei of strapade (2), wipgalg of estrapade (Regina tormentorum op de boorden van den Rijn en in Spanje
en Italië geheeten) van pas gebracht. De eerste of geringste koordtortuur gold de betichten, die zwak of angstvallig waren en bij weinig zware beschuldiging. Bij de vijf
graden van foltering bond men de handen van den betichte op den rug met eenen of meer knoopen in den vorm
eener 8 ; daarbij bepaalde zich de koordtortuur in den
minsten graad, mits dat dan toch de zenuw- en vreesachtige patiënt ontkleed werd. Bij de vier volgende graden
1) * 's Gravensteen te Gent. Gids voor den Bezoeker door Jozef de Waete eo AKons
Van Werveke, conservator van 's Gravensteen. ürukkerij Ad, Hoste, Galgeoberg, Gent,
Juli 1910 *. (Blzz. 22-23I.
i)SLrapade van het lat. str/tpptita, sttnppare (rukken), het zwits. stt-appen (trekken),
het duitsch stftlff (.vist g e b j n i e n ) . Uil engelsch strap (lederen band), het fransche
tslropc en het vl. strop. Te Parijs bestaan nog In ptaa de FBslrapade en rue dt CEstrapfide, tusschen rue des Pöstes eo rue des Fossis-St
Mühel.
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kregen de beschuldigden, wier handen op den rug vastgebonden waren, eene koord rond het lijf en onder de
armen ; deze koord deed men door een beweegbare katrol
glijden en zoo werd de betichte omhoog geheschen. In
den tweeden graad bleef hij tusschen hemel en aarde hangen gedurende een paar minuten of gedurende den noodigen tijd om eenen Vaderons te bidden ; in den derden
graad bleef hij bengelen tot dat de Miserere, den welbekenden psalm, gelezen was ; in den voorlaatsten graad
werd de lijder daarenboven nog heen en weer geslingerd
en met eene koord gegeeseld ; in den laatsten of ergsten
graad werden hem nog zware gewichten aan de voeten
gebonden met min of meer dunne koorden : hoe fijner
koord, hoe striemender pijn (i).
Ook werd de koord nog gebezigd bij het knellen van
hoofd en pols. Bij deze knelling bezigde men een kennepen koord met knoopen, 't pater noster geheeten en « dat
men doet rontomme het voorhooft, ende seer oft luttel
wringt, oft draeyt met twee stokxkens of beentjes, ter discretie oock van den juge » (2).
Van deze regels over Vaderons en Miserere — die dan
toch nog naar willekeur langzaam of rap konden opgezegd
worden — werd er in verscheidene streken afgeweken.
in vonnissen te Munster-Bilsen toegepast, spreekt men
van de groote tortuur of stropade twee uren te doen duren.
In eenen brief, door D ' Magnée, van A.ldeneyck, op
12° Februari 1794, dus negen maanden vóór de afschafI) ID het recharges-register der Schepenen van Luik, waar Alken « hnofdvaert » ging,
vinden we in 't Fransch veFmeld,op datum van 27" Mei 1775, dat Jos. Stockhem de stropade zou ondergaan gedurende 4 uren, en dat, als hij niets bekende na het eerste half
uur. hem een gewicht van 50 pond aan den voet zou gehecht worden. Uie Stockhem
deed bekentenissen en werd voor 50 jaar verbannen.
3) Bydragtn

tot de kennisvan

(Reeds vermeld).

het Oude Sta/recht

enz.,

door Cannaert, 612.273.
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fing der tortuur aan zijnen broeder te Tong'eren gfezonden, staat te lezen : « Wat mijn persoonlijke zienswijze
betreft, heb ik over dat alles enkel te zeggen dat de tortuur van onbepaalden duur is. Men doet ze de betichten
ondergaan zoolang ze daartoe in staat zijn. Ik heb er mijne
denkwijze over verklaard aan de personen die de verrichtingen besturen. Men heeft me wedervoerd dat men op
dezelfde wijze te Vliermael (Hasselt) te werk gaat, zoodat de ongelukkigen soms zeven tot acht uren op de pijnbank liggen ». In het reeds aangehaalde werk van Eug.
Hubert, hoogleeraar te Luik, wordt gezegd dat te Munster-Bilsen de tortuur in twee en twintig gevallen gedurende 5 uren ten minste en 10 uren ten langste werd
voortgezet. ï e Bree schijnen ons, na lezing van het Crimineel Register, de magistraten niet zoo streng te zijn
geweest noch voor den duur der pijniging noch in de
keuze der tortiiurtuigen. Daar werden voor al de Bokkerijders dier streek de stropade, de duimschroeven en de
spaansche stievels aangewend (i),
In het Luikerland had men ook nog de waaktortuur
(la torture par la veille) : stevig gebonden op eene brits,
werd de patiënt door hevige kaakslagen dag en nacht
wakker gehouden.
't Was de luitenant-drossaard die aan de rechters-schepenen achtereenvolgens moest vragen : de gevangennel ) « M i t s aenvankelijk te doen appliceeren de duyinschroeven ende hem (den jood
Abraham Mozes) d'armen van agter een weynig omhoog laten trecken om lo uren en 7
minuten voormiddagh» ende daer mede al blijvende persevereeren, heeft men een
spaensche stievel op het lincxe been doen setten om half een uer naer middagh, wanneer
hij heeft beginnen de tong los te breken en bekent heeft i)ij Btigaerts diefstal geweest te
sijn, ons versoekende, op goede beloften, van alles te sullen seggeni de pijnen wat te
versagten welck geschiet sijnde, heeft hij ons meynen met bewimpeling te payen sonder
te willen reële bekent£nissen te doen, waerom wij hem wederom omtrent de 5 a 6 minu ten hebben laeten omhoogh trecken, en als dan wederom ons versoekend de pijnen te
versagten, dat hij alles oprechtig soude bekennen, heeft men eerst de principaelste OIDstandigheden doen seggen en dan geheel buiten pijnen gestelt sijnde heeft hij geantwoordt
op de articelen... » {Crir». Rtg, van Bne),
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ming, de «vriendelijke examinatie»,de «scherpe examinatie»,de uitspraakvan het vonnis,dat in zake der Bokkerijders dikwijls de halsstraf was, waarvan de aard en de
wijze van uitvoering door het hooge gerechtshof, b. v. het
Oppergerecht van 't Graafschap Loon, of schepenkamer
van Vliermael, te Hasselt zetelende, werden aangeduid.
Hij zond aan de schepenen of rechters de lijst der vragen,
die den betichte moesten gesteld worden, met verzoek
hem een afschrift der gegevene antwoorden te verschaffen. Desnoods eischte de luitenant-drossaard ook de confrontatie van betichten en getuigen en kreeg kopij van
den uitslag die deze opleverde. Bij de « scherpe examinatie » was altijd een beëedigd geneesheer tegenwoordig,
want er moest immers gezorgd worden dat de gepijnigde
levend en onverminkt bleef, wat wel niet altijd gelukte,
omdat de beul of diens knechten soms te ruw en onbezonnen te werk gingen ; deze gezworene dokters-heelmeesters moesten ook de getortureerden « verbinden en
cureeren ». Deed de betichte vrijelijk bekentenissen bij
enkele ondervraging, dan was het onnoodig de tortuur,
maar wel soms de confrontatie toe te passen. Kwam de
beschuldigde tot bekentenis onder de tortuur, dan waren
die bekentenissen maar geldig indien de plichtige, « los
van ijsers en banden » (i), ten minste 24 uren na de foltering en buiten de tortuurkamer, een bevestigende verklaring deed. Om de rechtzinnigheid der bekentenissen,
onder en na de tortuur gedaan of bevestigd, nog haar bepaald karakter te geven, eischte men daarenboven de
verklaring in extremis van den veroordeelde, die twee
dagen na de voorlezing van het doodvonnis gedaan werd ,
te Munster-Bilsen werd die tusschenpooze niet altijd in

1) In de rechterlijke stukken der 17* en iB« eeuw komen beide schrijfwijzen voor :
« los van ijsir {ijsers) en banden », alsmede « scherpe (scherpere) examinatie ».
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acht genomen. Zulke eindverklaring geschiedde nadat de
plichtige gebiecht en gecommuniceerd had, indien hij
hier in toestemde. De veroordeelde of betichte onderteekende steeds zijn eigene verklaring — als hij schrijven
kon — wat daarna de griffier ook deed en eene soort van
waarmerking of echtverklaring was.
In sommige streken, te Gent en te Antwerpen zeker,
ook in de Staatsche Landen van Overmaas tot einde
April 1777 en vermoedelijk in verscheidene gemeenten
van Belgisch Limburg, aten en dronken de rechters,
de griffier en officiers onder de lange tortuurzittingen, wat voor de nuchterzijnde betichten nog eene
Tantalus-foltering uitmaakte. Nog veel erger dan in de
Landen van Luik en Loon, alsmede in de Landen van
Overmaas, ging het met de tortuurtuigen toe in Frankrijk, Duitschland en Italië door de Tormentum cum searabceo vel mure, de Ruthen Volter en de Tormentum
cum virgA et feruld.
Dat er misbruiken bestonden bij de tortuur — een stelsel dat in grondbegin al afkeuringswaardig is, want vastberaden, geharde en stevig gebouwde menschen onderstonden ze en ontsnapten, alhoewel plichtig, aan verdere
bestraffing —, dat er op de pijnbank geraakten zonder
zeer gewichtige redenen, zal men geenszins betwijfelen,
want toen ook reeds gold de zegswijze : Kleine dieven
hangt men, en groote laat men loopen ( i ) . Men loopt zeer
hoog op met onze verfijnde zeden, beschaafde tijden, de^
gelijke wetsinstellingen en gerechtelijke inrichtingen, en
toch moeten soms onschuldigen als betichten voor den
i) Jean de la Bruyere (1645-1696) schrijft op biz. 437 van zijn vtxV Les Caractlres \
« La question est une invention merveilleuse et tout a fait sure, pour pendre un innocent
qui a la complexion faible et sauver un coupable, qui est né robuste » — De reeds
genoemde hoogleeraar Hubert lascht op blz. 130-131 van zijn werli over de tortuur eene
oorkonde in, waaruit duideiijli blijkt dat dit stelsel tot rechterlijke dwalingen aan*
leiding gaf.
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rechter verschijnen en worden zelfs veroordeeld, waarna
dan de duizend monden der drukpers het gestreken vonnis heinde en verre uitbazuinen. Menigmaal gebeuren
hier rechtsherstellingen en worden soms zware sommen
uit de Staatskas geput om de misgrepen der justitie te
vergoeden ; 't gebeurde ook al dat die beide tegemoetkomingen achterwege bleven (i).
't Is zelfs aan te nemen dat soms weinig of niet plichtigen, zwak van gestel en teergevoelig, om de onverdragelijke en herhaalde folteringen te doen ophouden,
zich op de pijnbank plichtig erkenden en misschien, « los
van ijsers en banden », hunne bekentenissen niet meer
herriepen om aan het « herpijnen » te ontsnappen ; maar
dat alles wettigt toch niet altijd de hevige en onbezonnen
aanvallen van sommige schrijvers, die de aanklagers of
de tortuureischers het verwijt doen van ruwheid, harteloosheid, ja onrechtvaardigheid, omdat ze een toen bestaande proceduurstelsel toepasten.
Bij den grooten ommekeer in het strafrecht door Beccaria's geschrift Dei delitti e delle f ene (1764), verdween langzamerhand de pijnbank en het tortuurstelsel,
of wierd dit met meer gematigdheid toegepast.
l) Wie zich iet of wat met Vlaamsche beweging en taalbelangen beziglloudt, denkt
hier aan de rechterlijlie zaali in 1863 voor 't assisenhof van Henegouw afgesponnen : Jan
Coucl<e en Pieter Goelhals, twee Vlamingen als werlilieden te Charleroi verblijvende
en die de Fransche taal onkundig waren, werden beticht de weduwe Dubois te Couiilet
om haar geld vermoord te hebben. Zij waren verdedigd door advocaat Carlier, Kamerlid van Oergen, die geen enkel wourd Vlaamscb verstond, zoomin als de twaalf gezworenen der jury, de drie ledenvan het hof, de procureur des Konings en de griffier; de
beëedigde taalman was eer. Luxemhurgsche gendarme, die enkele brokken Vlaamsch
sprak en zijn eigene moedertaal niet goed kende. Coucke en Goethals werden ter dood
veroordeeld en door de guillotine onthalsd. Eenjaar daaina werd de beluchte Zioarte
Btndc van Ilwuchez ontdekt en deze booswichten verklaarden dat zij en niemand anders
de weduwe Dubois vermoordden en dat de twee onthalsde Vlamingen daarbij niet
medepUchting waren noch tot hunne bende behoorden. Tot nu toe wachten de familieleleden dier twee slachtoffers etner rechterlijke dwaling en miskenning van taairccht nog
steeds op eerherstelling 1 De vlaamsche Bokkerijders werden ten minste dour taalgenooten en veel rechtvaardiger ge- en veroordeeld.
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In 1776 schafte het Oostenrijksch Keizerrijk volstreiit
de tortuur af bij de militaire g-erechtshoven. Uoor een
edict van 1" Januari J787 schafte Jozef II ze zelfs af voor
de rechterlijke inrichtingen der Nederlanden — en dat
was een loffelijke daad — maar in practijk bleef het besluit hier onuitgevoerd, zooals onze geschiedenis het verder zal doen uitschijnen. Eindelijk kwam de Fransche
Republiek alle oude instellingen afbreken of wijzigen ;
den 13" November 1794 of 23" der Nevelmaand (Brumaire), jaar III der Republiek, luidde kort en goed het
eerste artikel der proclamatie harer vertegenwoordigers
bij het Noorder- en bij het Maas- en Samberleger : « La
torture est abolie », de tortuur is afgeschaft, 't Was gedaan met de bestaande Staatsinstellingen en bestuurlijke
inrichtingen ; gedaan met de regeering van prins-bisschoppen, prinses-abdissen, graven en hertogen ; gedaan
met de oude rechtspleging : de rol der drossaards, schouten en schepenbanken was afgespeeld, de galg verdween
langs de openbare wegen zoowel als de ijzingwekkende
brandstapels, en de heele collectie foltertuigen onzer tortuurkamers hoorde voortaan uitsluitelijk thuis in de musea (i). Wie er goesting en gelegenheid toe heeft, kan ze
namelijk bezichtigen en zelfs betasten in Het Steen, te
Antwerpen, in de Gevangenpoort, te 's Gravenhage, in
het Museum van Regensburg en 't Kasteel van Nurenberg.

I) In Nederland vefdweeo de pijnbank eerstin 1798, en werd zetrs daaroahier en
daar nog oogluihend toegelaten ; het langst bleef 2e toegepast in Spanje ^Vivat's Eticyclcp<diè).

DE STRAFÜITtfOERlllGEN.
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N de l 8 ' eeuw, ten tijde der Bokkerijders, bevond
zich de executieplaats der plattelandsciie gemeen^ ten en kleine steden op de grens der gemeente ot, zooals te Stevoort, op de limiet van twee
dorpsdeelen elk aan een verschillige rechtspleging onderworpen. In groote steden als Antwerpen, Brussel, Gent,
Leuven, Luik, Mechelen, werden de doodvonnissen op
het marktplein uitgevoerd. Eenige gemeenten hadden
meer dan ééne galgeplaats, wier ligging ons nu nog herinnerd wordt door het woord justitie en een doelmatig
figuurtje (eene galg) op oude gemeentekaarten, of door
de plaatsnamen Galgeberg, Galgeveld, Galgeheuvel, enz.
De rechterlijke stukken der i8^ eeuw duiden de plaatsen
der strafuitvoeringen aan door de woorden « plaetse van
justicie », « plaetse van supplicie » of « plaetse van executie », In Vlaanderen duidde nicn de plaats aan door de
woorden « ter plaetse patibulaire ».
In de veertiende en tot bijna het einde der vijftiende
eeuw stond te Hasselt eene galg binnen de stadsmuren,
en in grootere steden stonden er zelfs verschillige (l),
i ) T e Gent stonden, tot 15" September 1570, drie galgen in de stad : op de « Veerleplaetse, op de Cooremerct en de Vrydagmerct ». [GenUchc Geschiedenissen van Pater
de Jonghej 1752» biz. 162). « Diergelyke justitien geschiedden bijnaer dagelykx al<3m,
bezonderlyk tut Audenaerde. Doornyk, Valencyn, enz., zoo dat alle galgen, en veel
Düomen op de wegen, bekroont waren met doode lichamen, niet tegenstaende de natst*
bestaende de lichamen van vele van de galgen deden aTdoen en begraven of in de Schelde werpen. Men 3ag er dagelykx op die riviere tot Ghend afvloten in zulke menigte, dat
het water daer dctar bedorven wierdt ». {Jbid. blz. 127).
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maar later hadden te Hasselt en steden van gelijken of
minderen rang de strafuitvoeringen buiten de omheining
plaats. In 1492 deed Jan van Horne, prins-bisschop en
graaf van Loon, een drievorkige galg oprichten langs de
Oude Baan naar Diest, in het Galgeveld, bezuiden den
moestuin der tegenwoordige villa Lefrère, tegen de limiet
van Curingen ; in 1525 werd ze door een steviger toestel
vervangen, dat op arduinsteen rustte en een put, onder
de galg gedolven, ontving de lijken der terechtgestelden
als deze niet in gewijden grond mochten begraven worden ; 't is deze galg welke is blijven voortbestaan en benuttigd werd tot o p ' t einde der 18= eeuw, toen ze met
alle andere gerechtstoestellen verdween ; brokken arduin
van het v-oetstuk liggen nog bij het heropgebouwde gravenkasteel te Curingen, eigendom van M. HermantBamps. In 't midden der 16* eeuw, tijdens de woelingen
der Hervorming, stond eene « Geusen galg », « buyten
de Maestrichterpoorte alwaer den luyckervoetwegh daer
door loopende ende stadts omvaert » ; die Luyckervoetwegh, ook Raeperiingenvoetweg' ^éh&eiea, begint aan de
Stadsomvaert, laat de Planckenweyde rechts liggen en
verbindt zich met,de Castersteeg ; bij haren aanvang en
waar de Geuzengalg stond, ligt thans een pleintje, Jonkmansplein genoemd. Toen ook heeft eene galg bestaan
tusschen de Kemferheyde en Trichterheyde in de Galgestrael
bij de Galgeweyer, en een andere, Sofjans
Kruck geheeten, bevond zich bezuiden den Genckerweg,
aan de Oostzijde der Zonhoverbaan, kort bij de welbekende herberg de Beversack. Wij meenen dat in 't midden der 18* eeuw deze drie laatste galgen niet meer bestonden.
Op enkele meters afstand van het grondgebied der
stad Hasselt, oostwaarts, langs de Galgebeek en den
Noorderuithoek van Ter Poorten, stond de galg van Die-
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penbeek, tegenover een akkerland dezer gemeente, dat
den kenschetsenden naam draagt van Het droevige Spectacle.
Het oprichten van galgen, schavotten en brandstapels,
het vervoer der veroordeelden en de betaling van den
beul met diens knechten vielen ten laste der gemeente, en
menige oude dorpsregisters, alsmede de registers der
bouwmeesters van steden, vermelden de daartoe gedane
uitgaven. Zoo vinden we, om maar een paar bewijzen
aan te halen, in de oude rekening van Berbroek eene uitgave aangeteekend van 33 gulden voor het maken der
galg : « in January 1774 heeft de Borgermeester Lemmens gevacceert te Stevoort om te taxeeren de boomen
in onsen gemeynten bosch tot de galg, 10 stuyvers ». In
datzelfde jaar moesten Berbroek en Stevoort, die geen
arresthuis noch pijnkamer hadden, voor hunne gevangenen te Wuest-Herck op te sluiten, te tortureeren en galgen op te richten, kar en paard te leveren tot het vervoer van ter dood veroordeelden en voor de terechtstellingen te doen, de somme van 215 gulden, 6 stuiver en 3
oord uitgeven. Aan 't betalen dier uitgaven door de gemeentekas was, bij onze weet, een enkele uizondering in
Nederlandsch Limburg en ook eene in onze provincie :
Op gene zijde der Maas, te Beek, ter plaatse thans Oude
Pastorie geheeten, lag in de 18^ eeuw eene hoeve, Vroenhof genaamd, de bewoner was verplicht paard en kar ter
beschikking der justitie te stellen om de veroordeelden ter
gerechtsplaats in de Graetheide te vervoeren, op ongeveer 30 min. van de kom des dorps. De uitzondering
voor onze provincie gold Wuest-Herck en wordt als volgt
door Van den Bergh vermeld in Copie des Armes et
Blasons des évesques de Tongre et de Liége (i). « Als
I) « Copie des Armes et Blasons des évesques de ToDgre et de Liége », MS, in fol.,
no 188 des manuscrits de la ljibliothc<iue de luniveTsité de Liége.
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er in de stadt Wystherk quaestie is van een misdaediger
aen de galg- te executeeren, syn de twee abdijen voor damen, verre van daer gelegen, namelijk die van Orienten
en die van..., verplicht aen den hoogen officier, de eene
van met hare paerden en wagens den patient tot op de gerechtsplaets te voeren, de andere van de galg te leveren
en af te kappen » (i).
In zijn werk over lijfstraffelijk recht in het Prinsbisdom
l^uik, haalt Edm. Poullet (2) op blz. 313 ook nog een uitzonderlijk geval aan dat zich in de 15* eeuw voordeed in
de vrijheerlijkheid Fosses : het huis of klooster van Salzinne, bij Namen moest hét paard leveren « pour trayner
Ie jugiet a mort et a la roue », om den veroordeelde tot
den dood en het rad te varen.
De Limburgsche gemeenten hadden wel gerechtsboden
of schoutenknapen maar geenen beul, want voor dat walgelijk stieltje waren geene liefhebbers ; in geen enkel
ambtelijk of gerechtelijk stuk, noch zelfs in gemeentearchieven komt de benaming deul voor, als zijnde deze
term te zeer beleedigend ; men vindt dezen « Monsieur »
aangeduid door de benamingen scherpregter, scherprichter, scherpe rechter, officier van den hooghen ivercke,
meester van en mei den sweerde en, onder het volk, hancman of hancdief. De beulsknechten hiet men rakkers. In
de gemeenten onzer provincie werd doorgaans de beul
G. Hamel van Luik ontboden, of een zijner opperknechten, om te komen tortureeren en terechtstellen. Zoo staat
o. a. te lezen in de gemeenterekeningen van Stevoort :
1) De abdij van Oriëoten of Maapdendal lag te Ruminen, 2 u, ten Z. van WuestHerck, in Biabant langs de Cicindria of Melteriieek,. 't was een vr<'Uwenklons1ei rier orde
van de Cisterciensters. — Ue naam der andere abdij werd door den schrijver niet ingevuld.
2) Essai sur l'Histoii'e du droit trimitiel darts Vanciennt Pi incifauté de Ltége, par
Edmond FoulUt, ftotcsseur
A VVnwersiic
caiholiqtie de Louvaiu. Bnixelles,
F.
Hayez, 18J4.
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« Den 14" January 1774 naar Luyck geweest te sijn om
den scherprechter te haelen om de executie van eenen
pevangen te doen, 6 gulden ». — « Den 29° en 30° heeft
Jan Bex gevacceert naer Luyck om den scherprechter te
haelen om eenen gevangeren te doen pijnigen, 6 gulden ».
Het ambt van beul was gewoonlijk erfelijk in een bepaald geslacht. Behalve een vast inkomen uit 's Landskas,
werd hij meestal volgens tarief voor zijne diensten geloond. Voor Oost-Vlaanderen was dat geregeld door het
« Reglement voor den Scherprechter der Stadt Ghendt»,
in de «r camer van den Raede van Vlaenderen den 17 January 1676 » opgesteld in 12 artikelen, gewijzigd den
9" November 1738.
Over de regeling en de uitbetaling der onkosten of vergoedingen voor de gevangenneming en terechtstPÏling
van misdadigers in het Land van Loon en het Luikerland, dient nog gezegd dat in de 18° eeuw de Luiksche
Staten al de kosten van den scherprechter betaalden.
« Is de veroordeelde onvermogend of niet solvabel, dan
zal het loon der rechters, griffiers, cipiers en scherprechters uit de openbare schatkist geput worden ».
« [n 't Luikerland betalen de Staten aan de heeren officiers 60 Brabantsche gulden voor eiken ter dood gebrachten misdadiger en 30 gulden voor de gegeeselden en verbannen, behalve de kosten voorden scherprechter, ook
10 kronen voor de aanhouding van eenen dief, moordenaar of soortgelijken misdadiger ». (Bevel van 1^34 en
Enkele dagen vóór Nieuwjaar 1795 werd de galg eenvoudig brandhout, maar « Monsieur » of « l'exécuteur
des hautes ceuvres » is met zijne knechten blijven voortbestaan om in zekere steden de vaJbijl of guillotine te
gaan oprichten en doen manceuvreeren. Eer dat onthal-
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zingstuig over onze Zuidergrens ingevoerd werd, had het
reeds lang dienst gedaan in Italië, werd verbeterd door
dokter Louis, naar wien het eerst louisette hiet ; op voorstel van dokter Guillotin, lid der Constituante (23== Juni
1789 tot 30° Sept. 1791), wierd ze in die vergadering
voorgesteld als een allergeschikste plaatsvervangster van
galg en brandstapel en is sinds io^n guillotine genoemd.
Dat tuig werd voor de eerste maal bij onze naaste Zuiderburen gebruikt op 25° April 1792. Onder het Schrikbewind (31° Mei 1793-27° Juli 1794) bewees ze helaas ! hare
deugdelijkheid op personen van vorstelijken bloede, op onschuldige edellieden van beider kunne, op eene schare
priesters en kloosterlingen (i), wier lot gewis meer beklagenswaardig was en meewarigheid moest verwekken
dan dat van Bokkerijders, d. i., huis- en kerkdieven, heiligschenders, brandstichters, godslasteraars, geiligaards
en moordenaars. En toch treft men schrijvers aan, die
zonder erg afgrijzen van de bloeddorstige Republiek en
het Schrikbewind spreken, maar met een opvallende
teergevoeligheid over de gefolterde of geëxecuteerde
schoften uit Limburg gewagen. Zulke tegenstrijdigheid
of partijzucht moet men aanteekenen, kan men zelfs verklaren maar geenszins rechtvaardigen.
Eens het doodvonnis door de rechtbank uitgesproken,
moest het uitgevoerd worden, doch tusschen uitspraak en
uitvoering lag er wat tijd en had het een en ander nog
plaats. Ziehier daarover eenige voorschriften voor het
Land van Loon : « Het vonnis zal in het gevang door den
griffier voorgelezen worden aan den neergeknielden vern Onder Rubespierre en het Schrikbewind werden, vullens den Franschen schrijver
Arséne Houssaye, 11.107 personen gegitillotinetrd, waaronder 718 vrouwen, 767 priesters en liloQSterlingen, 639 edellieden, 75 geneesheeren, 49 nnd(rwij2eis en 46 letterkundigen. En het stadsbestuur van St-Ouen gaat aan dien Rubespierre een siandlieeld
oprichten !
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oordeelde, aan welken hij een echt afschrift der sententie
zal overhandigen ».
« De officier mag- de uitvoering^ der sententie niet meer
dan drie dagen na de uitspraak uitstellen, tenzij voor wettige redenen (zwaiigerschap der vrouwen, teekens van
wanhoop, ontdekking van medeplichtigen, enz.) ».
« Als men het doodvonnis aan den gevangene heeft
voorgelezen, zal deze onder goede bewaking buiten het
cachot gezet worden in een verlicht vertrek, en drie dagen
vóór de executie zal men hem kloosterlingen of priesters
zenden om hem met God te verzoenen en te bereiden om
wel te sterven met toediening der H. Sacramenten ». De
rechterlijke officieren waren verzocht aan die priesters en
kloosterlingen te herinneren dat het hun niet geoorloofd
was de veroordeelden aan te sporen tot het wederroepen
hunner bekentenissen en verklaringen. Ook werd den
veroordeelde desnoods een notaris gezonden om zijn testament te maken (().
De terechtstelling mocht noch 's nachts, noch in 't geheim plaats hebben, luidens de voorschriften van het Land
van Loon (i).
De droevige plechtigheid werd vroeg in den morgen
aangekondigd door 't gelui der kerkklok, door bazuingeschal of tromgeroffel. De schepenen of rechters zijn in de
gerechtszaal vergaderd en doen den geboeiden misdadiger voor hen verschijnen ; met de justitieroede wijst de
voornaamste rechter den aldaar wachtenden beul den veroordeelde aan, wat beduidt dat hij hem in diens handen
stelt, nadat de scherprechter nochtans den eed lieeft
afgelegd van zijnen plicht goed te volbrengen.

i) <r Instituts de droit OU Sommaire de Jurisprudence, etc., par M' Solict >, reeds
aangehaald.
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E e n of twee priesters moesten de misdadigers ter gerechtsplaats vergezellen.
Men wilde dat de strafuitvoeringen op de openbare
gerechtsplaats onder een grooten toeloop van volk geschiedden, want die onteerende en soms schrikkelijke
bestraffing moest immers, luidens het vonnis, dienen tot
« spiegel ofte exempel van anderen » en zou, dacht m e n ,
een heilzame vrees inboezemen, 't Is om diezelfde reden
dat de strafuitvoeringen doorgaans plaats hadden « o p het
hooghste van den dagh ». d. i., omstreeks 12 uren
's middags. Dat stelsel van groote publiciteit is s i n d s d i e n
tot over eenige jaren blijven voortbestaan bij het guillotineeren, alhoewel toen reeds het verkeerde dier handelwijze door eenigen werd ingezien en aangewezen. Zoo
schreef, b. v., de luitenant-voogd Pélerin, op 23° December 1775, aan den Fiscaal van Steeland : « E n dat de menigvuldige crimineele executiën niet dezelfde indruk doen,
w a n n e e r ze frequent en gereïtereerd sijn, is eene waarheid gegrond op de kennissen van 's menschen hart, hetwelk sijne beweeglijkheid en aandoenlijkheid verliest door
de aanschouwing van 't geen bijnae daaglijks voorvalt en
dus het exempel, een der voornaamste o o g m e r k e n der
straffen, niet veel meer zal u y t w e r k e n ».
D e deur of poort van 't g e v a n g gaat open, de stoet
wordt gevormd en alles stelt zich in b e w e g i n g .
D e gerechtsbode stapt voorop, gekleed en g e w a p e n d
volgens de voorschriften van zijnen heer ; in de rechterhand draagt hij, opgeheven, de justitieroede. Achter hem
volgeh de luitenant-drossaard, doorgaans te paard, de
schout met de schepenen en de griffier of secretaris, die
straks het relaas der executie of in alle geval de uitvoevoering van het doodvonnis met enkele woorden in het
crimineel register zal moeten aanteekenen, hetzij onmid-
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dellijk onder het vonnis, hetzij in den rand er tegenover,
wat de overlijdensakte in de registers van den burgerlijken stand vervangt (i). De secretaris of griffier zou ook
de bekentenissen over medeplichtigen, die de veroordeelde onderweg of op de justitieplaats zou doen, moeten opteekenen en zelfs dan de schepenen bijhalen. De ondergerechten moesten de uitvoering van een doodvonnis aan
de schepenen van het hoogergerecht beteekenen, opdat
deze zouden weten dat hunne recharges het noodige gevolg gekregen hadden ; in een enkel register van recharges, dat van Buiten-Bilsen, vonden we daar soms melding van in den rand der verleende leeringe.
Achter de overheidspersonen rijdt langzaam de doodskar, waarop de veroordeelden gebonden zitten of liggen
met een of twee priesters in hun onmiddellijke nabijheid. Rondom de doodskarre marcheeren de leden der
schutterij uit de parochie waartoe de booswichten behooren, met geladen buks en haneveders aan den hoed ;
haar vaandel en trommel zijn met rouwfloers bedekt en
de tamboer slaat eene treurmarsch. De massa van het
volk volgt en vele toeschouwers zijn reeds wachtend ter
gerechtsplaats, waar zich ook de scherprechter met zijne
« rakkers » bevindt, want de beul mag immers in den
stoet niet medegaan en heeft zelfs het gevang door eene
zij- of achterdeur moeten verlaten.
De leden der schutterij vormen een breeden ring rond
l) € Heden, den
I79-. f>p het hooghste vai> den dagh, is N . N . in prceüentie van ons
schepene ter executie g e b r a g h t » . {Crim. Reg. van Bree), — Opijlz. 134 der crimineel
registers van Hasselt, 1791-1796, boven het handteeken van J -B, Alen, luilenant-drossaard van Hasselt : « Den 4 Meeit 1792, ontrent twrlf uren 's middaghs. is Francis Rol
gehangen acn de galg staende op de limiet van Curingen *. — « Den 31 Juli 1793 stieri
aan de galg Franciscus Pagneau ontrent middagh «. T e Dree vonniste en executeerde
men naar het Loonscbe recht, te Ifasselt (centrum) naar het Luiksche. Sprekende over
de Bokkeiijdeis van Wellen, zullen we het « Relaes » eener terechtstelling mededeelen
dat c«n geheele bladzijde vaa bet crimineel register inneemt.
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de « plaetse van supplicie » en het volk schaart zich achter hen, de schoolkinderen voorop, want iedere executie
verschaft hun een vrijen voormiddag.
Op 't gegeven teeken met de justitieroede roffelt de
trom of schettert de trompet en er volgt een plechtige
stilte.
De luitenant-drossaard, een der rechters of de griffier
leest luidop het vonnis aan den veroordeelde voor en nu
stapt deze, door den priester vergezeld, naar de galg, den
worgstaak of den brandstapel, waar de scherprechter en
diens knechten hem vastgrijpen. Alles is klaar, de menschelijke gerechtigheid gaat bevredigd worden, de beul
wacht op het conventioneel teeken; de luitenant-drossaard
neemt de justitieroede uit de hand van den gerechtsbode,
heft ze omhoog en... laat ze eensklaps zinken : de beul
geeselt, onthalst, hangt op, radbraakt of steekt het
vuur aan den brandstapel. Na de executie vroeg de beul
of de heeren gerechtsofficiers over zijne wijze van ambtsuitoefening voldaan waren.
Aan deze algemeene doenwijze werden weleens, volgens de streken en localiteiten, lichte wijzigingen toegebracht. In de « Memorie van Vignon en Pélerin aan de
Staten-Generaal », 1775, vindt men den wensch uitgedrukt over het inrichten eener strenge politie, want « tot
nu toe is men verplicht bij de executies de sterke hand
van het garnizoen te Maastricht te gebruiken, vermits
men zich van de gewapende 's Lands ingezetenen of soogenaamde schutten in deze tijdsomstandigheden niet sonder grond mistrouwt ». Wij vonden nochtans nergens de vermelding eener ontsnapping van veroordeelden,
die onder bewaking der schutterij ter gerechtsplaats
gebracht werden, doch het gebeurde maar al te veel en
overal dat geesel- en galgebrokken uit het gevang ontsnjipten met oogluikiog of begunstiging der burgers-be-
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wakers ; andere ontglipten uit de handen der justitie en
staken de grens over bij g e b r e k a a n e e n degelijke landspolitie.
T e Munster-Bilsen, waar maar een enkel Bokkerijder
uit het wel ingerichte en goed bewaakte g e v a n g wist te
ontsnappen, was m e n nog al streng op de tortuur en ook
op de laatste strafpleging. O p de drie dagen die tusschen
de uitspraak van het doodvonnis en de terechtstelling
verliepen, werd het volk eiken dag op een bepaald uur
bijeengetrommeld op het Vrijhof of dorpsplein, om den
veroordeelde te komen aanschouwen, gebonden ten toon
gesteld op het Proon (Perron) of kaak, dicht bij eenen der
i n g a n g e n van het Stift en staande op den daartoe bestemden arduinsteen, met den rug tegen den schandpaal.
T e Maaseyck droeg de schout of een der schepenen
eenen huisbezem recht omhoog in den stoet, om te beduiden dat de justitie de stad en streek van alle galgenaas
wilde zuiver keren.
O p vele plaatsen droeg de veroordeelde de reden zijner
bestraffing op een plakkaat, aan den hals op zijne borst,
en ook nog soms op den r u g , ofwel het door hem gebezigde moordtuig, en dat behield hij ook op de g a l g .
Vóór 1795 bestonden alhier en in de L a n d e n van Overmaas verschillige manieren om ter dood veroordeelden
het leven te b e n e m e n , zooals dit dan ook met de Bokkerijders geschiedde.
Het schavot werd doorgaans slechts opgericht voor
adellijke en hooggeplaatste personen, die met de bijl of
« mettensweerde » onthalsd werden ; een paar Bokkerijders k w a m e n ook zoo aan hun einde en het afgehouwen
hoofd werd veelal op eene spil (piel, pin) tentoongesteld.
D e onthoofding was de minst onteerde halsstraf en daarna
volgde de verhanging of het galgen.
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Men had twee soorten galgen : de halve galg en de
groote galg. De halve galg- of mikgalg diende voor gemeenten met kleine jurisdictie en min misdaden ; zij bestond uit een stevigen paal met éénen arm. De groote galg
bestond uit 2, 3 of 4 palen, door dwarsbalken verbonden
en men kon er ten hoogste 7 personen te gelijk aan hangen. Bij de executie klom de beul met de veroordeelden
langs eene ladder tot aan een der dwarshouten ; hierop
werd de delinquent een aan het dwarshout bevestigde
kennepen strop om den hals gelegd en de ladder weggetrokken ; de daarop volgende schokkingen of stuiptrekkingen van den gehangene hiet men « aan de galg dansen ». Dat strafwerktuig werd op 't einde der 18= eeuw
door de valbijl vervangen, maar wordt nog in Oostenrijk
en Rusland gebezigd. Op sommige plaatsen van Limburg, o. a. te Wuest-Herck — zooals men verder door de
mededeeling van een doodvonnis vernemen zal — werd,
na verhanging of verworging met de koord, de ketting
gebruikt om het lijk langen tijd aan den galgeboom tot
aas der roofvogels te laten hangen, wat ook met levend
geradbraakten geschiedde ; dit gebeurde ook zoo in de
Landen van Overmaas en verklaart ons hoe men op gewezene galgevelden kettingen opgedolven heeft, die door
liefhebbers van oudheden en historische voorwerpen bewaard worden.
De levende verworging door beulshanden geschiedde
ter executieplaats aan een stevigen paal, bij middel eener
kennepen worgkoord met of zonder knevel, en duurde
niet lang; het lijk van den gewurgde werd veelal ter
plaatse tot assche verbrand. Deze wijze van terechtstelling (fr. peine du garrot of la garrotte) bestaat nog in
Spanje en Portugal.
Bij de stokslagenstraf en de geeseling werd de veroordeelde eveneens aan den strafpaal vastgemaakt met een
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ijzeren halspranger of halsboei (fr. carcan) en met koorden of kettingen ; het naakte lijf werd met hazelaren of
berken roeden duchtig gestriemd tot bloedens toe, gedurende een vastgestelden tijd of door een bepaald getal
slagen. Deze straf werd gewoonlijk op vrouwen toegepast en gemeenlijk door de verbanning gevolgd. Manspersonen werden ook wel tot bloedens toe gegeeseld en
daarna door verhanging of onthalzing gedood,
Op gene zijde der Maas en ook in onze provincie werden soms misdadigers, meineedigen b. v., aan den schandpaal gebrandmerkt, wat zelfs met vrouwen voorviel (l).
Te Hamont had op 17° Juli 1762 een uitzonderlijke strafuitvoering plaats, die in het « Rollboeck » van Vliermael
zeer duidelijk bepaald wordt : Martinus Verwaest en zijne
huisvrouw Katharina Schillekens hadden Jan Bornkessel,
vilder der nabij gelegen Hollandsche gemeente Budel,
vermoord, de echtgenooten werden daarom op 28" April
1762 ter dood veroordeeld ; bij dien moord was de vrouw
wreedaardiger of sadischer geweest dan de man en diensvolgens belastte het doodvonnis den luitenant-drossaard
Coemans en de schepenen der justitiebank Kamont-Caulille-Sint-Huibrechts -Lille met « Katharina Schillekens te
1) Anoeherb, weduwe Jan Douven, werd in 't midden der l8* eeuw te Merxsteia
gebrandmerkt en eenige weken later als Bokkerijdster gehangen. — Den 18" Augustus
1791 werd Lambert Crnechts ter gerechtsplaats van Waltwilder gebracht c op een schavot om hem te doen geeselen en met roeden te doen geven ^o slagen en immediaet daefnaer op sijn rugh doen stellen een brandmerckt. . ». t^Ctim. Register tji recharges van
het Oppergereckt Buyten-Bitsen).—
De uitdrukking c op sijn rugh » spreekt teenemaal
Edm. PouUet legen als hij in zijn « Essai sur l'histoire du droit criminel »(1874. blz. 502)
zegt, dat volgens het Luiksche recht het merk in 't gezicht gebrand werd ; dat geschiedde
ook zoo niet volgens het Loonsche recht, noch in de Landen van Overmaas, waar men
brandmerkte op den rechterschotlder. Op blz. 49-50 /an de reeds vermelde 4 Bijdragen *
van Cannaert, staat ; « Zoo als zul4is nog heden plaets grijpt, (in 1835 , werd het brandteeken op lien rechterschouder geplaetst i^Codepêtial art. 20, 165, zSo'). In de lijfslraffelijke registers kwamen ons echter gevallen voor dat het brandteeken in het aengezicht
(op de rechterwaogi geprent werd ». Het branden van het stigmata tnurere hiet men 'in
velestreken j/^»/^/^7i, omdat daartoe een gloeiende sleutel gebezigd werd. De Romeinen'brandden eene F (lugitivus) in't gelaat der ontvluchte en weer gevangen slaven.
Het sleutelen werd ten jare 1854 in Nederland afgeschaft, en nog veel vroeger in België.
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doen brengen voor de kercke deure op 's Heerenstraet ende aldaer
met eene witte wasche brandende kersse in de handt te doen vragen vergiffenisse aen Godt, aen de justitie en omstaenders over
begacne misdaet ende gegevene verergernisse, haer te doen leggen
op eene sleede ende alsoo van daer te doen sleypen ter plaetse van
justitie ende aldaer met eene bijl te doen onthalsen, het hooft te
doen stellen op eene eysere pille ende het lichaem op een radt, andere tot spiegel en exempel ».
D a t zelfde Rolboek vermeldt een vonnis, door luitenant-drossaard Hollanders van Peer op i" Februari 1791
geëischt tegen Pieter-Laurens St., van Peer, waardoor
deze voor twee jaar verbannen werd en « den gevangen,
geladen met eene bussel kempt op sijne schouders te doen lijden
van aen het stadhuis tot buiten de stadspoorte ».
Het radbraken was een zware doodstraf: de veroordeelde werd op de speeken van een karrad, ook wel op twee
stukken hout in den vorm van een schuinsch kruis of
Sint-Andrieskruis i n e e n g e w e r k t , met uitgestrekte armen
stevig vastgebonden. Met een zware ijzeren staaf verbrijzelde de beul, gewoonlijk met 8 hevige slagen, het gebeente der a r m e n en beenen en die van het bekken of
onderlijf; nu werd het hoofd afgehouwen, ofwel werd hij
n o g levend en met het rad op een sterken paal g e plaatst met het gelaat ten hemel gekeerd, tot hij den geest
gaf. In onze provincie vermeldde gemeenlijk het doodvonnis — voor hetgeen de Bokkerijders betrof — dat de
scherprechter den genadeslag of « coup de g r i c e » zou
geven ; in dat geval gaf de beul, na verbrijzeling van
't gebeente, twee geweldige staafslagen kruiselings over
de borst, waaraan de veroordeelde onmiddellijk bezweek.
Het vierendeelen werd nog toegepast op Bokkerijders
in de Landen van Overmaas in het midden en het derde
kwartaal van de achttiende eeuw ; deze echt middeleeuwsche terechtstelling geschiedde in België, ook in L i m -
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burg, in de i6* eeuw, maar vond er in de l8* eeuw niet
meer hare toepassing. Men dreef vier paarden in tegenovergestelde richting voorwaarts om de armen en beenen
van de ruggelings liggende veroordeelden, wier romp
stevig was vastgebonden, met alle geweld van het lijf te
rukken (i).
De straf van den brandstapel paste men in onze streek
op twee manieren toe : wanneer iemand eerst gedood
werd, door worging b. v., en zijn lijk verbrand, mocht
deze straf genadig heeten, de schande lag vooral in het
niet begraven op gewijden grond ; maar het levend verbranden, wat veelial met moordenaars en groote heiligschenders geschiedde, was een barbaarsche en huiveringwekkende vertooning. De verbranding gebeurde op een
grooten stapel droge mutsaarden of takkebosschen, rond
een zwaren paal opeengestapeld, waarop de veroordeelde
met ijzeren ketens en halsband aan den paal gehecht, in
een afschutsel van planken of loof gekneveld lag. Tijdens
zulke strafuitvoering werd de trom der schutterij, van
haar floers ontdaan, aanhoudend geroffeld om het hartverscheurend gejammer van den lijder te verdooven (2).
Groote misdadigers kapte men soms eerst de rechterI) In Vlaioderen (Gent) werden in de 16* eeuw zelfs lijken gevierendeeld : « dienvolgheode dat ghy voor de vanghenesse ghesleept suit worden, up een hurde, tot voor t' gherechte staende op de vrijilachmaert, ende aldaer gheëxecuteerd metten stroppe, datter de
doet naer volght; ende daer naer uw hooft up eenen staeck ghestelt te worden boven debrughsepoorte, ende voorts u lichaeme in vier quartieren gesmeten, ende buuten vier
distincte poorten gliehangen ». (Sententie van .\driaen van Casele, uit Bijdragen tot de
kennis van het Oude Sta/recht, door J.-B, Cannaert (reeds vermeld), blz. 456.
3) In 't midden der 17* eeuw zag men in Vlaanderen al de moordenaars, vrouwenschakers, ketters, brandstichters» kerkroovers. baanstroopers, brandbriefschrijvers, tooveraars en heksen levend verbranden. « Velen werden veroordeeld omme geixcculeert
te
worden tnetien viere, hopende mei eette keten aen eenen staecke vastgemaekt
binrun
den viere ; ende daer naer het gheSxeetiteerdc
lichaetn gehangen ie worden met de
voeten opwaerts. Eenige werden op eene ladder vastgebonden en al2oo in de vlammen
geworpen, anderen zag men, in een op het schavot opgericht hiitje, uil riet en stroo ververvaerdigd, steken, en in hetzelve levend verbranden ; weer anderen, aen wippen vast
lehccbt, en als gevogelte aen het spit braden ». {Ibid., blz, 45:1-453),
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hand af, die de beul aan eenen staak spijkerde, waarna ze
gedood werden.
Het lijk van hen, die zonder christelijke voorbereiding
en dikwijls al vloekend stierven, nadat ze spuwden op het
crucifix, hun door den priester voorgehouden, bleef aan
de galg hangen tot aas der raven, of werd aan den voet
van het toestel in den grond gestopt.
Wie ter dood gevonnist was en uit het gevang ontsnapte, werd gehangen in beeltenis of effigie, d. i. met
een strooien man.
Stierf in Nederlandsch Limburg een ter dood verwezene
in 't gevang, dan hing men zijn lijk aan de galg op (i).
In het Graafschap Loon, zoowel als in de Landen van
Overmaas, luidde een voorschrift : « Men laat aan de
Heeren en Officiers de vrijheid om, als ze dat willen, het
wegnemen der lijken van geëxecuteerden toe te laten, ten
einde ze in gewijden grond te begraven, mits de senten»
tie niet inhoudt dat ze moeten tentoongesteld blijven tot
exempel van anderen ». En wat den aard der doodstraf
betreft, bestond hier deze regel : « Wie gewijde vaten, de
offeranden, de opbrengst der geldomhalingen of de aalmoezen in kerken gestolen heeft, of die, met het inzicht
van ze te stelen, den ingang van kerken of sacristijen
openbrak, zal met den dood gestraft worden volgens de
omstandigheden, en levend verbrand als hij het ciborie of
remonstratie roofde, waarin zich geconsacreerde Hostiën
bevonden » (2).
I ) l n Vlaanderen bestonden toen nog veel andete lijfstraffen: het doorsteken der
tong voor godslasteraars en.reeds herhaardelijk gegeeselden, het afsnijden van ooren en
neuzen, het vastnagelen van den veroordeelde, met het oor, aan eenen staalt — waarvan
hij zich zelf zou losrukken ! — het uitsteken der oogen (ook te Antwerpen en Amsterdam), het afbouwen van duim, vingeren of vuist, het verdrinken in vlietend water,het
versmoren van vrouwen in eene kuip met water, het levend brgraven, de « frytingbe
oft verzendinghe in d'olieketel », de supplicie der « Tonne of Heycke », enz. (Blz. 62h^ vaD Cinnztrt's Bydtagen, en blz. 77 van de Geschiedku7idiie
annUekeningtn
iian
dtn heer Jac. de Koning, betrekhrtyk de lyfstmffelyhe
regisoeftnifig ie AfHsterdanf).
2) ïnstituts
de Droit, ete.fat M' Sohei, reeds vetmeld.

io6

JUL.

MELCHIOR.

Men zegt en schrijft dat er Bokkerijders onschuldig
vervolgd, gepijnigd en zeker veel te hard gestraft werden (i), want wie diefstal met inbraak pleegde werd aan
de galg geknoopt, terwijl nu zelfs millioendieven na eenigen tijd gevang vrij gelaten worden ; heiligschenders werden geradbraakt of levend verbrand en nu worden ze voor
zulk afgrijselijke daad nog niet eens in rechte aansprakelijk
gemaakt, ü a t er dwalingen begaan zijn bij de vervolgingen en bestraffingen, is zoo juist als de zegswijze van
Cicero : « Ieder mensch kan zich vergissen. Cujuvis hominis est errare ». Wat de hevigheid der toegepaste
straf aangaat, moet men ook rekening houden van toen
bestaande gebruiken, heerschende gewoonten en de bijzondere doorleefde omstandigheden. Wie historische gebruiken, feiten of wetten thans als gestrenge rechter of
criticus wil be- en veroordeelen, plaatse zich eerst met
den geest in die tijden en omgeving terug, om niet het
gevaar eener verkeerde of ten minst onjuiste oordeelvelling te gemoet te loopen. Met de Bokkerijders toonde men
zich overal streng, omdat de Regeering besloten had
rabautenbenden, die toch onzeggelijk kwaad bedreven en
gansche streken onveilig maakten en verontrustten, met
de grootste krachtdadigheid te vervolgen en uit te roeien;
en de wetsbepalingen van dien tijd schreven de uitgelegde
bestraffingswijze voor. Wij durven er zelfs bijvoegen dat
in sommige gewesten de justitie 2ich vrij weg toegevend
toonde; te Wellen en omstreken b. v., waar in 1770 tot
in 1777 ongeveer 200 Bokkerijders woonden, werden er
slechts twee dozijnen met den dood gestraft.

1) Die bard? bestraffing heeft vooral in de Staatsche Landeo van Overmaas plaats
gehad. Wijlen de heer Jos, Habets zegt : « Deze gestrengheid zal eene schandvlek blijven voor de Oostenrijksche en vour de Staatsche justitie van dien-tijd in 't Land van
Valkenburg ».
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in de Landen van Ovefmaas.
ALVORENS onze provincie te doorloopen, maken
we eerst een behoorlijk overzicht van hetgeen
er gedurende zestig jaar, in de twee laatste
derden der i8® eeuw, in 't Overmaasche Limburg voorviel.
Door Landen van Overmaas verstaat men eigenlijk : a)
het Land van Valkenburg, verdeeld in Staatsch en Oostenrijksch Valkenburg (i) ; b) het Land van Dalhem,
ook zoo verdeeld, dat slechts eenige Bokkerijders opleverde en thans bij de provincie Luik behoort ; c) het
Land van 's Hertogenrade, op de oevers der Worms, dat
insgelijks een Staatsch en een Oostenrijksch deel had (2).
i) Dunr eenen omzendbrief van 3 Mei 1901. liet de.Minister van BinaenlaDdsche Zaken in Nederland aan de genieeoten van Hoilandsch Limburg, weten, dat vtiortaan de
naam Valkenburg door de Regeering zou gespeld worden Valkenburg. Aan die nieuwe
spelling van een oud historischen plaatsnaam werd door de gemeenten en de meest gezagvolle schrijvers geen gevolg gegeven en, met hen en met de Valhenhwrgers zelven,
zullen we ons ook maar aan de oude schrijfwijze honden.
2) 's Hertogeniade (Rolduc, van Rode-le-Duci is de verbastering van 's Hertogenr^ide.
De naamlooze schrijver van « Descripiion abrégée, géngraphique et historique du Brabant hollandais, etc. Paris et Bruxelles, 1788, in-g'» zegt op blz. 295, dat de
heerlijkheid Rode bij het hertogdom Limburg zou vereenigd zijc geworden door het
huwelijk van Hendrik II met de dochtervan Geraard, graaf van Gelderland. Door den
veldslag van'Wocringen i s J u n i t s S S ) viel geheel het hertogdom Limburg in de handen
van Jan I, den Zegevierende, hertog van Brabant. In 1543 voegde Keizer Karel V de
enkele heerlijkheid Rulduc bij het hertogdom Gulik, maar in 1609 k<vam ze weer ondei
Spanje en het X.and van Overmaas. In 1661 werd ze vrrdeeld tusschen Spanje en de Sta*
ter.'Generaal v^n Hollandi d t c h d e n s c A j r i l 1744 k-uamcn Limburg en de Landen
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Volgens eene volksoptelling, in Mei 17S4 door Keizer
Jozef II bevolen, telden die drie landen onderscheidenlijk
13,327, 12,940 en 10,165 inwoners. Het Land van Valkenburg was verreweg het uitgestrekste ; het grensde ten N.
aan de vrij heerlijkheid Stein, het zuidelijk deel van het
hertogdom Gulik en aan Pruisen ; ten O. aan Pruisen,
Oostenrijksch 's Hertogenrade en de vrijheerlijkheid Terheyden, afhangende van het hertogdom Gulik ; ten Z.
aan Oostenrijksch 's Hertogenrade, de vrijheerlijkheden
Eys, Wijlre en Gronsveld ; ten W. aan Luiksch Maastricht en de Maas. Bezuiden Oostenrijksch en op de
Noordgrens van Staatsch Valkenburg lag de vrijheerlijkheid Wijnandsrade en tusschen de hoofdplaats Valkenburg en Ambij bevond zich de vrijheerlijkheid Berg-Terblijt. Het Land van 's Hertogenrade was in vijf deelen
verbrokkeld, waarvan er vier aan Pruisen grensden en
het vijfde ingesloten was tusschen het Land van Dalhem
en een half dozijn vrijheerlijkheden.
Het verdrag vanFontainebleau, op 8° November 1785
gesloten, wijzigde eenigszins deze samenstelling. Door
dat tractaat stond Keizer Jozef II aan de Staten Generaal
af Oud-Valkenburg, Schin-'/Geul, Strucht en Schaesberg,
die bij Oostenrijksch Valkeiiburg behoorden, alsmede
Obbicht en Papenhoven, in verwisseling met de staid Dalhem en de banken Trembleur, Olne, Feneur, Bombaye
en Berneau, van het vroegere graafschap Dalhem.
Onder de regeering van Keizer Leopold I (1640-1705)
van Overmaas aan Oostenrijk, onder Alaria-Theresia, die ook Brabant bezat. Na den
slag van Kleurus (26 Juni 1794), viel alles in de handen der Fransciie Republiek en werd
Roldiic de hoofdplaats van het lv° der 30 kantons van het Departement der Lageie
Maas, hooTdplaats Maastricht. Dat Departement, waarbij onze provincie ook behoorde,
ging door 't Verdrag van Weenen (9 Juni 18151 aan het Koninkrijk-der Nederlanden
oyer, waarvan het eene der 17 provinciën vormde onder den naam van Provincie Limburg, doch 10 genteenten, waaronder Rolduc, werden bij Pruisen gevoegd,
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werden door Mahomet IV (1648-1691) vele christenen
verplicht den Turkestan of Tartarijen te verlaten ; een
deel hunner kwamen bij benden in de Landen van Overmaas, waar men ze Tateren hiet ; zij reisden in groep
van dorp tot dorp, vroegen aalmoezen, roofden zooveel ze
konden en werden daarom uit de Nederlanden verbannen. Eenigen bleven in de streek, andere landverhuizers
kwamen hen vervoegen, vooral jonge vrouwspersonen,
en weldra zag men hunne benden weer de dorpen afreizen, waar men ze ditmaal Passanten hiet, die men duldde zoolang ze geen groote redenen tot klagen gaven, wat
echter niet lang achterbleef (i).
Deze benden waren vooral kerk- en pastorijdieven,
bijzonder in de aanvangsjaren der eerste periode. In den
Winter van 1734-1735, werd de kerk van Baesweiler, bij
Geilenkirchen, twee uren benoorden 's Hertogenrade,
teenema»! geplunderd en enkele weken daarna die van
Merxstein. Den 8" Juni 17^6 werd ingebroken in de kerk
van Eygelshoven, waar de offerblokken geledigd, een
zilveren kelk en kostelijke priestergewaden ontvreemd
werden. In 1737 plunderde men de Sint-Leendertskdpel
van 's Hertogenrade, die later eene vergaderplaats der
Bokkerijders is geworden. In 1738 was het de beurt der
pastorij van Aefden, gehucht van 's Hertogenrade. In de
jaren 1736 tot 1739 pleegden de spitsboeven heiligschendenden diefstal met inbraak in de kerken van Amstenrade. Klimmen, Hoensbroeck, Schaesberg, Mariënberg,
1) De eigenlijke tocht der Tateren duor Limburg hield 7 jaar aan ; zij werden ouk wel
Zigeuners en Bohemeis geheeten. T e Valkenburg bes!aat nu n"g eene Tatersliru? ; te
Maaseyck en omstreken wordt de uitdrukking-TVi/r/vr//J^rt'Ai7/ nng al eens gebezipd.
J. Cats bezong z^ als volgt :
Wij leven van den dan, als bloemen np den velde,
Onszielis nietbeduchtomgeld

ofmachtiegoed.

Wij rapen onsen kost ge^jk een vogel doet.

no
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Brunssum en Meuwen (i). Op 7° Januari 1740 werden- 5
mannen en 2 vrouwen in het Panhuys te Hoensbroeck
geknipt en in 't bezit van gestolen voorwerpen bevonden.
Zij bekenden vier huisinbraken gepleegd te hebben, te
Schimmert, Klimmen, Gulpen en Abshoven, bij Munster-Gelee'n, en zegden ook dat ze den pastoor van Walhorn (2) vermoord hadden ; den 11° Mei 1740 werd het
opperhoofd der bende, Ernest Mistoris, met vier zijner
mannen te Hoensbroeck opgehangen, twee jonge en
schoone vrouwen werden ter strafplaats gegeeseld en dan
uit het land verbannen.
Neffens de Passantenbende ontstonden ook rooversbenden onder de arme boeren, daglooners en werklieden der
streek zelve, die tot werkkring-de voormalige Landen
van 's Hertogen rade en Valkenburg (Oostenrijksche partagie) uitgekozen hadden en aan welke men den naam
van Bokkerijders gaf. Over de twee eerste benden schreef,
in 1882, de eerw. heer Michel, pastoor van Kohlscheidt,
een opstel in 't jaarboek van het « Aachener Geschichtsverein ». deel VI, blz. 20 90. Een lid der eerste bende,
zekere Coning, van Scbaesberg, gehuwd en vader van een
talrijk kroost, had ten jare 1743 in de gevangenis een
nSleinada zem a M f uwen over de Maze ^ en dewijl hij nog andere gemeenten van
l^elgisch I.iinliirg in zijn lioehje aanduidt (Hamont, Beeringen, Wellen, enz.), meenen
eenige Itroniekschrijvers. die na hem ooii Meiuven aanhalen, dat hierdoor het belgische
Meuwen (Meeuwen),tusschen Bree en Peer gelegen.woidt aangewezen.verpetende dat er
voor Sleinada, die in 't ].and van 'Ü Heitugenrade woonde, nog een ander « Meuwen over
de Maze » hestond. namelijk het Noord-Brabantsrh dorpje Meeuwen, 2 u. ten N.-O, van
GeerlTuidenlierg en aan deze zijde van de Maas gelegen. De bedoelde ItcrkdieFstal ruoet
daar wel gepleegd zijn. Vóór en ook in 't midden der i8»eeiiw bestond er nog geene
bende Bokkerijders te Bree of in onze Kempen, wel schier een halve eeuw later. Ten
andere heeft te Meuwen bij Bree peen onzer tijdgenooten, de eerw pastoor Claes ook niet,
iets vernomen of gehoord van het 1 estclen dier kerkjhet archief der gemeente,dei kerk en
van het armbestuur berustten \ roeier in zware kisten onder den kerktoren, welke kisten
nog bestaan, maar hun inhnua is sinds lang verdwenen, vertnoedelijk tijdens de sansculoUen.
2) TVrt/Af^'W = een dorp cp anderhalf uur afstand enten Z. van Aken in Pruisen
gelegen.
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kreupeldicht aaneengeflanst, waarin hij de meeste diefstallen der eerste periode, waaraan hij deelnam, met zorgopsomt, maar waarvan de mededeeling- der slotstrophe
gewis zal volstaan :
Adieu gij vrienden, al bereid
Van hier moet ik vertrekken
Van wijf en kinders met groote droefheid,
Ach ! mijn hert dunkt mij te breken
Dat ik moet sterven die snoode dood.
N u , het dient gezegd ; de beruchte Bokkerijders brachten de dichters- of rijmelaarssnaren vén menigen Platduitscher in hevige en soms langgerekte trillingen. Een
gansch verzenbundeltje daarover ligt ter inzage van rijmliefhebbers in het Rijksarchief van Maastricht ; eenige
dier gedichten zijn lezenswaardig, de andere zijn zoo al
iet of wat boven het peil der verzen, door onze rollezangers op fooren en m a r k t e n met begeleiding eener krassende viool of van eene harmonica door erg vermoeide en
half heesche s t e m m e n uitgegorgeld.
Deze benden der eerste periode, uitsluitelijk uit inlanders en joden bestaande en die den straffen Bokkerijderseed aflegden, pleegden in het Land van 's H e r t o g e n r a d e ,
in Oostenrijksch Valkenburg en in de a a n g r e n z e n d e
Pruisische dorpen allerhande boevensfreken. In de vastenavonddagen van 1741 plunderden zij de groote pachthoeve van Tervvaerden, bij Eygelshoven (1), totaal ledig.
Hier had Willem Quaedvlieg met een kouter een gat in
den m u u r g e m a a k t naast de deur, kroop langs die open i n g binnen en opende de deur voor zijn talrijke roofgenooten ; twee paarden werden met den buit beladen waar1) Eygelshoven. thans eene gemeente van 570 inwoneis en 500 Heet. kleigmnd, door
de Worms *.'an de nu Pruisische gemeer;ee Mer.^stein gescheiden, vormde tol iri 1795 met
zijn vruchtbare landerijen en .schoont bneven de hecrlijlsheid Tcrb/ydfn, rene enclave
tusschen dne aodere landen ingesloten, en behoorde bij het henogdcra Gulik.
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onder zich zich zakken met graan en het vleesch van
tweevarkens bevonden. Alles werd verdeeld in eene weide aan den Nachtegaal, bij Merxstein.
De 20" J'tMüi 1742 plunderden de nachtdieven de pastorij van Mariënberp, een Limburgsche gemeente, die sinds
9''Juni 181 5 bij Pruisen behoort: de pastoor Werden is
niet alleenlijk bestolen, maar zoo onmenschelijk en schandalig behandeld geweest dat het ons walgt er verder over
te spreken. Twee nachten vroeger was pachter Jan Essers, wonende te Maggrauw (thans Pruisische gemeente)
met vrouw en kinderen vermoord. Jan Ceularts, « aen de
Drievogels V, bij de Locht, gemeente Heerlen, werd bestolen en hier had de smid Christiaan Kerkhoff ook een
gat in den muur gebroken bij middel van een ploegijzer ;
Ceulaerts werd op den hoop toe nog deerlijk mishandeld.
Aan dien diefstal namen wel 60 man deel van Kerkrade,
Speckholzerheide (i), Heerlen, Terheyden en Gulik.
Eene maand later bestolen de Bokkerijders de pachthoeve der weduwe Plum, te Zweibruck, dicht bij Mariënberg, thans ook in Pruisen : daar de vrouw de bergplaats
van haar geld niet wilde aanduiden, werd er schandelijk
met haar omgegaan en hing men ze moedernaakt in den
schoorsteen op. Werden in datzelfde jaar nog bestolen en
zeer mishandeld : Mathijs Koekelkoren en Arend Lutgens, die pachthoeven bewoonden in de heerlijkheid Terheyden ; Jan Wintracken, op den Beukenboom, te Sittard
in 't Gulikerland ; twee dezer stierven ten gevolge van
schandelijke sadische mishandelingen.
Een toeval bracht op het spoor der bende : twee linnendieven, te 's Hertogenrade op heeterdaad betrapt en weldra getortureerd, brachten alles aan het licht. De gebroeders Jan en Pieter Douven werden in 1741 te Merxstein
2) Speckholzerheide is een gehuchl, 45 min. ten Z,-W. van Keikradc.
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Opgehangen. Al executeerde men nu meer dan tien jaar
achtereen talrijke bandieten, toch hielden de schurkenstreken niet op. Met Allerheiligen 1742 werd een aanval beproefd op de pastorij van Schaesberg en ook bij Hendrik
Dautzenberg, te Lichtenberg, gehucht van die gemeente.
Te Chèvremont, buurt van Kerkrade, werden als verdachten en betichten aangehouden de gebroeders Christiaan en Frans-Willem Kerkhoff, alsmede Jan Vincken ,
onder de tortuur noemden ze al hunne metgezellen en
het gerechtelijk onderzoek te 's Hertogenrade, Schaesberg, Terheyden en Horbach veropenbaarde de uitgestrektheid der kwaal. Uit de kleine heerlijkheid Terheyden alleen noemde men 16 leden der bende ; op den
burcht van 's Hertogenrade zaten 60 gevangenen en in
't kasteel van Schaesberg 17. Telt men daarbij de gevangenen van Amstenrade, Schinnen, Hoensbroeck, Valkenburg en andere plaatsen, dan komt men tot een getal van
200. Na de ondervragingen, confrontatiën, folteringen en
vonnissen volgden de openbare terechtstellingen. Pastoor
Sleinada zegt : « In het Hollandsch en Oostenrijksch
Valkenburg, tot in het land Gulik en het ambt Montfort (1) hoorde men van niets anders spreken dan van
hangen, raderen, vierendeelen, branden, enz. ». De gedane onthullingen werden bevestigd en uitgebreid door
dieven, die in 1743 gevangen werden na eene inbraak te
Kerkrade. Nu stond geruimen tijd de pijnbank niet meer
zonder patiënten, de drossaards en de beulen hadden de
handen vol werk en in het Land van Valkenburg bengelden aanhoudend spitsboeven aan de galg.
Te Hoensbroeck werd Mathijs P. gevierendeeld, zijn
zoon Jan werd geradbraakt en zijne dochter levend verbrand.
T) Woni/ort, hoofdplaats van een amht uf drnss^iardscliap, in het Staatsch Overkw artier Tan Gelder, legeoover Ophuven-Geystingen,.? uren oostwaarts der Maas gelegeh.
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Te Heerlen richtte men twee galgen op, waaraan een
aanzienlijk getal rabauten vastgeknoopt werden, en velen
lieten er nog op een andere manier door beulshanden het
leven.
Te Schaesberg, een half uurke van daar, verworgde
men den beruchten Mathijs A., zijne vrouw en zijnen
schoonzoon, en veel anderen werden er gehangen.
In de omliggende gemeenten Schinnen, Spaubeek,
Brunssum, Schinveld, Geleen, Nuth, Doenrade, Merckelbeek,zelfs te Nieuwstad en te Echt, tegenover Maaseyck,
werden er velen aangehouden en geëxecuteerd, de anderen vluchtten buitenslands, inzonderheid naar Pruisen en
België. Volgens het dagboek van pastoor Thimister werden er van 1741 tot 1757 wel 69 personen ter dood gebracht ; onder dat getal behoorden ook vrouwspersonen,
o. a. Anneberb (Anna-Barbara), geboren te Mariënberg
en echtgenoote van den reeds vermelden Jan Douven, te
Merxstein gehangen. Na de executie van haren man,
werd ze aan den schandpaal gebrandmerkt ; toch nam ze
daarna aan nieuwe schavuitenstreken deel, werd weer gevangen en naast haren echtgenoot, wiens gebeente nog
aan de galg bengelde, opgehangen. Als laatste terechtgestelde dier eerste bende noemt pastoor Thimister zekeren
Mathijs Fricb, van Aefden, bij 's Hertogenrade.
Na die terechtstellingen en ontvluchtingen was er wat
verpoozing voor de justitie, alsmede door den oorlog van
Maria-Theresia met hare bondgenooten tegen Frankrijk
(1744-1748). Ook op Belgisch grondgebied, zelfs op Limburgschen bodem, werden de vijanden handgemeen, namelijk te Fontenoy, bij Doornik, op 11° Mei 1745; te
Rocour, provincie Luik, op 11" October 1746; te Laeffelt-Vlytingen, 7Kilom.ten W. van Maastricht in Belgisch
Limburg, op 2° Juni 1747.
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Drie jaar later was weer een nieuwe bende gevormd,
die vooral hare euveldaden beg-ing in het noordelijk deel
van Valkenburg of Oostenrijksche partagie. De oude vilder Nikolaas H., van Hoensbroeck, was een sectiehoofd
dezer bende, ook Marten Frohn, alias Generaal van
Seckendorf, en Pieter Muyters, maar de hoofdaanvoerder
was jonkheer De Pré, de zoon eener geachte familie van
Geleen, die met zijnen vriend en roofgenoot Willem Gavarelle, alias Gabrelle, langs de kerk, aan de Kerkhal
woonde. Die twee huizen, naast elkaar gelegen, bestaan
nog en in dat van De Pré, of De Préez, is het familiewapen te zien. Te Geleen verbleven vele leden der bende
zoowel als te Schinnen. Renier Gorten, van Lutterade,
(gehucht 20 min. ten N.-W. van Geleen) waar zijne moeder en zusters woonden, was rentmeester voor het graafschap Geleen wegens Claude Lamoral, prins de Ligne, in
1766 gestorven en opgevolgd door Karel-Jozef, prins de
Ligne (17351814); tevens fungeerde, hij als luitenantdrossaard en woonde op 't kasteel van Amstenrade, drie
ureii oostwaarts Geleen. De 5cboonzu&ters van Gorten,
mejuffers Garden, bewoonden het landgoed Op den Vuling, onder Geleen, en waren bevriend met de ouders van
jonkheer De Pré. De luitenant-drossaard vermoedde niets
nopens dit hoofd der bende, maar wie zou ook achterdocht hebben over zoo een deftigen en christelijken jongeling ? Vrouwen en zusters van veroordeelde Bokkerijders, hadden uit wraak het geboortehuis van Gorten te
Lutterade in brand gestoken, maar de woning werd in
175' weer herbouwd en bleef, na den dood der moeder,
door de drie zusters van den luitenant-drossaard bewoond ;
zij hielden zich uit liefhebberij met veekweek en landbouw bezig en kochten te Roermond eene koe voor 9 patakons, waarvan we vroege reeds melding maakten.
Vermelde juffers Gatdeti gingen geregeld 's Zondags,
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na de mis, ten huize De Pré koffie drinken, alvorens huiswaarts te keeren, zooals dat nu op den buiten nog veel
gedaan wordt door menschen die ver van de kerk wonen.
Welnu, de woning der gezusters Gatden werd na inbraak
geplunderd, de bewoonsters werden gebonden en zelfs
erg mishandeld. Alhoewel De Pré zijn aangezicht had
zwart gemaakt, was hij door de juffers Garden herkend
geworden, maarzij wilden of durfden hem niet aanklagen
en zetteden zelfs hunne gewoonte van koffiedrinken bij de
De Pré voort. Toen deze jonge heer op zekeren Zondag
zich uiterst hoffelijk aanstelde, liet eene der zusters zich
deze opmerking ontvallen : « Liefste, ge hadt beter gedaan ons te helpen toen de Bokkerijders ons aanrandden »!
De Pré rook look in de meersch en trok de grenzen over.
Als leden der bende van De Pré, die dan ook nog de
pachthoeve van Walraven, te Puth onder Schinnen, en de
pastorij van Obbicht heeft bestolen, noemt men Van de
Wal, vioolsfeler en dansmeester, eenen naam en een bedrijf die we onze lezerster herinnering aanbevelen, omdat
we beiden later terugvinden als we over de Bokkerijders
van Bree zullen spreken; ook citeert men, buiten den beer
Willem Gabrelle, gebuur en luitenant van De Pré, Leonard Van de Graef, Nikolaas Willems, Meyers en Willem Luyten, welke laatste op de vlucht ging met De Pré
en aan deze zijde der Maas kwam wonen.
Te Merckelbeek, Schinnen, Geleen en Spaubeek werden eenige Bokkerijders ontdekt en, na geledene tortuur
en gedane bekentenissen, in 1751 en 1752 aan de galg
geknoopt, met uitzondering der twee genoemde voortvluchtigen en Willem Gabrelle, die na de tortuur in de
gevangenis bezweken was.
De armoede was groot onder de geringe boeren en de
landelijke bevolking, terwijl ook het peil der zedelijkheid
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uiterst laagf stond ; ook was twee jaar daarna alweer eene
rabautenbeode gevorrad. In 1754 kwamen zich eenige
vreemde familiën vestigen te Beek en te Hulsberg, in
Staatsch Valkenburg, en te Schinnen, in Oostenrijksch
Valkenburg. Die familiën bestonden uit jong, schoon en
sterk mans- en vrouwvolk ; zij waren goed gekleed en
hadden genoeg bestaanmiddelen om geen grooten argwaan te verwekken. Zij vernachtten bij de boeren, in stallen en schuren, reisden in den dag van dorp tot dorp,
sloegen hunne tenten op langs den openbaren weg, waar
ze stookten en kookten ; waren onbeschoft en onvervaard,
stonden in betrekking met joden en ook met andere
kleinhandelaars en leurders van geheel Nederland. De
overgeblevene en weergekeerde leden der bende van De
Pré en Gabrelle voegden zich bij hen. Weldra hoorde
men niet enkel spreken van gewone dieverijen, maar van
diefstallen met inbraak en knevelarijen. Dat gebeurde o.
a. bij pachter Walraven, te Maasband onder Stein, tegenover de Belgische gemeente Vucht ; te Urmond, een half
uur benoorden Stein ; te Berg, een paar kilom. ten Oosten van Stockheim en ook op den rechter Maasoeve'r ;
zelfs aan deze zijde der Maas, namelijk in de stad Stockheim, waar de winkel van den burgemeester Custers totaal ledig gestolen is geworden (r). De bende deugnieten,
ruim dertig man sterk, pleegde nog diefstallen met inbraak bij Thyssen, te Aretsgenhout (thans Arensgenhout), een gehucht van Hulsberg, in den nacht van 22°
tot 23"^ Juni 1760 ; in de kerk van Oud-Valkenburg (October 1760); in de kluis van Schaesberg, in den nacht
van half-Maart 1761, waar eenige bandieten door de kluizenaars herkend werden. Uit vrees voor de galg, vluchtI) SLockcin in Belgisob I.imburg. niet te verwisselen met Stoclium of Stfckhein, een
gehucht vaa Wijlie in Hnllandscli I,inil)urg ; uit dat Stticlthem (Wijlre, vtFnamen wc
dat de Bokkerijders daar £eeae bandietenstrekea pleegden.
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ten de meesten over de Duitsche en Belgische grens,
maar enkelen geraakten toch in de handen der justitie :
een werd door beulshanden om 't leven gebracht te Maastricht ; twee hing men op te Tilburg ; Joost Van S. te
Meerssen, Susken N. te Schinnen en den Pannenduivel
te Kerkrade, zonder dat ze hunnen eed ontrouw werden
en iemand hunner makkers verklikten. Dat deden ook de
leden dier bende niet, die men ophing te 's Hertogenrade,
te Luyt (i), te Beeringen (de jood Nathan), te Amsterdam (de drie broeders Goesman, Jacob en Simon G,; de
kwakzalver Frans S. ; Bastiaan W.; Gilis, Barend en
Levi Mozes, alias Lipje Topje ; nog drie andere joden en
Jan-Hendrik N., van Osnabruck). Dewijl hier enkel gesproken wordt van de Bokkerijders in de Landen van
Overmaas, zullen we later, als we over Belgisch Limburg
handelen, eenige woorden zeggen over de executie van
den jood Nathan, te Beeringen, die van gene zijde der
Maas naar onze provincie gekomen is, zooals vele zijner
landgenooten deden.
Het opperhoofd der groote bende van de tweede periode
(1762-1776) was Jozef Kerckhoffs, heelmeester of chirurgijn te 's Hertogenrade, die zijne zeer talrijke manschappen met de onderverdeelingen der bende uiterst behendig
en gezagvol bestierde. Hij hield een drukke briefwisseling
1) D^XLityi wordt door D'* Alfred Habets, op biz. ig van zijn vlugschrift : < Iets over
de Bokkenrijders in de Landen van Overmaas» (1899) aangewezen als zijnde Leuih in
België, zooals aaderen deden met Mtuwen over de Maze. Ons Leuth (I^oedt.Lujl) was
vroeger en tot 1663 een vrije beerlijkheid van het Duitsche Keizerrijk met Eysden en
Meeswyck, de grienden op Guiiksch grondgebied langs dezen oever der Maas,de landsboren te Veld>Wezeti Lanklaer ea fle schepengoederen onder Stockbeim en Dilsen, In 1662
viel de heerlijkheid Leuth-onder het rechtsgebied der Staten-Generaal van Holland.—
Al bestaat er thans nog eta Gatgen/teuvel,
toch weten plaatselijke overheden noch-inwoners der gemeente iets per traditie of anderszins van gehangen Bokkerijders, die er
ten andere nooit bestonden, 't Is goed mogelijk dat in de schriften der iB« eeuw daardoor het thans Pruisisch Luyt bedoeld wordt, eene parochie van het dekenaat. Kriekenbcek, ten O. van 's Hcrtogeorade en alsdan van Limburg deel uitmakende.
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door bemiddeling der postkantoren van A k e n , Maaseyck
en Sittard, wat hem dikwijls tot reizen naar die steden
verplichtte, want in die tijden was de postdienst niet zooals nu door regelmatige en dagelijkschè r o n d g a n g e n van
brieveiidragers verzekerd ; in zijne hoedanigheid van
geneesheer verwekten die briefwisseling en verplaatsingen geenen argwaan der politie. Per brief of door bijzonderen boden riep hij soms roofgenooten van naburige streken ter hulp om groote pachthoeven met veel geweld aan
te vallen ( i ) . In zijne parochie hield men hem v o o r e e n
deftig en christelijk m a n , want hij was een trouwe kerkbezoeker, juist het tegenovergestelde van zijnen broeder
Balthus, schoenmaker, en diens vrouw, Maria N . , een
echte virago, die haren echtgenoot op al zijn nachtelijke
tochten in manskleedij vergezelde. De sluwe kapitein
verklaarde zelfs huichelend dat Balthus nooit gedeugd had,
in zijn prilste jeugd ook niet, en dat hem zulks zeer speet.
Luister eens naar hetgeen de goede pastoor Sleinada van
dezen rooverhoofdman zegt : « De chirurgijn, met wien ik bekent was, heeft mij eens met weenende oogen geklaegt over Balthus, dat hem de tranen over de wangen rolden : A c h ! i k h e bb e s o o l a n g g e w e e t e n d a t d e n s c h e l m n i e t d e ugd e e n d a e r o m h e e f t hij i n t w e e j a e r e n tij d s n i e t
d u r v e n o n d e r m i j n e o o g e n k o m e n ; w a t mij a e n g a e t i k m a e k e r n i e t m e t a l l e n u y t , a l w o r d hij
ook g e h a n g e n , m a e r ik b e k l a e g e sijne a r m e
v r o u w en k i n d e r e n , h e t i s h a r d v o o r e e n e e r lijk m a n a l s i c k b e n , e n d i e w e e g e n s m i j n e p r o f e s s i e bij g r o o t en k l . e e n m o e t k o m e n . Hij hadde
den schelm achter de mouw » !
De o n t d e k k i n g der bende gebeurde als volgt : Jozef
Keyzer, van Ubach. lid der b e n d e al was hij maar 18 jaar
I) By zulke nachtelijke tochten, gebruikten de hoofdmannen zelfs koperen muziekinstiumenten om de leden den aanval, den aftocht en de verzamelingsplaats te seinen. Bij
M, Pyls, leerlooicr te SebinneD eo broeder des burgemeesters dier gemeente, hangt langs
den maar eeuer kamer eea koperen hoorn, door rie Bokkerijdcrs dier bende gebruikt.
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oud, werd op de paardemarkt van Gulik aangfehouden,
omdat hij een gestolen paard te koop stelde Daar men
hem in gezelschap van zijnen dorpgenoot, den zadelmaker Pieter Meyers, te Gulik gezien had, werd hij daarover eerst ondervraagd ; hij deed Meyers, als Bokkerijder
kennen, benevens veel andere leden der bende, en ontvouwde tevens alles wat in de nachtelijke vergaderingen
omging. De zadelmaker en een aantal leden der bende
werden dadelijk in 't gevang g-estopt te 's Hertogenrade.
De andere Bokkerijders waren zeer ongerust, omdat ze
vreesden door den jongeling ook verklikt te worden. Balthus Kerckhoffs en zijn wijf spraken zelfs van dien fielt
en verklikker Keyzer uit het gevang te halen en te vermoorden om zijnen mond voor goed te stoppen, terwijl
anderen voorstelden hem brandewijn roet rattekruid, door
den heelmeester gereed gemaakt, te doen innemen De
overheid nam ook ongewone voorzorgen : zij vroeg aan
het hof te Brussel eenige keizerlijke invalieden voor Limburg en tien dezer werden aangesteld om de burgers als
wachters der gevangenis van 's Hertogenrade te vervangen. Ziende dat deze wacht moeilijk kon overrompeld worden, staken vele leden der bende de grenzen over, naar
België en elders, omdat ze verdere onthullingen duchtten
en hun eigen persoon in gevaar achtten. De kapitein verzamelde de anderen en deed hen nogmaals den eed van
getrouwheid en stilzwijgen afleggen. Zij mislukten in
hunne poging om bij een duisteren nacht de wacht te bespringen en de gevangen makkers te bevrijden, want de
reeds knappe bewakers werden nog door veel deftige burgers ondersteund.
Pieter Ploum en Leonard Loupben stelden ter gewone
vergaderplaats op Sint-Leendertsberg, bij 's Hertogenrade, in een nachtelijke bijeenkomst aan hunne makkers
voor, bet stadje in brand te steken en die ramp te benut-
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tigen om de gevangen roofgenooten te bevrijden ; anderen
achtten het behendiger de buitenijen Aefden en Haender
in laaie vlam te zetten om de Stadbewoners te doen toesnellen, dan met vereende kracht de gevangenis te bemeesteren en de gevangenen te ontzetten. Kapitein
Kerckhoffs deed beide voorstellen verwerpen, omdat,
zegde hij, alzoo de groote manssterkte der bende zou in
't oog springen en de zaken een nog ergere wending konden nemen. Nogmaals werd de eed gezworen en men zag
van alle uiterste middelen af, meenende dat alles zich tot
de gedane aanhoudingen zou beperken. Dcch de justitie
waakte en werkte, namelijk de heeren W.-J. de Limpens, hoofdschout te 's Hertogen rade ; N. Poyck van
Eerenstein, schout van Merxstein ; N. Greefkens, drossaard der heerlijkheid Kerkrade ; N. Cornelij, schout van
Rimburg en J.-T.-A. de Limpens, schout van Ubach. In
al die plaatsen werden Bokkerijders aangehouden, waaronder ook de schoenmaker Balthus Kerckhoffs en zijn
waardige gade ; hij onderging de kleine en de groote tortuur, maar bleef zijnen eed getrouw en verklapte niets of
niemand ; bij een nieuwe tortureering stierf hij op de pijnbank « onder eene buikrammeling », zegt Sleinada. Zijne
vrouw, die zoo wat de vriendin was van alle galgenaas,
gelukte erin, gedurende de goede week van 1771, met
medehulp van hare makkers en vermoedelijk met de oogluikende toestemming der bewakers, uit het gevang te
ontsnappen en over de grenzen te vluchten
Ondanks al de schijnheilige streken van den kapitein,
jammerende over het wangedrag zijns broeders en diens
vrouw, werd hij in Augustus 1771, op eenen werkdag,
toen bij in kamerrok uit de vroegmis kwam, aangehouden
en ter gevangenis gebracht, waartegen hij kalm en vastberaden verzet aanteekende. Noch verhoor, noch confrontatie met de aangehouden Bokkerijders die hem als hoofd-
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man aanwezen, noch « scherpere examinatie », driemaal
in den eersten en in den hoogen gfraad toegepast, konden
dien doorsiepen en inboozen vlegel iets ontwringen : hij
bleef bedaard en zweeg als een graf, getrouw aan den
driemaal gezworen afschuwelijken eed- Den 32* April
1772, werd hij tengevolge der eensluidende beschuldiging
zijner onderhoorige roofgenooten ter dood veroordeeld,
met de uitzonderlijke bepaling hem nog eenmaal, na voorlezing van het doodvonnis, op de pijnbank te leggen om
bekentenissen zijner schuld uit te lokken. Die nieuwe foltering met de siropade had ook den gehoopten uitslag
niet. Wanneer de scherprechter hem losmaakte om hem
aan den pater jezuïet Zünder (i) toe te vertrouwen, zegde
hij koelbloedig en met klem tot de rechters : « Hebt ge
nu voldoening genoeg 'f Zoo niet, kapt me van lid tot lid
aan stukken en werpt ze in het vuur, dan zult ge nog
evenmin vernemen ». Toen richtte hij bedaard het woord
tot den wachtenden pater en vroeg naar zijnen naam.
« Zoo, sprak hij, heet gij Zünder P Dan is uwe plaats wezenlijk hier in mijn gezelschap, want ik ben ook een Zünder (Zondaar)» ! Ondanks de smeekingen van den anders
zoo overtuigenden predikant, ondanks het gebed der
schoolkinderen, in de nevenkamer der tortuurplaats vergaderd om zijne bekeering V.TH God af te smeeken, volhardde Kerckhoffs in zijne ontkenningen en houding, beklom de ladder en riep luide : « Jesu dir lebe ich, Jesu dir
sterbe ich ! », terwijl hem de beul van de ladder naar de
eeuwigheid wipte.
Heer de Limpens, hoofdschout, die zich aan de hardrekkigheid in de boosheid bij den kapitein verwachtte,
was nog 's morgens, vóór de strafuitvoering, naar de
i) Zünder of Ziijiderer, Pieter-Jozef. geboren in 1717 te £hrenbreit!.tein, langs den
Rijn, was een geleerde en welsprekende predikant van het jezuïetenklooster te .^ken,
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g^evangenis g'egaan en sprak elk der opgesloten Bokkerijders afzonderlijk in dezer voege toe : « Kerckhoffs ontkent alles, al zegt gij ook dat hij uw kapitein is. Binnen
eenige uren moet hij sterven. Bedenk dus wat ge doet,
want hij sterft tengevolge uwer bekentenissen. Gaat hij
onschuldig naar de eeuwigheid, dan valt dit te uwen
laste » ! Een voor een bevestigden zij hun vroegere verklaringen, al moesten zij schier ook gelijktijdig met den
hoofdman door beulshanden sterven. Eenigcn voegden
daarbij dat Kerckhoffs, wiens inborst zij zeer wel kenden, niets zou verraden en zijnen eed zou gestand blijven
om de leden der bende tot voorbeeld te dienen ; anderen
vermaledijdden hem als oorzaak van hun ongeluk. En
eenvoudige zielen aanzagen dien stoïcijnschen zwijger en
aartsschurk als een martelaar !
Na den hoofdman was het de beurt zijner volgelingen,
doch velen namen de vlucht. De eerste executies hadden
op 7° October 1771 te 's Hertogenrade plaats : twee dieven
van Merxstein werden er gehangen. Acht dagen later
ondergingen 9 roovers hetzelfde lot te Ubach. Binnen vijf
jaar werden in de heerlijkheden Geleen en Schinnen 65
personen gehangen, 14 stierven in de gevangenis, 8 ontkwamen uit het prison en 24 waren voortvluchtig. Te
Alsdorff, Heerlen (i), Beek, Valkenburg, Geul en Elsloo
werden, buiten de gebannen roovers, de voortvluchtigen
en degenen die in 't gevang stierven of er uit ontsnapten,
180 boosdoeners geëxecuteerd. Wij zullen ze hier aanduiden zooals ze in de door ons geraadpleegde boeken voorkomen, doch met vele aanvullingen :
I) .Dat de schoone gemeente Heerlen toen reeds en later ook nog een wezenlijk broeinest was van Bokkerijders, t)ewiJ2en onze verdere mededeelingen en ook dit citaat uit het
boekje: LaaisU officUeU geUlnsireirde Reis- en V/andetgids voor Vnlkenburg, GeuU en
Gitlpdal, uitgave Joz, Crolla-Fatise. Valkenburg, R'druk, 1910 : «Ook van de beruchte
bende der Bokkenrijders weet Heerlen mede te spreken. In de jaren 1772 en volgende
werden er te Heerlen niet minder dan 293 op eene plaats gebracht, waar zij zich op zoikderlinge wijze van de rekbaarheid der kennepkootd hebben kunnen overtuigen »,
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Arnold Zanders^ vulgo De Knob, en Jan-Pieler K., van
Merxstein ; Pieter Rocrans, junior ; Ruth Swart, eene
vrouw ; Pieter Ploum ; Christ Trumpener ; Philip Etzelius, een duitscher van goede familie; Pieter-Paulus Ploem
en Willem Ploem, alle zeven van Ubach ; Gabriel Reyners ; Pieter Muylkens ; Cornelis D. en Leonard D.;
Alexander R.; Jan-Simon N.; Leonard Trotsenberg ; JanHendrik Hendrickx ; Leonard Loupben ; Jan-Hendrik V.
had zelfmoord gepleegd in 't gevang, zijn lijk werd aan
een been opgehangen ; de vier gebroeders of neven Albrecht. Jan, Willem en Mathijs Scheffers ; de gebroeders
Adolf en Hendrik Steyns ; Pieter Meyers, de zadelmaker
van Ubach en zijn achttienjarige dorpgenoot Jozef Keyzer, die de bende verklikte ; Antoon Schuermans ; Geurt
P.; Renier K r a m p ; Koenraad en Hendrik Cro.; Jozef
Breyer ; Pieter B. en Willem de Bedelaar ; de gebroeders
Willemen Mathijs M.; Geraard en Willem A.; Joannes
Pa. en Malhijs Martelers ; Marten Ploem, burgemeester
van Merxatein ; Hubert Conen ; Jan Geerlings ; Arnold
en Jan Essers ; Dionisius Th. en Pieter Kr.; Renier E. en
Jan B., alias KlarCettemanke ; Jan-Willem W. en Willem H.; Jan P. en Jan Custërs : Nikolaas N. en Willem
Kessels ; Dirk Scholtus en Winand M.; Pieter Mulder ;
Jan-Baptist S c , van Picardie (i) ; Hans K, en Nijs R.;
Gaspar J. en Christ F. — In de vrijheerlijkheid Rimburg (2) werden Mathias H. en Antoon J., alias Radestoontje, aan de galg geknoopt, terwijl het lijk van Maften
M., hun voormalige schepen, die zich in de gevangenis
met hooi geworgd had, met een been aan de galg werd
opgehangen.
Verscheidene Bokkerijders, die in de gevangenis van
's Hertogenrade het doodvonnis afwachtteden, wisten te
1) picardie = «lehucht, 3 min. ten Z . - W . van Gennep, langs de Maas.
2) Rimbuig, aan deze zijde der Pruisische (;rens, i u. 45 m, ten N.-O. van Heerlen.
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ontvluchten of stierven er ten gevolge der tortuur, o. a.
Balthus Kerckhoffs ; Mathijs D., schepen van Merxstein;
de gebroeders Jan en Rochus D. en nog lo andere roovers ; zeven ontsnapten uit 't gevang en een werd onder
borgstelling los gelaten, terwijl er 24 de Landen van
Overmaas verlieten. Dit deden ook drie booswichten van
Alsdorff, maar twaalf Bokkerijders werden aldaar aan de
galg geknoopt (1).
Met de bende uit het Land van 's Hertogenrade had
men thans afgerekend, maar de Bokkerijders uit het aanpalende Land van Valkenburg waren nog niet gesnapt.
Men wist wel door een algemeene verklaring van Jozef
Keyzer, van Ubach, dat het krielde van bandieten te
Heerlen, Heerlerheide (2) en Heek, bij Hulsberg, maar
genoegzame en nauwkeurige inlichtingen had men nog
niet verkregen om tot aanhoudingen te kunnen overgaan.
Pieter-Jan Jutten, gewezen knecht van den Caumermolen, onder Heerlen (3), bracht zijne makkers op 't gedacht aldaar eenen diefstal van graan en meel te plegen,
juist toen verschillige leden der bende in een nachtelijke
samenkomst hunnen broodnood te kennen gaven. Tot
dien diefstal werd in den nacht van 7° tot 8° December
1772 overgegaan, 's Anderendaags, zijnde O.-L.-V. Ontvangenis, verwittigde de molenaar den meier van Heerlen en deze bevool een onmiddellijke huiszoeking onder
de hoogmis, bij Maria-Kathanna D., alias De Bus, want
tot ongeluk der dieven was er wat sneeuw gevallen en zoo
kon men hun spoor nagaan ; men vond er de gestolen
zakken. Geraard D., de nian van vermelde vrouw, werd
\) AhdorfJ, op vier kilotn ie» O. van 's Hertogenrade gelegen, werd in i>ti5 met dit
stadje en oog 9 andere dorpen bij Pruisen gevoegd, i r^/(i;v7g ïirt« WeeHin, g Juni iSts).
2) Heetlerheide

was toen eene buurt van Heerlen, thans is hel ten parochie-gehucht.

J) CattniermoUri, dicht bij den Molenberg, Ier plaatse Onderste
ten Z. van Heerlen ; deze molen ligt thans no^ op de Caunnetbeek.

Catitfifi,

18 min.
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aangehouden en verklapte zijne medeplichtigen, die ondertusschen met een gehuichelde godsvrucht de hoogmis
bijwoonden. Terwijl de meier ze ging afwachten bij de
kerkdeur om ze aan te houden, ontsnapte Geraard D. aan
de waakzaamheid van den jood Mozes, dien bij omverwierp of die zich misschien gereedelijk omver liet stooten.
Jaak Ju., Jan S. en Pieter Ju. werden bij 't verlaten der
kerk aangehouden, naar Valkenburg geleid, ondervraagd
en op de pijnbank gebracht ; zij gaven eindelijk alle gewenschte inlichtingen en duidden hunne medeplichtingen
aan, die Heerlen, Beek, Elsloo, Geul, Munster-Geleen (i)
en Lutterade bewoonden.
In deze streek begonnen de straf uitvoeringen den 20"
April 1773. De drossaards en schouten, allen protestanten,
lieten de katholieke priesters bij de veroordeelden toe ;
die geestelijken waren meestal Franciscaner monniken
uit Aken, In de heerlijkheid Heerlen werden op 20" April
1773 geëxecuteerd : Jacobus Ju., Pieter Ju. en Joannes
S., die zich goed ter dood voorbereidden. Den 12' Mei
1773 : Joannes Corr., Willem Corr/, Gerard Van den R ,
Andries Go., Hendrik K. en Jan G. Dertien dagen later
werd Jacobus Sch., glazenmaker, die van dorp tot dorp
en de kramerskast op den rug de gebroken ruiten ging
inzetten, en jn 1754 eenen jood nabij Hamont (Belgisch
Limburg) vermoordde, voor dit feit en andere schelmenstreken te Heerlen geradbraakt en het hoofd met eenen
bijlslag afgehouwen. Den 15™ Juni 1773 stierven aan de
galg : Bernard K., Jacobus Ri., Nikolaas Re. Den 20° Juli
daaropvolgend; Pieter B., Willem V., Hans-Pieter Vr.,
r) Munsiet'Gelcen bedoelt hiereene buuit, lo min ten N.-O. vao üeleen in Oostenrijltsch Valkenbufg gelegen, en niet de gemeente Munster-Geleen, die zich 40 min, ten Z.
vao Sittard in 't aloude hertogdcni Gulilt bevindt.
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Mathijs Se., Willem G., Frans B., Philip Hersselen, zoon
van den vilder der Heerlerheide (1).
ü e n 17" Augustus 1773 executeerde men e r : Herman
H., Leonard Gu., Jan-Willem Vr., Pieter G., Laurens
Or. Den 7" October 1773 : Mathijs C. en Mathijs W.
Den 10" November : Pieter R., Joannes H., Leonard Sp.,
Thomas Bo , Joannes, alias Hompershans ; Nikolaas Hersselen, de vilder der Heerlerheide en vader van den reeds
gehangen Philip, werd levend geradbraakt. Maria-Katharina D , alias De Bus, en Katharina R,, bijgenaamd
De Leus, werden verbannen.
Te Beek, op de Graetheide (2), werd den 14° September 1773 het lijk van den overleden Mathijs Sc. gehangen.
Negen dagen later stierven aldaar aan de galg : de jood
Abraham Nathan ; Geraard S., van het Wolfeind onder
Beek (3); Joannes V.; Marten L.; Willem Gl.; Antoon R.
en Dirk Her., vilder van Beek en broeder van dien van
Heerlerheide ; hij werd eerst levend geradbraakt. Aan
dezelfde galg knoopte men den 26" September 1773 :
Daem Goossens, Frederik P., Geraard S. en Andries J.
Den 8" Februari [774 : Francis H., Mathijs S., alias
Krommen Thies, Daem Goossens, alias Mordavid, Michiel L., Erken M , bijgenaamd Weggen Erken. Den
T) De vilder of schindir stond np den laagsten trap der samenleving ; hij was ambtsha; i bela&t met het'dnnden van ziek en besmet vee — wat in die jaren veel bestund —
en ontdeed de « gevallen beesten * van vel en vet ; tevens was hij paardensnijder. Hij
r.ocht de herberg niet binnentreden, maar bleef aan de ileur staan, waar de hospes hem
uen drank in een glas londer voet toereikte.
2) Oudtijds besloeg de Graetheide 6,666 bunders, doch had in 1812, ten tijde harer
verdeeling tusschen de gemeenten Beek, Born, Geleen, Sittard, Stein, Urmond, Susteren,
Grevenbicht en Elsloo een groot deel door roof en verkoop verloren ; tijdens de Uokkcrijderswas ze nog 2 uren lang en een half uur breed. Onder Beek liggen r32 hectaren,
waarvan 6^ h. 59 a. 35 c. eigendom der gemeente zijn en de rest aan baron de Grassier,
te Luik, toehoort. Van heide -is thans geen spraak meer want all's is ontgonnen en in
akkers herschapen, met hier en daar boerenhoeven, nok wel huizen als b.v, ie Krawinkel
(gehucht van (ielcenj en te Lutterade (id.i. Van Beek lonpt de Gnlgeweg naar de Graet
heide; de galg bevond zich op ongeveer een half uur afstand van het dorp.
3) "Wol/tind, nu Mcl/thidi,
hoort tot de kom des dorps en is gedeeltelijk met huizen
bebouwd, het grootste deel is bouwland.
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26" Mei 1774 : Joannes of Joes Th., Pieter Cr., Joannes
St., Joannes P. en Joannes Smeets, alias Ezeljan.
Daar de meiers en schepenen bevonden dat het moeilijk en kostelijk was de veroordeelden in hun onderschei'
denlijke verblijfplaats door beulshanden tg doen omkomen, omdat ze in alle dorpen der streek verspreid
waren, besloten zij de strafuitvoeringen te doen plaats
hebben op den Lommeleberg-, tusschen Valkenburg
en Hulsberg en op 't grondgebied dezer laatste gemeente
gelegen, met uitzondering der bandieten van de Hoofdbank Heerlen, die aldaar zouden terecht gesteld worden,
Op den Lommeleberg stierven door beulshanden, den
3" December 1773: Pieter Jutten en Pieter M., Joannes
(Joès) S. en Helger G.; Joannes Ee. Mathijs C , in 't gevang gestorven, werd aan den voet der galg begraven, en
het lijk van Geraard Mui. weid den 21'^ dier maand aan d€
galg gehangen. Den 7" Juli 1774 verhing men : Janneke
S., Pieter P., Nikolaas Sp. en Geurt B. ; het doodvonnis
der twee ontsnapten Pieter M. en Christ H. werd aan de
galg gespijkerd. Den 28" dierzelfde maand stierven aan
de galg : Willem Er., Mathijs Ca., Mathijs B., Pieter Cl.
en Dirk D.; en den 24° November 1774 : Nijs P., Lens
Sch., Hendrik T., Geraard Pa., Nikolaas Re., Daniël Ho.,
Geraard Sy , Willem Ad., Joès L. Hendrik Akkermans
werd eerst zwart gemaakt en kreeg toen de vingers der
rechterhand afgekapt, werd geradbraakt en opgehangen ;
zijn naam- en landgenoot vinden we later als Bokkerijder
te Bree terug. Den 30" December werd hét lijk van Autoon Emants opgehangen. Den 12" Januari 1775 stierven
aan de galg : Pieter Sp., Joès Ha., Coen Sp., Stas Pa. en
Willem Ra. Den i4° Maart 1775 : Pieter Sm., Meijs T.,
Lambrecht R , Cofn J , Hein Pa. en Christ Ra. ; het lijk
van Nijs N. werd aan de galg gehangen en bet doodvonnis van den ontsnapten Requier werd tegen het galgen-
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hout genageld. Den 4° April 1775: Nikolaas D., Lambrecht Ak., Frans-Willem He., Nijs A., alias Sintes Nijs,
Joannes Re., van Rittersbeek, Mithijs Ëm. Vrouw Katharina Frachten werd gege.eseld en verbannen, en vrouw
Katharina B. werd vrijgelaten onder borgtocht. Den 22"
Juni 1775 : Willem Ha., Jan C , Pieter Bo., Joannes Pi.,
Leonard Hu , Jacobus Bo., Hans Da. Het lijk van Steven
Me. werd aan den voet der galg begraven. Den 17° Augustus 1775 : Leonard Bu., Marten Du., Mathijs Sil.,
Hendrik Ha., Jacob Ro. Antoon Brassé, alias AIox, werd
geradbraakt. Den 20" September werd het lijk van Jan
S c , die onder de foltering bezweek, aan de galg gehangen. Den 29° September 1775 werden de lijken van Jaak
He., Pieter Cl , Hendrik Sp. en Leonard Pij., die in het
gevang stierven, aan den voet der galg begraven. Den 5°
October 1775 werden gehangen : Nikolaas Hol., Hendrik
Ruyters, Goeswin Me., Jan Wi., Wolfgang Co., Geerke
We. en Pieter Wo. Den 11" Januari 1776 hing men : Steven Eggen, Pieter-Arnold La., Jan Mo., Thomas Pa. en
Paulus Mulders, genaamd Paul uit den Bok.
Veertien Bokkerijders der heerlijkheid Heerlen hadden
de vlucht genomen of werden verbannen, en 5 ontsnapten uit het gevang van Heerlen.
Drie en dertig bandieten uit het land van Valkenburg waren over de grenzen getrokken of tot ballingschap verwezen. Eenige gevangenen van Valkenburg werden los gelaten, o. a. Thisken D , van Retersbeek (i), en Geertrui
B., de dochter van den voortvluchtigen glazenmaker der
Heek, die alle twee veel onthullingen deden. Sleinada
maakt daarover deze opmerking : « Geertrui B. en Thisken D. van het Retersbeek waeren den Rechter in de
^i R,:tetsbeek oi RiiUrsbteh,
thans een gehucht van Klimmen en op 30 min, ten N.O, VAD deze gemeente gelegen, was in dien tijd eene hofstede met een paar buizekens.
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confrontatie zeer dienstig geweest en God geeve dat ze
onder het veel klappen niet veel gelogen hebben ».
Al deze strafuitvoeringen grepen plaats onder het luitenant-drossaardschap van Willem-Daniël Vignon ; C.-L.de Limpens was advocaat van ambtswege ; Louis Pélerin
was luitenant-voogd. Deze schreef in zijne Ambtelijke
Brieven dat die bende veel gerucht en weinig kwaad
gedaan had, en de Rijksarchivaris Joz. Habets zegde dat
de strenge bestraffing dezer bende eene schandvlek blijven zal voor de justitie van dien tijd in 't Land van Valkenburg.
De hooger opgegeven namen van geëxecuteerden in
het Land van Valkenburg vonden we in het werkje van
Sleinada, met merkelijke wijzigingen genomen uit het
reeds geciteerde boek van Joz. Russel en verder door ons
wat aangevuld, maar naderhand, bij ons bezoek van het
Rijksarchief te Maastricht, overhandigde men er ons eene
naamlijst van 148 Bokkerijders, die van 23" September
1773 tot 31» Juli 1776 in diezelfde streek hunne straf ondergingen, in 't gevang stierven, gebannen werden, nog
op 1" Augustus 1776 in 't gevang zaten of op het punt
stonden van aangehouden te worden. Deze lijst is van
ambtelijken aard en biedt dus meer vertrouwen, zij geeft
de familienamen en verblijfplaats der plichtigen op en werd
tot nu toe nog niet in druk uitgegeven. Wij drukken ze
in haar oorspronkelijken tekst over, doch voegen duidelijkshalve, achter de namen van gehuchten en tusschen
haakjes, die der gemeenten, waarvan die thans afhangen. De schrijfwijze van zekere plaatsnamen is sinds
dien lichtjes gewijzigd.
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Exacte liijste dep Geexecuteepdens
voor het Hooge Gerecht der Stad en
Vrijheydt Valkenburg
't sedert 23 y*"" 1773, tot ultimo Julij 1776,
en waeraf de goederen geconfisqueert sijn.
Namen der Geëxecuteerden^.

'Decreet van Apprehensie,

Dag van Executie.

Sententie.

1. DirkHersselen,
3 Junij 1773. 23 7'"'* 1773. Qeradbr.
Neerbeek (Geleen en Beek).
2. Anthocn Rasch, 10 Aug. 1773.
»
Gehangen,
Qensel (Beek en Schimmert).
3. Joès Vrusch,
16 Julij 1773.
»
»
Beek.
4. Wil. Glasemakers, 7 Aug. 1773»
»
Beek.
5. Marten Le Gros,
»
»
»
Beek.
6. Geraard Steyner
»
»
»
Beek.
y. Abraham Nathan, 16 Julij 1773.
»
»
Beek.
8. Mathijs Schroders, 29 Julij 1773. 22 7""'' 1773 »
Houthem.
<). Andreas Steynen, 7 Aug. 1773. 26 9'"'''1773. »
Beek.
\o. Frederik Pisters,
16 7*"''1773.
»
*
Beek.
11. Daem Goossens,
»
»
»
Beek.
12. Geerke Steynen,
»
»
»
Neerbeek (Beek en Geleen).

132

JUL.

MELCHIOR.

13. Pieter Jutten, 14 Aug. 1773. 3 X*"'" 1773. Gehangen.
Rittersbeek (Klimmen).
\i,, Joes Eeven,
»
»
»
Weustenraed (Klimmen).
\l. Pieler Mingelers,
»
»
»
Rittersbeek (Klimmen).
16. Heyliger Gerits,
»
»
»
Id.
17. Joes Steyns,
»
»
»
Id.
18 Geraard Muilkens, 17 9*"'= 1773. 21 X''"= 1773-. »
Id.
19. Francis Haegmans, 249*"'^ 1773- 8 Febr. 1774. »
Id.
20. Michiel Lemmens,
i6 7'"'M773.
»
»
Id.
21. Mathijs Smeets,
»
»
»
Id.
22. DaemGoossens,
17 9^''M773.
»
»
Id.
21-Êrke Mobers,
24 9*"'^ 773.
»
»
Id.
24. Erke Erkens.
»
»
»
Id.
25. JöAs Steynen,
f>
26 Mei 1774.
»
Id.
26. Pieter Craenen, i6 9'"'M773.
»
»
Id.
27. y^èi Thijssen,
16 7"'"' 1773»
*"
Bekergenhout (Beek).
28 Johs Smeets,
10 Mei 1774.
»
»
Neerbeek (Beek en Geleen).
29. Johs Penders,
27 Jan. 1774.
*
»
Beek.
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30. Geurt Boormans, 27 Jan. 1774. 7 Julij 1774. Gehang.
Broechem (Houthem).
31. Janneke Smeets, 23 Nov. 1773.
»
»
Haesdael (Schimmert).
32. Pieter Ploumen, 23 Junij 1774.
»
»
ld.
33. Nicolaes Spork, 18 Mei 1774.
»
»
ld.
34. Christ. Vlekken, 29 Julij 1773.
»
»
Southern.
35. Pieter Muylkens, 26 Mei 1774.
»
»
Haesdael (Schimmert).
36. Willem Er kens, 7 Aug. 1773. 28 Julij 1774. »
Neerbeek (Beek en Geleen).
37. Pieter Claessen, 4 Julij 1774.
»
»
Haesdael (Schimmert).
li. Dirk Debits,
15 Julij 1774.
»
»
ld.
39. Mathijs Cardous, 26 Mei 1774.
»
»
ld.
40. Mathijs Boormans, 16 Julij 1774.
»
»
Heek (Hulsberg en Klimmen).
41. Nicolaes Reemps, 5 9*"'" 1774- 249*="» 1774. »
ld.
42. Lens Schoutteten, 7 Julij 1774.
»
»
Aretsengenhout (Hulsberg).
'^S, Daniel Hollanders, xgS^"^ \ 77^.
»
»
Heek (Hulsberg en Klimmen).
44. Hendrik Tommaer, 2 9'"" 1774.
»
»
ld.
^^. Gerardus Syben, 26 8""'M774.
»
»
ld.
46, Gerardus Pakbier, 19 8'"" 1774.
»
»
ld.
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47. Nijs Pakbier,
198'"'=' 1774. 249'""' 1774. Gehang.
Heek (Hulsberg en Klimmen).
48. Willem Adriaens, 22 ]vX\]\'j-]i^.
»
»
Aelbeek (Hulsberg en Wynandsrade).
49 Joes La Haye,
22 Julij 1774»
»
Id.
50 Hendrik Akker mans, 2l]wM] i"] J if. »
Geradbr.
Meerssen.
51. Anthoon Emanis, 20 8'"'= 1774. 30 X*"" 1774. Gehang.
Heek (Hulsberg en Klimmen).
52. Pieter Speetjens, 22 9'"'^ '774- ' i Jan. 1775
»
Haes^ael (Schimmert).
53. Stas Pakbier,
19 9*"" 1774.
Heek (Hulsberg en Klimmen).
54. Joes Haesen,
24 9*"'" 1774.
Rittersbeek (Klimmen).
55. Willem Ramakers,
»
Id.
56. Coen Sporken,
»
»
»
Rittersbeek (Klimmen).
57. Hendrik Pakbier, 3 Meert 1775. 14 Meert 1775. »
Heek (Hulsberg en Klimmen.
58. Meijs Fr achten,
5 Jan. 1775.
»
»
Cartenbag (Heerlen en Voerendael).
59. Nijs Nijsten,
5 Jan 1775.
»
»
ld.
60. Pieter Sm^ets,
6 7 ' " " 1774»
»
Hulsberg.
6y. Coen Joonen,
14 Jan. 1775.
»
»
Haesdael (Schimmert),
62 Lambert Keupers, 11 Jan. 1775.
»
>
ld.
63. Christ. Ramakers, 5 Jan. 1775.
»
>
Klimmen.
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64. Renter Syben,
19 S'"'" 1774. 14 Meert 1775. Geh.
Heek (Hulsberg en Klimmen).
65. Nicolaes Daniels,
8 Jan. 1775 4 April 1775. »
Bies (Schimmert).
66. Mjs Aloffs,
9 Meert 1775.
»
»
Haesdael (Schimmert).
67. Lambert Akkermans, 11 Jan. 1775. »
»
Aelbeek (Hulsberg en Wynandsrade).
68. yoès Ramakers,
14 Jan. 1775.
»
»
Rittersbeek (Klimmen).
69. Fr.- W. Heussen, 24 9*"'^ 1774.
»
*
Weustenrade (Klimmen).
yo. Mathijs Emands,
9 Meert 1775.
S>
»
Broechem (Houthem).
yi. Catrijn Frachten, 16 Meert 1775.
»
Gegeeseld.
Cgrtenbag (Heerlen en Voerendael).
72. Wil. Haegmans, 7 Meert 1775. 22 Junij 1775. Gehang.
Haesdael (Schimmert).
71. Pieter Bosch,
23 Meert 1775.
»
»
Hulsberg.
74. Johs Daniels,
23 Feb. 1775.
»
*
Oensel (Beek en Schimmert).
75. Johs Keulmans,
31 Meert 1775.
»
»
Aelbeek (Hulsberg en Wynandsrade).
76. Leendert Muylkens, 23 Mei 1775.
»
*
Oensel (Beek en Schimmert).
T]. Jacobus Bosch,
8 Juni 1775.
»
»
Aretsengenhout (Hulsberg).
yi.JohPyrongs,
9 Meert 1775.
»
»
Houthem.
79. Fr.-A. Brassé,
11 Jan. 1775. 17 Aug. 1775. Geradb.
Vagebond.
%o. Leendert Budé,
14 Junij 1775.
»
Gehang.
Rittersbeek (Klimmen).
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S\. M. Silverentant,
23 Mei 1775. 17 Aug. 1775. Gehan.
Haesdael (Schimmert).
82. Mathijs Reemps,
14 Junij 1775.
»
»
Aretsengenhout (Hulsberg).
8^. Hendrik Habeis, 8 Junij 1775.
»
»
Aelbeek (Hulsberg en Wynandsrade).
f)if. Jacques Roosen, I4juliji775.
»
»
De Straet (Klimmen).
85. Meerten Duys,
»
»
»
Id.
86. Wolfgang Coonen, 17 Aug. 1775. 5 8*"'' 1775. »
Hulsberg.
8y. Gerard Weusien,
10 Junij 1775.
»
»
Haesdael (Schimmert).
88. Hendrik Ruyters, 14 Aug. 1775.
»
»
Am bij.
i(). Piet er Wauters,
11 Aug. 1775.
»
»
Valkenburg.
90. Goossen Meuwissen, 9 Meert 1775. »
»
Strabag (Houthem) (1).
91. Nicolaes Hollanders, 22 Julij 1775.
»
»
Valkenburg.
92. Joes Windtmans,
»
»
»
Id.
93. Joes Severyns,
23 Mei 1775. 22 8"="= 1775»
Beek.
94. Jacob Herreweg, 11 Aug. 1775.299*"'^ I775»
Houthemerberg (bij Geulem onder Houthem).
95. Jan Moonen,
7 X*"'" 1775. 11 Jan. 1776.
»
Weustenrade (Klimmen).
96. Thomas Paulussen,
»
»
»
Rittersbeek (Klimmen).
• ) Stiabag = SUabeek.
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97. P.-A. Lassauw, 26 8"="' 1775. 11 Jan. 1776. Gehang.
Waelem (Schin-op-Geulle).
98. Steven Ezgen,
17 Aug. 1775.
»
»
Heek (Hulsberg en Klimmen).
1^. Paulus Mulders, i6 9'"'M77i'.
»
»
Craubagh (Klimmen) (i).
100. Herm. Meeuwissen, 11 Jan. 1776. 9 Mei 1776. »
Broechem (Houthem).
\o\. Pieter Roosten, 20 Aug. 1775.
»
»
Aretsengenhout (Hulsberg).
\02. jfoès Offermans, 17 Jan. 1775.
»
»
Meerssen.
103. Lamb. Canna,
»
30 Mei 1776. Gegees.
ld.
104. yan Louis,
»
»
Geban.
Rothem (Meerssen).

In de gevangenis gestorven
en onder de galg begraven.
I. Pieter Clermond, van Beek ; 2. Leonard Pyls, van
Beek : 3. Mathijs Cruts, van Oensel (Beek en Schimmert); 4. Steph. Meuwissen, van Strabag (Houthem) ;
5. Dirk Spee, van Rittersbeek (Klimmen).

Lijst der in contumacium gebannen.
A. GEBANNEN OP 16 FEBRUARIJ 1775.

1. Anthoon Bosch, van Beek ; 2. Willem Willems, van
Aretsengenhout (Hulsberg) ; 3. Willem Habets, ld. ;
4. Hendrik Laenen, van Beek ; 5. Joès Pyls, van Beek ;
6. Walter Penders, van Beek ; 7. Bastiaen Boosten, van
Beek ; 8. Nicolaes Sassen, van Beek ; 9. Pieter Lemmens, van Beek ; 10. Erke ofte Arnold Er kens, van
Neerbeek (Beek en Geleen) ; 11. Leentje Claessens, van
1) Craubagh = Croubeek.
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Geverik (Beek); 12. Leonard Vrten, van Beek ; 13. Pieter Kerkhoffs,
van Beek ; 14. Frederik Romans, van
Beek ; 15. Christ. Vrusch, van Beek ; 16. Christ. Panhuysen, van Haesdael (Schimmert) ; 17. Pieter Gelders,
van Heek (Hulsberg en Klimmen).
B. GEBANNEN OP 8 SEPTEMBRIS 1775.
18. Mathijs
Smeets, van Haesdael (Schimmert);
19. Hendrik Collaris, van Aelbeek (Hulsberg en Wijnandsrade) ; 20. Mathijs Sieynen, van Neerbeek (Beek en
Geleen) ; 21. Paulus üruvim-en, van Rittersbeek (Klimmen) ; 22. M. Sweelsen, van Haesdael (Schimmert);
23. Wouter Mteuwissen,
van Broechem (Houtbem) ;
24. Machiel Debits, van Haesdael (Schimmert).

Namen van Geciteerden maer welcker
vonnis nog niet opgemaekt is.
I. Christ. Savelberg;
2. Mathijs Schaefkens, van
Klimmen ; 3. Joes Drummen, van Heek (Hulsberg en
Klimmen) ; 4. Arnold Hermans, van Aelbeek (Hulsberg
en Wijnandsrade); Joes Geerlin^s, van Waelem (Schinop-GeuUe); 6. Leonard Didden, Id.; 7. Winand Smeets,
van Aretsengenhout (Hulsberg); 8. Willem
Willems,
van Haesdael (Schimmert); 9. Hendrik Weusten, (is nog
niet geciteerd).

Namen der thans Gedetineerden.
I. Mathijs Drummen, van Rittersbeek (Klimmen) ;
2. Joès Spo->'ken, ld.; 3, Geeriruyde Bosch, van Heek
(Hulsberg en Klimmen) ; 4. Herman Corstens, van
Meerssen ; 5. Pieter Pyl, van Bekergenhout (Beek);
6. Pieter Huynen.
Aldus opgemaekt uyt de Processale Stukken binnen
Ambij op I Augustus 1776.
P. VAN DEN HEUVEL,
Secret,
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In de heerlijkheid Geul werden op 1 October 1773 gehangen : Pieter K , Pieter P., alias Leemkuilken
Servaes
L., Arnold R., Marten Van A. en Willem F. Den 15° Februari 1774 deed men hetzelfde met Leonard H., bijgenaamd den Scheerman, en den 15° November 1774 knoopte men eraan de galg : Hendrik Gij., alias hef Heerken,
Pieter V., van Waterval, dicht bij Meerssen maar onder
Ulfstraten, stierf den 3" Mei 1775 aan de galg Drie Bokkerijders weiden verbannen. Al deze bestraffingen gebeurden pnder het drossaardschap van L. W. Van den
Heuvel.
Op Allerzielendag 1773 hing men in de heerlijkheid
Elsloo : Nikolaas S I , Pieter P., Jan Sm., Michiel M., den
gerechtsbode Paul J en Paulus J , bijgsnaamd Hartenaes.
Den 6" December 1773 : Willem P., Andries Le., Lambert We., Hendrik Gr., Pieter B., burgemeester, en Jan
J Den 9" Februari 1774 : Cornells Boers, genaamd Boer e
Jan, Joannes D., Aret Van L . Pieter Goeswin P., Marten M , alias Pandoer, Pieter Sc. en Gilis Sm. Den 16"
Mei 1774 werden de lijken van Arnold Van L. en Michiel
De J. aan den voet der galg begraven ; dat van Herman
F., die zelfmoord pleegde in 't gevang, werd met een
been aan de galg gehangen. Twaalf Bokkerijders van
Elsloo waren voortvluchtig of verbannen.
Te Kessel (i) werd Geurt Ja., van Elsloo, opgehangen,
en te Mechelen a/Maas hadden een paar terechtstellingen
plaats ; te Reckheim werd ook een lid der bende met gevang gestraft en een voortvluchtige Bokkerijder van Mechelen a/M. werd gehangen te Thorn, hoofdplaats der
vrijheerlijkheid van dien naam ; over de bestraffingen op
r) Kissel = gemeente aan den linker Maasoever, tusschen Roermond en Venlu, niet
te veiwisseleti mn Ki:ssel, van j.420 1011793 een leer.hof onder de belgische gemeente
Rothem, noch met KesscU, gehucht van Veld-Wezet en Kcssclt, cp de Niers in Pruisen,
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Belgisch grondgebied zullen we later in nadere bijzonderheden treden.
Te Berg, tusschen Maastricht en Valkenburg, werd
Willem H. den 26° Maart 1774 gehangen.
Tegenover Mechelen a/M., te Stein, rechter Maasoever,
stierf den 13" Januari 1775 aan de galg de genaamde Leonard Van de Wal, de Vioolinan, wiens naamgenoot we
later te Bree zullen terugvinden, zooals we reeds zegden
van een anderen Van de Wal.
Den 11° December 1773 werd te Maastricht gehangen
Leonard Dae., alias Leendert den hexelsnijer, geboren te
Aken, waar hij verscheidene jaren het beeld van Karelden-Groote in de processie gedragen had.
Willem He., van Heerlen, te Maastricht in garnizoen,
werd aldaar door den krijgsraad tot de galg verwezen.
Den 6" November 1776 werden opgeknoopt te Margraten, in Staatsch 's Hertogenrade, Antoon Ov. en Leonard
Eg., alias Leen van Nuth.
Te Gulpen hing men den 18" December 1776 op : Ni^
kolaas van L. N., Ambrosius N., van Schinnen en Joannes Aid., of Poolhans ; Balthus F., bijgenaamd De Schut,
werd er dien dag gegeeseld en verbannen.
Te Amstenrade, 25 min. benoorden Hoensbroeck in
Oostenrijksch Valkenburg, werd in 1773 Jan D., alias
Kalver Janneke, van Brunssum, door den Juitenantdrossaard J. Strens gehangen.
Te Nuth, 20 min. westwaarts Hoensbroeck. knoopte
men Joannes Bo. op 16" Februari 1775 aan de galg.
De Oostenrijksche Staten van Valkenburg richtten een
algemeen gevang in voor de bandieten hunner gemeenten, huurden daartoe het kasteel van Amstenrade en besloten dat alle strafuitvoeringen in de heide van Brunssum onder 't bestuur van den drossaard J.-W. Franssen,
van Hoensbroeck, zouden plaats hebben. Den 28° Sap-
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tember werden aldaar gehangen ; Gaspar Van M., tolhej/(?r te Schin-op-GeuUe, bij Oud-Valkenburg, Jaak Oss.,
gerechtsbode dierzelfde gemeente, Simon Van L. en Antoon B. Den 6° Maart stierven er aan de galg : Joannes
En., van Schin-op GeuUe, Joannes M. of Krommen Hans,
van Hoensbroeck, en zijn naamgenoot en neef, bijgenaamd Montenaken.
Sleinada verklaart dat het getal ter dood veroordeelden,
verbannen, gegeeselden, voortvluchtige Bokkerijders de
500 overtrof. Wie echter beter in staat was om het getal
gestrafte Bokkerijders nauwkeurig te bepalen, omwille
van het bekleede ambt, is Louis Pélerin, luitenant-voogd
van 't Land van Valkenburg ; welnu, in een schrift van
officieelen aard, « Ambtelijke Brieven en Bescheiden »,
verklaart deze hoogofficier dat in 1776 het « kwaad geweken was, dat er vijf of zes honderd met den strop of op
het rad ter dood gebracht zijn en de overigen het land
verlieten en hun handwerk voortzetteden in België, Holland en Duitschland ». Hij voegt erbij : « de bende was
niet uitgeroeid maar verspreid ».
Indien we, tusschenin die twee becijferingen, het gemiddeld getal 550 nemen, dan zullen we dicht bij de
waarheid zijn ; men merke op dat Sleinada en Pélerin
hunne berekening maakten in 1779 en 1776 en dat dus,
om een volledig totaal te hebben van al de gestrafte Bokkerijders der Landen van Overmaas, die der laatste periode nog bij 550 moeten gevoegd worden, zoodat men het
totaal getal wel op 570 brengen mag, zonder het verwijt
of zelfs de verdenking van overdrijving in te loopen.
In het tijdvak 1790-1798 had men te doen met eene
bende, door Bosbeek en Picard aangevoerd, die zich voor-
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al tusschen Meerssen (i) en Valkenburg' ophield, in het
schilderachtige Geuledal; deze bende bestond veelal uit
joden.
De Meerssenerbende hield het acht jaar vol in het Geuledal en zij deed veel kwaad, want hare aanvoerders waren twee doorsiepen en stoutmoedige booswichten, die
hunne manschappen goed uitkozen, ze beheerschten en
wisten te geleiden ; onder den naam van Brabantsche
Bende maakten deze roovers geweldige opspraak in de
Spaansche Nederlanden, Brabant, Oost - Vlaanderen,
Frantch Vlaanderen en zelfs rond Parijs. Naast deze bende waren de Bokkerijders der twee voorgaande perioden
maar arme stakkers, die veelal uit armoede stolen en eenige zilverlingen voor hun aandeel kregen, terwijl Frans
en Jan Bosbeek met Abraham Picard op korten tijd groote sommen gelds wisten te bemeestereo, aan het hoofd
stonden van 50 ruiters, met pistolen en sabels gewapend,
dorpen, kasteelen en zelfs steden uitplunderden, met
.schoone vrouwen op grooten voet leefden en die lichttkooien dan weer aan anderen verkochten om hun geile
driften in slecht befaamde huizen te gaan botvieren.
Deze bandieten waren daarenboven echte pooiers : zij
misbruikten den sterken drank zoo fel dat ze soms gevoelloos op den grond moesten blijven liggen. Toen ze
vermelde streken aan deze zijde der Maas en onze noordergrens onveilig achtten en er ook wel in onderlinge
ruzie geraakten, vluchtten de hoofdmannen en eenige
leden naar Meerssen, waar ze alras tot bende heringericht
waren.
Bij deze Meerssenerbende onderscheidde men de kapiteins, die het breekijzer als bevelstaf in de hand droegen;
de baldovers of aanbrengers ; de veteranen, die schier
]) Meerssen, het aloude M,irsatui in Palatium Regium en verblijf der Merovingscbe
koningen, ligt een uur noordoostwaarts van Maastricht,
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met de hoofden op gelijken voet stonden, en é& jongeren,
die dichtbij of zelfs in de plaatsen verbleven welke moesten bestolen worden.
Frans Bosbeek, de vroegere aanvoerder eener groote
bende in Holland en Brakant, was de eerste die in Meerssen kwam wonen ; daar of in de nabijheid vond hij Mozes
Mainzer, Chie Joma, alias het Generaalken, Mozes Gas,
Jan Lichtinger, alias Joniken uit Parijs, Jacob Kessels,
alias de Moordenaar, en andere oude kennissen der Brabantsche bende. Bij hen sloten zich gewezene en nieuwe
Bokkerijders der streek zelve aan en vonden ze ook « baldovers », verhelers en uitverkoopers te Meerssen zelf, te
Maastricht en Aken. De Landen van Overmaas lieten ze
gewoonlijk op zij liggen, hetzij omdat ze rijkeren buit
vonden tusschen de Worms en den Rijn, ja zelfs op gene
zijde van dezen stroom. Zat men hen soms wat te kort op
de hielen^ dan verdwenen ze eensklaps spoorloos zonder
op Meerssen af te zakken : zij vonden een herbergzaam
toevluchtsoord in de zoogenaamde Kocheiner Beyes te
Dusseldorf, Crefeld, Aken en Wiedenfeld ; dit waren verdachte huizen met geheime bergplaatsen en uitgangen ;
daar werden de gestolen zaken geborgen en uitverkocht,
de Bokkerijders zelf konden er alles aan lagen prijs koopen, zich aan allerhande uitspattingen overgeven en dagen lang eene schuilplaats vinden ; schier al die huizen
waren door joden met vrouwen en meisjes bewoond. De
bespreking hunner bandietenstreken zullen we achterwege laten, dewijl ze meestal buiten Limburg gepleegd werden, behalve drie die we gaan vermelden.
Middernacht 23-24 en 26-27 Juli 1797 werden twee
aanzienlijke diefstallen begaan in het ambt Millen. een
uur noord-oostwaarts Sittard, te Birgden en te Havert,
twee Limburgsche-dorpen, die nu Pruisen toebehooren.
Te Birgden hadden de looze bandieten eerst het sleutel-
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gat der kerkdeur met was verstopt, opdat niemand de
noodklok zou kunnen luiden ; zij knevelden de vier dorpeling-en die ditmaal nachtwacht hielden en stormden
toen de woning binnen van Arnold Janssen ; zij bonden
de bewoners met koorden, ledigden den winkel, alle kasten en kisten, vonden omtrent 2,000 fr. in geld en schoten, als vertrekgroet, hunne geweren af op de inwoners
der gemeente.
Drie nachten daarna was het te doen in het naburige
Havert, bij den koopman Cornelis Van Kreuchten. Deze
had een pistoolschot op de ingebrokene nachtdieven gelost en hoorde dan ook iemand wegsiepen, maar de schelmen waren verdwenen. In de woning vond men eenen
hoed en op den weg naar Millen ontdekte men 's anderendaags eenen geelkoperen knop, bindkoorden en eenen
riem, door de joden bij het bidden gebruikt ; in een roggeveld vond men een zwaar gekwetsten mensch, waarin
Van Kreuchten eenen kerel herkende, die eenige dagen
geleden bij hem inkoopen kwam doen. De kogel uit de
wonde gehaald paste op het afgeschoten pistool en Janssen van Birgden met zijne dienstmeid verklaarden dat
men te doen had met een der dieven, die bij hen waren
ingebroken. Daarop werd Hertogh, de gekwetste, naar
't gevang van Gulik gevoerd, doch hofraad Jungbluth gelukte er niet in hem iets te doen bekennen, voor of onder
de tortuur, en moest ten slotte den man loslaten.
Den 9" November 1797 reden Hendrik Goyaerts, voerman te Maastricht, en koopman Lammers per kar naar
's Hertogenbosch over Bessemer (1), Sutendael, Asch en
Bree. Een baldover van Meerssen, de genaamde Fahner,
had het laden der kar te Maastricht gade geslagen en bemerkt dat men, behalve groenten en andere benoodigdi) Bcssitner is een. gehucht van Lanaken en Sutendael, langs de oude baan TOOI troepen en vrachtkarren tusschen Maastricht-Kindhoven en Maastricht-'s HertogeDbosch.
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heden, ook geld en zilveren platen had opgeladen, die
onder de waren in eene kist geborgen lagen. Hij verwittigde de roovers van Meerssen, namelijk Stinckens, Adolf
Weyers en Bogman, vader en zoon. Deze vier legden
zich op hinderlaag tusschen Asch en Op-Glabbeek, overvielen de twee reizigers en plunderden alles, de beurs van
den voerman en ook die van Lammers, die ze in de kist
gestoken had ; op zijn gejammer kreeg de koopman nochtans zijne beurs terug. Na eene huiszoeking bij Bogman,
sinds lang verdacht, werd deze roover aangehouden, doch
de anderen wisten te ontsnappen.
In den nacht van 18' April 1798, waren Bosbeek en
Picard de aanvoerders eener bende van twintig man, die
inbraak pleegden bij den rijken geldwisselaar Ackens, te
Eupen (Pruisen), en er zulken buit maakten dat het aandeel van ieder wel 3,000 fr. bedroeg. Na dezen grooten
diefstal, die geweldige opspraak maakte in de streek,
verdween de bende ver van daar, bij Neuwied aan den
Rijn, en sinds hoorde men in Limburg van haar niet
meer spreken (i). 't Schijnt dat eenige mannen van de
Meerssenerbende ingelijfd werden bij de bende van Joannes Buckler, te Muhlen bij Oberstein geboren, gewezen
schinder of vilder, in de geschiedenis berucht onder den
naam van Schinderhannes. Deze werd te Wolfenhausen
gevangen genomen en naar Mainz gebracht, waar hij
voor 53 verschillende wel gespecifieerde misdaden te rechte stond met 67 leden zijner bende. Den 21"-November
1803 werd hij aldaar geëxecuteerd met 19 zijner roofgenooten, terwijl 20 andere booswichten tot lange jaren galeistraf of gevang veroordeeld werden : twee vrouwen
werden verbannen, eenige leden der bende werden vrijgesproken en de anderen waren over de grenzen gevlucht.
Adolf Weyers, een tamelijk goed geleerde jongeling,
t)J.-W, Spits : 4 Die Niederlandi-iche RüüberbAnHe und die Meerssener Oandc * •
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die kort bij Asch vermelden diefstal pleegde, werd in Mei
1798 te Daden (Pruisen) aangehouden eq met 19 zijner
gezellen tot levenslange gevangenis veroordeeld. Picard
werd in het gevang van Wezel a/R. opgesloten, doch hij
wist te ontsnappen. Zijn luitenant Augustinus Overtüsch,
van Brugge, werd te Deutz bij Keulen gesnapt, naar Luik
uitgeleverd, en veroordeeld wegens den diefstal bij den
bankier Ackens, te Eupen, en in 't jaar X der Fransche
Republiek (1801-1802) aldaar geguillotineerd.
In 't geheel waren in 1803 nog 88 leden van de Meerssener-, Crefelder- en Neuwiederbende, die zich aan 't ge"recht wisten te onttrekken, alsmede 21 leden der bende
van Schinderhannes. Men berekent, zoo zegt J.-W. Spits
in zijn even vermeld werk en, na hem, Jos. Russel in
zijne geschiedenis der Rooversbenden, dat deze benden
ongeveer. 4(X) diefstallen bedreven, voor ruim drie millioen
frank roofden, verschillige moorden pleegden, dat ze 205
leden telden, waaronder 112 joden.

DE BOKKEHIJDERS
ID Belgiseb Limbafg.
Te Lummen, Beeringen, Tessenderloo
en Oostham.

JjH^^^^ET Land van Lummen, met de vrij aanzienlij•^^^^^^
ke gemeente Lummen (3488 inwoners op 31°
December 1911), was in de 18= eeuw een onverdeelde
vrijheerlijkheid, bestaande uit vier kerkdorpen en een
aantal gehuchten of buurten. De drie vierden van het
grondgebied hingen van graaf van der Marck af, het
overige van den hertog van Brabant. Daar waren drie
verscheidene gerechtsbanken : de Brabantsche Bank
«buijten vrijheijt » ; de Loonsche Bank « buijten vrijheijt » en de « Bancke genaemt binnen vrijheijt » ; de eerste werd aangesteld door den hertog van Brabant, de
tweede door de hertoginne van Arenberg als baronesse
van Lummen (in 1782) en twee schepenen der derde
Bank werden benoemd door den hertog, de vijf andere
door de hertoginne voornoemd. Deze laatste Bank ging
« hoofdvaert » te Diest voor burgerlijke gedingen alleen
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want op crimineel gebied vormde ze een oppergerecht. De twee andere vroegen recharge te Vliermael ( l ) .
In het Land van L u m m e n met de daaraan palende g e meenten en in de vrijheerlijkheid Beeringen krielde het
o p ' t einde der 18= eeuw van vreemdelingen, meestendeels leurders en arme daglooners, soms wezenlijk g e spuis zonder g e k e n d e bestaan middelen ; daaronder bevonden zich verdachte en slecht befaamde lieden uit de
Landen van Overmaas, die h u n n e geboortestreek hadden
moeten verlaten, omdat ze als galgenaas op 't zwartboek
der luitenant-drossaards aangeteekend stonden. Geen
wonder dan ook dat men van 1760 tot aan de Fransche
Republiek in dat anders zoo stille gewest van « excessen »,
nachtelijke a a n r a n d i n g e n , huisbraak met geweldenarijen,
moordpogingen en manslag hoorde spreken. Over de
rooversbenden der heerlijkheid L u m m e n schreef P . Maas,
destijds geineenteonderwijzer van Meldert bij L u m m e n ,
een boekje : « De Binders in 't Land van L u m m e n » ; in
het Staatsarchief van Hasselt ligt nog een bundel, de "jff
der proceduurstukken van L u m m e n , dat de rechtsgedingen bevat van « De K n i p p e r s b e n d e 1771-1783», wier
leden nochtans daarin niet als groote boosdoeners afgeteekend staan.
Bernard Smets en Mathias Valen waren de hoofden
dezer bende, die, zooals een beschuldigingsakte luidt,
« doorsake sijn, door alle h u n n e affronten en drijgementen, datter diversche personen van alteratie sijn gestorven » ; beiden werden te Brussel in de Hallepoort gedurende vier jaar gevangen gehouden. D e n 16" Augustus
t> Als Schepenen der « hinnen vrijheijt » treffen we in rie Crimineel Registers de namen aan van Petrus Frederix, Arnoldus Wellens, Henricus Wijns; voorde * buijien
vrijheijt » of der <.' Brabantsche jnsticie » staat meest Joannes Jacobs geciteerd ; in de l8"
eeuw zetelden te l.iimmen dezelfde schepenen voor het Loonsche en .het Brabantsche
recht en't zijn juist vermelde vier schepenen, die gewoonlijk in de laatste helft der l8^
eeuw voor crimineele zaken zetelden.
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1779, o m t r e n t een uur 's nachts, toen de K n i p p e r s b e n d e
weer straatschenderij beging- aan het huis van Hendrik
K a e r m a n s , te Meidelaar onder L u m m e n , werden Pieter
Van Uytrecht en Jan P l u y m e r s dood geschoten met een
« fusiek en correls hagel ».
Maar de Binders liandelden als echte Bokkerijders
met wien ze slechts van naam verschilden ; hun worden o. m . de volgende euveldaden ten laste gelegd ;
1° Inbraak met diefstal ter pastorij van Tessenderloo. in
November 1789 ; 2° Huisbraak en knevelarij in het
Boschhuis, onder L u m m e n ; 3° Inbraak en plundering op
den Vurtenschen Molen, te D e u r n e bij Diest, in tien
nacht van 13-14 Mei 1799, met vermoording van de mO'
lenaarster en den muldersknecht ; 4 ' Nachtelijke inval
en plundering der Pannenhoeve te D e u r n e bij Diest, op
2:)-25 April 1800, met moordpleging op een aldaar verborgen onbeëedigden priester van Averbode.
Beeringen, een der oudste steden van 't Graafschap
Loon, was eene vrijheerlijkheid waarvan de abten van Corbie, in Picardië (Frankrijk), als oudste heeren of meesters
genoemd worden. Omwille van den grooten afstand (48
uren) en 't gebrek aan behoorlijke verkeermiddelen, konden deze eigenaars hun Belgische bezittingen niet naar
wensch regeeren en benoemden daarom den Graaf van
Loon tot voogd voor de grootste helft der vrijheerlijkheid
en de heeren van H a m (Oostham) voor het overige gedeelte ; elk dezer had eenen gerechtsofficier: die des
graven had den titel van scholtus, de andere hiet
meier.
Descholtus en de meier benoemden beurtelings de schepenen en den griffier.
Beeringen-^?«»ï'«^ werd door het Luiksche, de
door het Loonsche recht beheerscht, zoodat deze

buiting
laatste
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recharge vroeg bij 't oppergerecht vau Vliermael (i).
Zooals te Lunimen, Bree en elders met dubbele justitie
zetelden, van 't einde der XJ' eeuw af, dezelfde schepenen
voor het Loonsche en het Luiksche recht. In de laatste
twaalf jaren der i 8 ' eeuw was Lamb. Barthels, commissaire-deciseur van Neer-Oeteren (eene vrijheerlijkheid
waarover verder onder een afzonderlijke rubiek gesproken
wordt) door eene koopakte van 27° Juli 1788 eigenaar geworden van de onverdeelde helft der heerlijkheid Oostham en van de twee vijfden der baronie Beeringen ; de
andere gedeelten der beide heerlijkheden hoorden toe
aan Jan-Hendrik van Isendoorn, graaf van Blois de Cannenburg, die het leger der Patriotten aanvoerde i n ' t gevecht te Stalleken onder Sutendael, op 27° Augustes 1790.
Bij den aanvang der tweede helft van de 18° eeuw fungeerden opvolgentlijk Henricus Jans en Franciscus-Egidius Elens als luitenant-drossaards ; van 1781 tot 1793
was Henricus-Franciscus Gerardi luitenant-drossaard. Als
schepenen ontmoetten we in de Crimineel Registers de
namen van Jans, Elens, Wendelen, Slangen, Groeten,
Loneux, en, in 1793-1795, R- Van Hees en Carolus Gerardi, « laetschepenen van Scavaerts Laethof » ; Servaes
Fré was toen gerechtsdienaar van Beeringen en Francis
Maris met Pelsers worden als wetsdokters aangehaald.
Dat er te Beeringen reeds eene rooversbende (2) bestond toen de Bokkerijders der eerste periode (1734-1756)
hunne euveldaden in de landen van Overmaas pleegden,
vinden we vermeld in eenen brief van i" Juni 1739, door
Voltaire verzonden uit Beeringen, waar hij drie weken
vertoefde in het huis De Geusentempel : « On dit cepen( i ) De &ut//nf omvatte Breelaar, Geenhout, Gestel, Meelberph of Maelberg, Rysselt,
Terraot en Pael.
(a) Nu spreekt mcD er Dog over die beadeo, die meo Swertmaekets
en ook al eens
Bokkerijders heet.
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dant qu'il y a ici une troupe de voleurs » ; over die eerste
bende zochten we te vergeefs naar rechterlijke oorkonden.
Over de tweede rabautenbende werden ons eenige losse
processtukken bereidwillig ter lezing toevertrouwd door
den heer Jozef Vrancken, onderwijzer te Beeringen, die
zich gaarne met historische opsporingen bezighoudt. Gerechtelijke documenten van 1760 tot 1782 bevinden zich
te Beeringen, maar de crimineele rechtsgedingen na dat
jaar zijn vermeld in een register berustende in het Staatsarchief van Hasselt, onder den titel : « Loonschen Crimineelen Rolle Register », aanvangende mét de « Extraordinaire van 6° November 1782 » en sluitende met het
verslag der « Extraordinaire van 12° November 1793 te
I uur namiddagh ». 't Is uit deze rechterlijke schriften en
uit de « Rechargiens en Crimineel Rollboeck der Edele
Erentfeste Schepenen van 't Oppergericht des Graefschaps Loon » dat de volgende bijzonderheden over Beeringen en omliggende gemeenten geput zijn.
Den 16" Januari 1771 werd de woning van Pieter Vanderaa, te Beeringen, des nachts bij inbraak geplunderd.
In den nacht van lo-ii Februari 1779 pleegde men
huisbraak en geweld bij den koopman Giezen, wonende
in de stad.
Rond middernacht van 16-17 Mei daaropvolgende
maakte zich eene bende gewapende personen plichtig aan
erge geweldenarijen, opstootjes en «excessen » te Breelaer
onder Pael, bij den schepen Francis Bosmans.
Twee jaar later, in den nacht van 23-24 December 1781,
werd Art Cornells wreedaardig vermoord in de Tervantsche heide, het hoofd was met gaten doorboord.
In zijne geschiedenis der Bokkerijders van Overmaas,
schreef Sleinada dat rond 1760 de jood Nathan {zie bl. II8)
te Beeringen gehangen werd en niets bekende noch verklikte ; in strijd met Sleinada's gezegde, zal men verder
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vernemen dat N a t h a n genoeg bekende om g e h a n g e n te
worden, maar dat hij iemand verklapte is n e r g e n s a a n g e teekend.
't Staat vast dat de bende van Nathan te Beeringen en
omstreken uit Bokkerijders bestond, alhoewel we nergens
iets over het afleggen van den welbekenden Bokkerijderseed konden opsporen, wat ons wel gelukte voor de ande-,
re rooversbenden onzer provincie. In de ons toevertrouwde oorkonden over Beeringen ontbraken ten andere de
twee of drie eerste blz. der lijst van vragen en antwoorden
der beschuldigden en gemeenlijk handelden de eerste
vragen over de eedaflegging ; de' aard der gepleegde
euveldaden, de wijze van h a n d e l e n , de aanwezigheid van
Overmaasche leden, de manier van bestraffing, verraden
klaarblijkelijk dat men te Beeringen, Tessenderloo, Oosth a m , T e r H a u w e y c k e n met Bokkerijders te doen had.
Den 9" November 1762 had een onderhoor plaats voor
de Schepenen van Beeringen ten Loonsche recht, omdat
de rabautenstreken extra muros gepleegd werden. D a t
onderhoor werd gevolgd door eene o n d e r v r a g i n g onder
de tortuur, die den volgenden uitslag opleverde :
« Nathan Mertens, gevangen, na getortureerd te zijn, bekent
den diefstal te hebben helpen begaen, de gebonden met een brandende strooiwype gelicht en voorts aen de deur de schildwacht
geliouden met een pistool in de hand ».
Deze bekentenis, onder de tortuur gedaan en 's anderendaags buiten de pijnkamer bevestigd, lokte het volgend doodvonnis uit :
« E x t r a o r d i n a i r e G e n a c h t e v a n ii° N o v e m b e r 1 7 6 2 . Na rechargie der schepenen van Vliermael, wijsen
wij schepenen van tJeeringen dg heeren Officieren wel gefondeert
om de f.'evangen te doen brengen ter plaetse van justicie, aldaer
denzelvc te doen geeselen ten bloede, ende zulx gedaen sijnde te
hangen met de koord om den hals tusschen hemel en aerde alsoo
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dat die doodt er na volge, anderen ten spiegel, latende vrij aan de
H. H. officieren voorde executie de gehangen voorss : ter scherper examinatie te doen stellen, tot meerdere ontdekkingc en confirmatie der complicen ».
Het uitgesproken doodvonnis tegen Nathan den jood
werd binnen de drie dagen voltrokken, want in het crimineel register heeft de griffier in de tegenwoordigheid
der schepenen van Beeringen, na h u n n e wederkomst van
de gerechtsplaats, dit aangeteekend : « Dit vonnis g e ë x e cuteerd op 13" g*""' 1762 ende is gericht op den Galgenberg in die Heusdensche heide op die limieten paelende
aen de jurisdictie van Vogelsanck ».
K o r t na die terechtstelling legde de justitie de hand op
een ander lid der bende, Fieter-Francis
Goet, alias J^ansen, wonend te Tessenderloo, welke g e m e e n t e twee uren
en een half ten W . van Beeringen gelegen is. Deze bandiet, een der grootste booswichten der streek ondanks zijn
weinig gevorderden ouderdom, bracht m e n i g e zaak aan
het licht, want hij erkende zich zelfs plichtig aan moorden, waarover hij niet ondervraagd werd !
Wij hebben voor ons liggen een rechterlijk stuk, zijnde
de antwoorden en bekentenissen door Goet te Tessenderloo op 1° Juni 1764 onder de tortuur gedaan en 's anderendaags, « los van ijser en banden », buiten de pijnkamer
bevestigd in tegenwoordigheid van « d ' E d . E e r e n t f e s t e
Heeren M a u r u s Schoonaerdts en Willems, Schepenen onses Oppergericht des graafschap Loon en Vliermael, ende
Jans en Verbessem, schepenen der justitie Tessenderloo ».
Schoonaerdts en Willems woonden te Hasselt en wij gelooven dat ze voor deze gewichtige zaak bij uitzondering
moesten zetelen, omdat m e n te Tessenderloo geene vier
schepenen vond, die moed en rechtskennis genoeg bezaten
om, zonder vrees van w r a a k n e m i n g , een doodvonnis te
strijken. Zulke feiten van weigering of ontstentenis voor
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de zitting-en in crimineele zaken der schepenbanken hebben zich elders ook voorgedaan, o. a. te Bree en te Wellen.
Francis Goet, zijn broeder Joès, de « Spanjaerd », Joost
Devries, Mathijs Broecx, Joost Van Santen, Pier Picqueur,
wonende te Tessenderloo, de roode, Vaes, van Donck,
en andere roovers pleegden nachtelijke huisbraak en dieverij met knevelarij bij Maris, te Schulen, en bij de weduwe Roelants, te Donck ; zij waren met zakpistolen gewapend, bonden de huisgenooten handen en voeten met
koorden en hebben Maris alsmede diens vader, en ook de
weduwe Roelants, « seer mordadigh gestooten en geslagen opdat zij het geld souden aen wijzen ». Zij verkochten
het gestolen goed van den eersten diefstal aan de weduwe
Maria Luyten, wonende te Wolfsdonck onder Langdorp
(Brabant), in 't laatste huis op de linkerzijde als men van
dat gehucht naar Testelt gaat. Wat ze te Donck roofden
werd in dat dorp door den roode Vaes verkocht aan Beth
Ballen, de vrouw van eenen osseboer. Deze dieverijen
moesten nog al aanzienlijk geweest zijn, want het aandeel
van elk der talrijke bandieten bedroeg 13 patakons.
Dezelfde bende, ditmaal versterkt door den jood Nathan,
Arnold Leenders of de Panneduivel van Aken, De Lomp,
wonende in de Heek, gehucht dat 15 m. ten N.-W. van
Klimmen in Hollandsch Limburg ligt, braken in den
nacht van 8 October 1762 het huis binnen van Pieter Tielens te Heusden, waar ze op dezen landbouwer-winkelier
en diens vrouw dezelfde gewelddaden pleegden als te
Donck en te Schulen ; zij bedreigden de echtgenooten
Tielens in kokende olie te zieden als ze de bergplaats van
hun geld niet aanwezen.
Een diefstal werd nagenoeg in dezelfde omstandigheden
gepleegd te Webbecom bij Diest. Eindelijk bekende Francis Goet dat hij op 29° Augustus 1759, met zakpistolen ge-
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wapend naar Kessenich ging-, 7 Kilometer benoorden
Maaseyck ; dat hij aldaar bij de Oetersebrvg den op jacht
zijnden baron van Kessenich een verraderlijk pistoolschot
in den buik toezond en dat de baron 's anderendaags aan
de bekomene wonde bezweek.
Over die vrijwillige bekentenis van eenen moord waarover Goet te Tessenderloo niet te rechte stond noch ondervraagd wierd, en daarom aan grootspraak of pocherij
geleek, deden we opsporingen ter plaatse zelve en raadpleegden tevens de flink geschreven studie « Het treurig
einde van eenoud Limburgsch Geslacht », die Dr Alfred
Habets, Rijksopziener van het Middelbaar Onderwijs te
Schaarbeek en neef van wijlen den hooggeleerden priester Jozef Habets, Rijksarchivaris te Maastricht, verschijnen liet op blz. 45-77 van de Limburgsche
Bijdragen,\zzigang 1905-1906 (i). Het bedoelde oud Limburgsch geslacht is dat der adellijke familie van Waes, die sedert de
16' eeuw tot onder de Fransche Republiek in 't bezit was
van de voormalige vrije heerlijkheid Kessenich en van het
kasteel van Neer- of Borg-Itter, dat thans in Hollandsch
Limburg, 10 min. van onze grens, gelegen is. De nauwkeurige uitleggingen in die studie vergeleken met de verklaringen van Goet en met de inlichtingen ons te Kessenich en Geystingen verstrekt, laten ons toe die dramatische gebeurtenis in het juiste' daglicht te stellen en omstandig te verhalen.
Jan-Philip van Waes, zoon van Jan-Willem en van gravin Katharina van den Bergh-Limminghe. werd in September 1726 in 't kasteel van Borg-Itter geboren en luidens het doopextract der parochiale registers den 25° dier
maand te Kessenich boven de vont gehouden ; omstreeks
1748 volgde hij als oudste zoon en stamhouder zijnen va(I) Hasselt, St-Quiatinus-Drukkerij, 1906.
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der in de heerlijkheid Kessenich op ; zijne zuster AnnaSalome-Josephina, de laatste bezitster van Kessenich sedert 1759, huwde in 1756 Louis-Gabricl des Acres, graaf
de l'Aigle, (luitenant-generaal in dienst van Lodewijk
XV), die in 1784 de schoone baronesse van Waes weduwe liet ; zij werd den 10" Mei 1794(21 Floréal jaar II)
met mevrouw Elisabeth van Frankrijk, zuster van KoningLodewijk XVI, en 24 dames van de hoogste afkomst, te
Parijs, op de « Place Louis XV » onthalsd met de guillotine (i). Haar broeder. Jan-Philip, een jaar ouder dan zij,
is de laatste mannelijke eigenaar van Kessenich geweest
en werd door Francis Goet doodgeschoten. Dr. Alfred
Habets,steunend op de gezegden van wijlen zijnen geleerden oom, den archivaris, verklaart dat deze laatste regeerende baron van Waes een « strenge en driftige man was,
die er aan hield dat de landwetten van zijne kleine heerlijkheid letterlijk werden uitgevoerd. Hij duldde geenen
tegenstand. Een oud spreekwoord zegt, dat de strenge
heeren niet lang regeeren en dit heeft zich hier bij den
jongen baanderheer van Kessenich verwezenlijkt». Die
karakterteekening wordt onderlijnd door de huidige inwoners van Kessenich, Hunsel, Kinroy en het naburige
Geystingen-Ophoven, die per traditie weten dat de baron
een oploopend, gierig, veeleiscbend en onbarmartig man
was. Den 6° Februari 1754 deed hij Pieter Craywinkel,
alias Peer Pruk, en Hans-Pieter Paesschen onthalzen, en
Hendrik Molenaers radbraken op den Galgenheuvel ondanks hun gesmeek om genade.
In de Lente van 't jaar 1759 wilde Goet, een arme duppenschurger (2), de vader van Francis den Bokkerijder, over
o Fortunatiis en Koituna de TAiglc, de twee kinderen der geguillotineeide barones,
verkochloii l^el kasteel vai. Kessti.it II in 1804 aan M' Hendrik-Jozef Michiels, drossaard
van hel ambt .Montfort. \viti:s familie het nu nt>g bezit.
2I D u p p c n 5 c h u r g e r = : f c n leurder met aarden potten, schotels en kruiken, geladen op eene s c h u r g s k a r of kruiwagen.
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de tolbrugf op de Itterbeek gaan om zijn aarden keukeng-erief in de heerlijkheid Kessenich te venten ; hij kon de
twee duiten tolgeld niet betalen, en bood den tolbeambte een aarden pot van minstens die waarde aan, doch
de doorgang werd hem geweigerd volgens voorschrift van
den gestrengen baron. Hierop ontstond eene woordenwisseling, gevolgd van een gevecht. De baron kwam juist
aangereden toen zijn dienaar het onderspit g i n g delven
en schoot den potjeskramer dood met zijn zadelpistool.
Francis Goet was getuige van dien laffen moord ; hij
weende urenlang bij het lijk zijns vaders, dat hij 's anderendaags ter laatste rustplaats vergezelde, en kruide toen
verder de K e m p e n in naar K i n r o y , Op-Itter. Helchteren,
Beeringen en Tessenderloo, waar hij zijnen broeder Joès
en zijne zuster « Magriet » vervoegde en die allen leden
der Bokkerijdersbende waren. Den 29° Augustus daarop
volgend toog Francis, volgens eigen verklaring, gewapend
naar Kessenich om den moord zijns vaders te wreUen.
Baron Philip van Waes was op jacht en ontdekte aan de
Oetersebrug, verscholen in de wisschenstruiken van den
Maasoever, den stevig gebouwden jongeling, wien hij volgens zijn gewoonte naar zijn paspoort vroeg en aanstalten
tot aanhouding m a a k t e . Francis Goet gebaarde het geëischte paspoort uit zijnen broekzak te halen, trok een zijner twee pistolen daar uit, richtte het op den baron, m o m pelende : « Ik zal u een paspoort geven zooals mijn vader
ér een van u g e k r e g e n heeft ». Door een goed gericht
schot in de zijde getroffen, zeeg de baron ter aarde en
stierf 's anderendaags in een nabijgelegen huis ; ondertusschen had zich Francis onder de voeten uitgemaakt
om, zonder door iemand herkend te zijn, naar Tessenderloo weer te keeren. De parochieregisters van Kessenich
bevatten deze overlijdensakte :
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« Anno 1759, die 30 Augusti, obiit Johannes-Philippus Baro de
Waes, Dominus temporalis liberi territorii de Kessenich, Hunsel,
Bronshorn, etc. in campo inter Kessenich et Steverisweerdt venandus, agressus, ictu sclopeli in ventre vulneratus in aedibus Petri
Houben ad Mosam, S. S. munitus pie obiit aetate 33 annorum .»(i)
D e volkstraditie — zegt D r Habets — luidt dat Francis
Goet levend geradbraakt is te Kessenich. Deze overlevering- is in strijd met de aanduidingen van de crimineele
oorkonden, het « Rollboeck » van Vliermael en zelfs m e t
de verklaringen van eenen o o g g e t u i g e , die Francis Goet
te Tessenderloo heeft zien executeeren. E e n jaar of twee
na de beschieting van het Kasteel van A n t w e r p e n (1832)
door het Fransche leger onder maarschalk Gerard, gingen v a d e r e n zoon Arnold W i e ë r s van G e y s t i n g e n , onder
Ophoven, over Baelen naar de groote havenstad om h u n
zieken zoon en broeder, soldaat, te bezoeken. In de afspanning-herberg te Baelen, waar ze vernachtten, troffen zij nu eenen vijf-en-tachtig-jarigen ouderling aan,
die bij het vernemen dat beide reizigers h e r k o m s t i g waren uit een aanpalende g e m e e n t e van Kessenich hun
sprak over Goet, den m o o r d e n a a r van den baron van K e s senich. In 1764, toen die stamgast der herberg 18 jaar oud
was, woonde hij te Tessenderloo de terechtstelling bij van
Goet en diens gezellen ; de ouJerling, een welbespraakt
dorpsverteller, verzekerde dat de jeugdige Goet talrijke
moorden bedreven had ; zelfs had hij in een bosch eenen
priester uitgeschud, hem daarna de oogen uitgestoken en
hem voor zich opgedreven, zijn grootste vermaak vindende in het feit dat de blinde gedurig tegen de boomen botste.
Het Rolboek van Vliermael vermeldt een vonnis van 28°
Il Het huis Tan Pieter Houben lag 23 min. van de Oetersebrug en diende tot schippersafspanning langs de toen druk bevaren Maas tot over 50 jaar ; 't i.s nu een groote
boerderij. Te Geystingen vertelt men dat de stervende baron aan zijn onbekenden moordenaar vergtffeni:, schonk.
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Juni 1764, waardoor Goet en Picqueur tot de tortuur verwezen worden, en op 9" Jun-i daaropvolgende eene recharge om Picqueur te doen h a n g e n , Goet levend te radbraken, het hoofd af te slaan en te stellen op een pinne, het
lichaam op een rad. Magriet Goet werd den 20" September ter tortuur en tien dagen later tot de galg veroordeeld.
Luit.- drossaard Hollanders en M. Swolfs traden als klagers op tegen crimineelen en de naam der vier zetelende
schepenen hebben we reeds vermeld.
De gerechtsplaats dezer aloude en aanzienlijke gemeente lag in de Averbodehei, 20 m i n . van de vermaarde Abdij
op de W e s t e r g r e n s der g e m e e n t e en niet ver van het A n t werpsche dorp Veerle ; de plaats heet t h a n s nog Galgeberg en meer dan eens ontgroef men er ketens, halsbanden en menschenbeenderen.
Tegelijkertijd, ofwel en meer waarschijnlijk wat vroeger, bestond er voor Tessenderloo een andere « plaetse
van supplicie», want de inwoners dier g e m e e n t e spreken
nog van den Bootesstaek, staande waar nu een zware arduinsteen ligt aan de Oostzijde van Tessenderloo en dus
in de richting van Beeringen, ter plaatse Ulfheidebosch,
waar die g e m e e n t e grenst aan Oostham en Pael. Daar
werd, zoo vertelt men te Tessenderloo, de beruchte dief,
brandstichter en moordenaar Boot aan eenen staak gekluisterd, die te midden van dien steen recht stond en
rondom welken de brandstapel was getast. D e beul had
den schurk een zakje buskruit ( i ) op de borst gebonden,
dat door aantasting van het vuur springen en Hoot vermorzelen zou. De trommel werd geroffeld om 't gejammer
J) ü p biz. 45^ van zijn [^oed opgestelde Bijdragen, zegt Cannaert ; * Van tijd tot lijd
werd wal nieuws uitgedacht om den geestdrift gaeiide te houden en den ijver van hei gemeen voor die ijselijke tooneelen niet te laten verllauviu-n : een Dak met Husliruid gevuld,
werd aldus op oe ii<irsl van een dezer eilendiKCn vastgema'ekt. Ilettvelk plotseling uitbarstende, een verschrikkelijKcn en ouvcrwachten SISL' vernnr/aekte, waerHoor "ogenblikkelijk onder de samengeschaerde menigte, het gerucht zich algemeen verspreidde, dat onder
dat afgrijselijk rumoer, de duivel 's maas ziel had weggesleept (16^51».
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van den veroordeelde te verdoe ven. Evenals op andere
plaatsen van Vlaamsch België, woonden onderwijzer en
schoolkinderen deze huiveringwekkende terechstelling bij,
want de executiën moesten i m m e r s dienen tot spiegel en
exempel van anderen I
Met de vermelde bestraffingen was toch de bende dezer streek niet uitgeroeid, want zeven jaar later, den 21"
Augustus 1771, werd Andries E e r s a e m , alias
Traperickx
Dries of Doddel Dries, te Beeringen tot de tortuur verwezen en den 4° September daarop volgend veroordeeld om
levend geradbraakt te worden, wat drie dagen later geschiedde ; hij had diefstal met huisbraak en geweld g e pleegd te Molenstede bij Diest.
Zes jaar later vermelden de crimineele registers dat de
schepenen van Beeringen, ditmaal zetelende ten Luiksche
rechte, op 13" Januari 1777 de g e v a n g e n n e m i n g beslisten
van Maria R a e d t , Katarina Beggand, Johanna B e g g a n d
en Jan Michel, wegens diefstal te Beeringen-binnen. De
recharges over misdrijven-en wandaden in de stad zelve
gepleegd staan ingeschreven in 't Fransch, in registers
betiteld : « Echevins de Liége. Registre aux R e c h a r g e s
et sentences des causes criminelles commengant Ie 20 mai
1758 jusqu'au 14 mars 1794», berustende in het Staatsarchief van Luik en door ons geraadpleegd. Michel en de
twee vrouwen werden den 3° Maart 1777 te Beeringen op
de Markt aan den schandpaal of kaak gebonden, k r e g e n
50 geeselslagen van den scherprechter, werden voor eeuwig verbannen uit het Land van Luik en het Graafschap
Loon, en indien ze er weer gesnapt zouden worden,
moest m e n ze hangen en verworgen. ( i ) Den 8° A u g u s t u s
1783 spraken de schepenen van L u i k hetzelfde vonnis uit,
l) Zulke verbanning met de erbij gevoegde bedreiging hiet op den hals veihauntn. (In
Vlaanderen : op het lijf verbaitnen). Det.e bannelingen mochten in Vlaanderen door
iedereen straffeloos bij banbreuk gedood worden.
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maar loo geeselslagen in plaats van 50, en met brandmerking, tegen Michiel S m y e r s , voor diefstal te Beeringenbinnen, Pelt, Lommei enz., doch deze schelm ontsnapte
uit het g e v a n g .
De Crimineele Registers van T e r Hauweycken (Heusden), afhangende van den heer van Vogelsanck,vermelden
onder d a g t e e k e n i n g van 10" November 1782 het doodvonnis door onthalzing van Peter Pipers, Marten Coenen,
alsmede op 5" A u g u s t u s daarvoren hetzelfde vonnis tegen
Hendrik Gysbrechts, uit het Bolhuis te Molenstede bij
Diest. Die rechterlijlre uitspraken staan ook als recharges
geboekt in het Rolboek van Vliermael, omdat T e r Hauweycken aan het Loonsche recht vi^as onderworpen. Hendrik Gysbrechts erkende zich plichtig aan baanstrooperij,
maar in den nacht volgende op de uitspraak van. het vonnis door de schepenbank van T e r H a u w e y c k e n , werd hij
door eene menigte gewapende, vermomde en onbekende
personen met geweld uit het gevang van Beeringen gehaald en vluchtte de grenzen over. Schout en meier vroegen en verkregen een vonnis tot executie in beeltenis,
uitgesproken door de schepenen H. Jans, R . L o n e u x , J.A. Slangen en J.-F. Elens, natuurlijk na bekomen recharge van het Oppergerecht van Vliermael, want dat vonnis
staat in het « Rollboeck » ingeschreven. Die verhanging
« i n effigie » geschiedde den 15° November 1782 « t e n
h a l f t w e l f u e r op een bergh oft hoogte gelegen op de
Cruysbaen naest en bij het huys van Jan Hoens onder
Tervaent. buitinge van Beeringen ter lincke sijde van de
g e m e y n e weg, leydende van Beringen naar Ham ». Uit
het feit der ontzetting uit het g e v a n g en dat door eene
menigte gewapende boosdoeners, moet men afleiden dat
men met een talrijke bende, vastbeslotene en wellicht
met den eed verbonden m a n n e n te doen had ; zoo handel-
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deu i m m e r s ook de Bokkerijders van 's H ertogenra de en
omstreken.
In de « E x t r a o r d i n a i r e van 5" Februari 1785 », te i uur
n a m i d d a g en ten Loonsche rechte, is er sprake van eenen
diefstal met inbraak, den nacht er voren gepleegd bij H e n ricus Srayen, te Reyssel in de buiting van Beeringen.
C. - B . H a m a k e r s staat in het verslag eener buitengewone zitting der Schepenbank op i 8 " N o v e m b e r 1793
vermeld als « facteur d'office en officier deser stadt en onderhoorige van Beeringen », neffens den heer B . Gerardi
als luit.-drossaard. Dit proces handelt over den moord op
Pieter Meelbergs, ten huize Jan Daniels, op Genhout ( i )
in de buitinge van Beeringen gepleegd, des nachts ervoren door Jan Glaes, schaapherder, en Henricus O b b e r s ,
beide in dienst van Louis Van de V e n n e , pachter van Joès
Pelsers, van Hasselt, op den V e n u s b e r g te Meldert, bij
Lummen.
Het « Criminelen Roll Register der Justitie Oostham »
vermeldt onder d a g t e e k e n i n g van 13° Januari 1790 eenen
diefstal met inbraak in den nacht van ]2" tot 13° December 1789 te Oostham gepleegd, bij de weduwe Arnold
Scheppers. Het onderzoek werd door luit.-drossaard H a m a kers gedaan op last van Graaf de Renesse, heer van het
Land van Oostham, na recharge van het Oppergerecht van
Vliermaal. Negen roovers waren in het huis g e d r o n g e n ,
knevelden de bewoners en bedreigden ze met doodslag
door een « herstel » of h a k m e s , stolen de k l e e d i n g s t u k k e n
en het liggende geld (zes kronen) ; de andere leden der
bende hielden buiten de wacht. Deze schelmen werden
niet ontdekt.
I) Geit fout flf Gec7ihpnL was toen een gehucht van Pael. welke gemeente lot de bulling van Beeringen behoorde. Hout was vroeger een synoniem van lïosch ; nu zegt men
Genebusch en dat parochie - gehucht hoort bij Lummen.
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T e Reckheim en te Mechelenaan de M a a s
Op blz. 147 g-ewaagden wij van bestraffingen te Mechelen a/M en te Reckheim.
Reckheim, eerst eene vrijbeerlijkheid, in de 15* en 16*
eeuw een baronie, werd op 31" Maart 1623 door Ferdinand
II, keizer van Duitschland, verheven tot graafschap, dat de
gemeenten Reckheim, Boorsheim en Uyckhoven omvatte.
De laatste graaf was Ferdinand-Karel graaf van Aspremont en Reckheim, in Nov. 1729 geboren en die zijnen
vader Karel-Gobertus opvolgde. De schepenbank vonniste
er in crimineele zaken als oppergerecht en de inwoners
mochten voor geen vreemde rechters gedaagd worden ;
voor burgerlijke aangelegenheden alleen, kon men in beroep gaan bij de Keizerlijke Kamer van Spire, hoofdstad
van den Neder- of Rijn-Palts, als het rechtsgeding meer
dan 500 duitsche goudgulden bedroeg.
Op 't einde van 1774 werd Gaspard Cogel, een Bokkerijder van treffelijke familie, uit de gemeente Reckheim,
op aanklacht van drossaard Burin veroordeeld om gegeeseld, gebrandmerkt en ten eeuwigen dage verbannen te
worden ; Sleinada duidt hem met de letter C. aan als lid
eener bende van Overmaas. Door een edict van 9° Januari 1775 veranderde de Graaf deze onteerende straf, omwille der familie, in 20 jaar opsluiting in het hospitaal van
Sint-Joris te Luik. Dit edict staat in 't Fransch overgeschreven door den secretaris en schepen P. de Betouw in
de « Momboirs Rolle der vrij Rijckx Graefschappen ende
vrij Rijckx Baronie Reckheim ».
Mechelen was een der elf heerlijkheden van het Kapittel van Sint-Servaas te Maastricht, had J.-G.-S. de Limpens tot luit.- drossaard, en H.-M. Nijpels, van Maastricht, was secretaris en lid der Schepenbank. Twee Rolle-
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registers van crimineele zaken der jaren 1734-1784 berusten in het Rijksarchief van Nederlandsch Limburg en
vier andere (1703-1795) vindt men in het Staatsarchief te
Hasselt. Uit deze schriften blijkt dat de schepenen van
Mechelen hun « Extraordinaire Genachten » hielden op
« den ouden stadhuyse te Maestricht » en, van 1782 af, op
den « hoogen leenzael der hooge Proosdije van Sint-Servaes ». Als men nu nagaat dat Mechelen drie uren benoorden Maastricht gelegen is, zal men toegeven dat de schepenen dier gemeente hun ambt in moeilijke omstandigheden moesten vervullen. Staan als schepenen in de registers
vermeld : Eug. Gilissen, Ferdinand eri Domien Booten,
Christiaan Tulleners. Evenals de andere tien Banken van
Sint-Servaas,(i) vroeg de schepenbank recharge bij twee
commissaires décisetirs.
De galg stond op den « Galgenheuvel », nu nog zoo geheeten en aan de Westzijde der heirbaan Maastricht-Wezei a/R gelegen, tegenover den windmolen van Vucht.
Den 22" Augustus 1774 werden teMechelen gehangen
Jan R., oud 60 jaar en zijn zoon Helger, oud 34 jaar, leden eener bende Bokkerijders van Overmaas.Hun dorpgenoot Willem Op, zwager van Jan R. en 52 jaar oud, ontvluchtte de gemeente ; den 23" Maart 1775 werd hij bij
verstek gebannen verklaard en is kort daarna gevangen
en ook gehangen geworden te Thorn, een stedeken twee
1) Ziehier de namea der II Banken of heerlijkheden van het Kapittel van Sint-Servaas : S4tf (tusschen Maastricht en Valkenburg), Beruiau \L.Aaii van Luik], GrootLaan, Hetfain^Kcer (ten O. van Maastricht). H^a, Koninxhiim,
Mechelen, SlltUen,
7w«i^tt5er« (deel der stad Maastricht). Vtipiv^en, Zepperen. e l k dezer stond onder het
toezicht van eenen kanunnik, rijproosi geheeten. Door het verdrag van Kontainehleau,
8" November :785, stond keizer Jozef II zijne rechten o p ' t Kapittel van Sint-Servaas
aan Holland af, dat zijn bestuurlijk recht niet zeer deed gelden ; de hoofdrijproost van
Siot-Servaas bleef de burgerlijke overheden van Mechelen benoemen met instemming
der Staten-Generaal. T o t in 1770 diende het kasteel van Mechelen tot zomerverblijf van
den hoogrijproost. en bleef het eigendom der kerk van Sint-Servaas tot aan de Fransche Republiek, wanneer het in bezit kwam dar familie Payao.
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uren benoorden Maaseyck in Holland gelegen. In 1794
werd er nog een Bokkerijder gerecht, lid eener Belgische
bende, doch om de chronologische orde der gebeurtenissen
en de rubriekindeeling zou trouw mogelijk te volgen, zullen wij deze terechtstelling vermelden als er sprake is van
de rooversbenden der Maasvallei onzer provincie.

T e W e l l e n , Guygoven, Ulbeek, Alken,
Cortessem.
Wellen was een eigenerfelijk of allodiaal goed. d. i. niet
leenroerig en cijnsvrij, der abdij van Munster-Bilsen. Even
als in alle landelijke gemeenten bestond er een nedergericht van zeven schepenen, dat in rechterlijke aangelegenheden hoofdvaert ging bij het oppergerecht der abdij. In
de jaren 1774-1776, toen de bestraffingen der tweede bende
Bokkerijders van Wellen plaats grepen, zetelden er onder
anderen : Claesea, als meier ; Berden, Renier Neven, de
Bellefroid en Dossin, als schepenen ; Crol en Beckers
werden bijgeroepen als gezworen dokters-heelmeesters ;
Elias Walhoffs was gerechtsbode van Wellen-Dorp.
De graven van Loon waren de voogden dezer heerlijkheid tot 8° October 1366, toen Arnold van Rummen, na
5 jaar betwisting en strijd, zijne rechten aan den PrinsBisschop van Luik moest afstaan.
Het vrijgoed Wellen was in vijf wijken verdeeld : het
Dorp, Russelt, Overbroeck, Wellerbosch en Abswellen.
Dit laatste gehucht was eene heerlijkheid afhangende der
proosdij van Maaseyck, of van den abt, vanwaar zijn
naam Abswellen ; het volgde de gebruiken van Luik,
had zijn eigen gerechtshof, doch was met de moedergemeente voor bestuurszaken en belastingen verbonden en
koos jaarlijks zijpen meier zoowel als de vier andere
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kwartieren. Vroelingen, nog een gehucht van W e l l e n ,
was een Loonsche heerlijkheid, hoorde M. de Leonard,
heer van Streel toe, ging- te Vliermael in beroep voor
burgerlijke zaken en in laatste « hoofdvaert » te Curingen,
maar in crimineele rechtsgedingen volgde het de andere
deelen der gemeente. I n d e jaren \yyo-iySo vermelden de
bewaarde oorkonden de namen van Claesen, Louwette,
Arnold Proesmans en Nikolaas Berden als schepenen der
justitie van Vroelingen. Met behulp van het hierbij
gevoegd Jandkaartje van L i m b u r g kan de lezer zich over
de betrekkelijke ligging dezer gehuchten vergewissen.
Wellerbosch is nu het gehucht Bosch. D e pachthoeve
Blijdenstock, in den loop van dit verhaal ook geciteerd,
draagt t h a n s den naam van Blijdenhoek, maar de n a a m
Stock is gegeven aan e e r e plaats drie minuten westwaarts
van Blijdenhoek gelegen. Vroelingen heet thans Vrolingen en in de verlijdingsakte van den 3"' Januari 1375 voor
de Leenzaal van Curingen staat Vroedelingen.
De vijf meiers van Wellen bemoeiden zich met het d a g e lijksch en gewoon bestuur, maar geenszins met c r i m i n e e le of rechterlijke aangelegenheden. De R a a d bestond uit
de meiers der twee vorige jaren, den drossaard, den
schout van het dorp, en den schout van Abswellen. De
abdis benoemde al de leden van het gerechtshof : den
schout, de zeven schepenen en den secretaris, ook stelde
zij den luitenant-drossaard aan.
Ziehier de luitenant-drossaards door haar benoemd :
Antoon-Guilliam Bollaerts ; J a n - F r a n s H a y w e g h e n , die te
Loon woonde (1749-1766) ; Van Abel (1766-1772) ; L a m bert-Guilliam Hollanders (1772-1778); M.-J. Nijpels (17781791) ; Gerard Billen, die tevens secretaris was en zich later te zeer inliet met plaatselijke politiek, tegen den zin
der abdis.
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Die ambtenaren hielden een Rolregister, een Gichtboek en een Crimineel Register, het eerste voor de burgerlijke geschillen en boetstraffelijke rechtsgedingen, het
tweede voor de goederen en renten en het laatste voor de
eigenlijke misdaden.
In een Gichtregister van Wellen, in het Staatsarchief
van Hasselt bewaard, kan men kennis nemen van de wijze op welke de abdis Antoonetta van Eltz van Kempe.
nich den 11° Juli 1763 te Wellen ingehuldigd werd, alsmede hoe hare opvolgster Sophia van Stadion in Januari
1772 aldaar een reglement deed toepassen om « te remeedieeren aen alle desorders en abusen welcke dagelijckx ingebracht en begaen worden in onze vrijheerlijckheid
Wellen door de onobservantie der wetten en mandaten deses lands en edicten der policie ». (i)
Toen in 1773-1^76 het opsporen, het aanhouden, het
ondervragen en confronteeren, het folteren, het vonnissen
en bestraffen der Bokkerijders van Wellen en omstreken
in vollen gang was,moest het de schepenbank.uiterst lastig
vallen om te Wellen zelf hare «Extraordinaire Genachten»
te houden, daar de voornaamste rechtsplegingen zich te
Munster-Bilsen voordeden, dat op eenen afstand van drie
uren en half gelegen is en toen met doorslechte wegen
aan Wellen verbonden was. Daarom vroegen de schepenen de toelating om hun buitengewone vergaderingen
voor crimineele zaken te Munster-Bilsen zelve, in de onmiddellijke nabijheid van het hooger gerechtshof en hun
gevangen dorpgenooten, te mogen houden. Dat verzoek
werd genadiglijk ingewilligd — en nog wel in 't Fransch !
I) Een uittreksel daarvan, namelijk cene verordening over de herbergeni werd um hare
eigenaardigheid en tot afteekeniog der drankplaag dier tijden in deze streek, overgedrukt
in het antialcoolisch maandschrift « De Morgenster», Noveniber-nummcr 1912. drukkerij
Vanderdonck-Robyos, Maaseyck.
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— zooals blijkt uit het volgend besluit, dat we in zijn
oorspronkelijken vorm mededeelen :
« Sophie par la grace de Dieu Abbesse du très-iilustre et reverend Chapitre de Munsterbiisen, Princesse du Saint Empire Remain, née comtesse de Stadion Thannhausen, dame des Libres
Seigneuries de Munsterbiisen, Wellen, Haccourt, Hallembaye,
Cleynespauwen, Bergh, etc. etc.
Vu rexposition nous faite par notre cour et justice de Wellen,
pour des raisons a nous connues, déclarons d'avoir accordé comme nous accordons encore par cette, de notre authorité et en conformité des loix, Ie pouvoir d'eiercer toute leure juridiction dans
la salie de notre noble et souveraine Cour feodale a Munsterbiisen
OU autre place convenable audit lieu, pour porter tout décret, prononcer toute Recharge jusqu'a definition des causes inclusivement contre les prisonniers qui sont et scront ici en detention.
Fait dans notre residence abbatiale de Munst<?rbilsen le
14 maij 1774.
Abbesse princesse. »
E e n i g e dagen daarna, den 11" Juni 1774' hield het nedergericht van Wellen een b u i t e n g e w o n e vergadering te
Munster-Bilsen, te 7 uur 's avonds, waarna de schepenen,
gelet op uur en afstand, waarschijnlijk aldaar moesten
vernachten.
Men zal bekennen dat de schepenen van Wellen, evenals die van Mechelen a/M., ernstige moeilijkheden ontmoetten om een lastige, ondankbare en zeer onaangenam e ambtelijke zending te vervullen ; het zal dan ook eene
der redenen zijn waarom het moeilijk viel 4 schepenen,
het wettelijk m i n i m u m , te vinden om geldige vergaderingen te houden over crimineele zaken.
In de rumoerige tijden van de tweede helft der achttiende eeuw was Robert Tercafs, van Loon, pastoor te W e l len (1753-1796) ; hij was een geleerde priester, toonde zich
krachtdadig in 't geen het onderhouden der statuten en
rechten van de geestelijke overheid betreft ; niettemin
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vond deze waakzame herder, evenals vier zijner voorgangers, e r g ontevreden schapen onder zijn talrijke kudde.
In eene aanklacht, door acht h u n n e r onderteekend en
naar den Groot-Vicaris gezonden, beschuldigde men T e r cafs en zijne voorgangers P o n t a n u s , T h e n a e r s , Lo.yaerts
en Freysers van slechte ambtsbetrachtingen en van
plichtverzuim ; onder andere staat in die scherpe aanklacht :
«... dat de pastoors de onrechtreeksche schuld sijn der misdaden
waerom 26 inwoonders in 177460 1775 gehalsrecht werden : als
de pastoors ze beter hadden opgevoed, dan waren ze niet misdadig
gewerden. De gemeentenaren van Wellen beelden zich in dat hèt
moet seer wel bekent sijn van sijne Hoogweerdigheid dat in Wellen kortelings 26 misdadige inwoonders sijn verbrandt ende geradbraekt geweest ; maer het is te geloven dat mijn Heer niet weet
lïoe veele kleine kinderen dese geëxecuteerde misdadigers ons hebben achtergelaten, die wij rekenen op ontrent hondert en twintig,
zonder de weduwen, soo dat men kan oordeelen dat meenige eerlijke familie zich bevlekt bevindt door die schandaleuse executies.
Alhoewel wij maer boeren sijn, soo vindt men nogtans onder ons
menschen die verstand en gevoelen hebben en die eerlijK van harten sijn ; ook die in alle voorvallen diepe reflexien kunnen maken,
soo sij stoutelijk durven zeggen dat hunne bloedverwanten nooit
tot sulcke schandelijke dood souden gekomen sijn bij al dien wij in
ons dorp het geluk badden gehadt van pastoors te hebb;n die hunne pligten en obligatien gedaen hadden om aen de hen aenbetrouwde schapen de vrees Gods in te planten ten tijde sij nog jong
waren ».
Wij laten het peilen dezer « diepe reflexien » aan onze
Lezers over, die zeker zulke zvv^are aantijging tegen een
heele reeks parochieherders met verbaasdheid overwegen
zullen.
Tercafs spande een proces in wegens laster voor tiet
OHiciaal Hof te Luik ; toen t r o k k e n vijf onderteekenaars
hun handteeken t e r u g « o m d a t ze de aanklacht niet g e -
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lesen hadden eer sij onderteekenden », zoodat slechts Guilliam Lussus, Jan Neven en Hendrik Smets overbleven.
Deze spanden tegen den pastoor en de leden van het armenbureel een prccfs in over hst slecht gebruik der armengoederen. Snnets stierf in 1779 en Neven drie jaar later, de twee processen gingen door tot einde 1783, maar
we konden nergens vinden wat er verder van gekomen is.
Pastoor Tercafs stierf en werd door Hertüan Trouwers,
van Cortessem, opgevolgd in Februari 1796, maar deze
trad slechts in dienst op 23° Juni 1797, Priester WillemHendrik Vandenbrouck is, in strijd met hetgeen andere
schrijvers vermelden, nooit pasioor van Wellen geweest ;
zijn oom, Hendrik Vandenbrouck, die een schoone pachthoeve met kapel te Overbrouck bezat, werd pastoor te
Borloo en toen bediende zijn neef, kapelaan van Wellen,
deze kapel, waarin tweemaal per week mis gelezen werd,
tot aan zijnen dood in 1810. Die bidplaats is in woning
veranderd, hoort nu toe aan de heeren Pexters van Herten ; zij is bewoond door August Philtjens, landbouwer
en herbergier.
Dat de Wellenaren in 1789-1792 nog al heel bijzondere
parochianen waren, leeren ons de gebeurtenissen dier tijden. Den 18" Augustus 1789 brak te Luik een opstand
los der Voltair.esgezinden tegen den prins-bisschop graaf
van Hoensbroeck en deze moest vluchten. Reeds in September deden Wellenaars mede met rebellen van Luik in
hun eigene gemeente, hieten zich Patriotten (i) en waren
aangevoerd door hunnen dorpgenoot Joannes Meeckers,
schoenmaker, die als voorname medehelpers had Lodewijk
Fourrier, Jan Èyben, Servaas Stasseyns, Gilbert Devries,
i) Ia de Luiksche-Omwenteling ¥3111789 werdeo de vijanden van deo Prins*Bisschop
Pairiotien
geheeten ; hunne opperhüofden waren naturalisten of vrijdenkers, die het
prins-bisdom wilden stculariseereii of wereldlijk verklaren.
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Michiel Briers en Jan Roggen. Zij braken met geweld de
pastorij in en haalden uit de « compe » (een koffer met
drie sloten) 1,400 gulden om ze aan de armen uit te deelen. Dat werd in October herhaald, en ze deden den
pastoor 800 gulden uittellen, die de mombers der armen
schuldig waren, maar deze som kwam niet in de handen
der behoeftigen. De pastoor moest herhaalde malen uit
zijne woning vluchten. In Septemper 1790 zakten 300
Luiksche rebellen naar Wellen af, waar ze wisten dat ze
talrijke aanhangers zouden vinden, maakten van de kerk
eene kazerne, bestolen of rantsoeneerden de deftige in"
woners, bedreven eerloosheid en ontucht. In Januari 1791
stelde het keizerlijk of Oostenrijksch leger een einde aan
den Luikschen opstand. Zeven belhamels van Wellen
werden gevankelijk naar Luik gebracht; einde Februari
1791 werd Jan Meeckers ook gevangen en naar Hasselt
geleid, doch hij ontsnapte er uit den kerker ; Louis Fourrier werd in Juli 1791 tot de galg veroordeeld, djch is den
14" Februari 1792 begenadigd, mits betaling der proceskosten. Datzelfde jaar nog moest de Abdis alweer gerechtelijke vervolgingen inspannen tegen verscheidene inwoners der gemeente Wellen, die allerhande « excessen » te
Russelt bedreven hadden. In een vóór ons liggend smeekschrift vragen zeven Wellenaren, die zich plichtig erkennen aan misdrijven, ten huize Wolter Swennen te Russelt
gepleegd, deemoedig vergiffenis aan de Abdis en heeten
zich « de ootmoedige verthoonders alle seer arm, en
meest-deels overladen vaneenen hoop onnoosele kinderkens. en vinden hun in d' onmogelijkheid om d'onkosten
te doen van aen den Rigter te betoonen, hoe en op wat
maniere sij staende den fatalen tijd der revolutie sijn verblind en verleydt geworden... Sij bekennen, nu wederom
verligt sijnde, dat sij hebben misdaen ; maer verhoopen
dat Uw Hooghheyd in gratieuse consideratie sal nemen
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dat soo menigen armen mensch in dien tijd verleydt en
verblindt is g;eworden door eenige quaetwillige opstookers,
die te Wellen seer menighvuldig sijn ». Zooals men door
dat vertoogschrift verneemt, zijn het ditmaal de pastoors
niet meer, die de Wellenaren op de verkeerde baan brachten, maar wel de talrijke « quaetwillige opstookers ».
Dat in dien tijd. zeventien jaar na de de talrijke terechstellingen van Bokkerijders, het nog in 't geheel niet proper uitzag te Wellen, zeggen ons klaar en duidelijk de
laatste w oorden van het smeekschrift, dat inderdaad door
de Abdis « in gratieuse consideratie » genomen werd. In
datzelfde jaar werd alles in rust gebracht door de bemoeiingen van Leopold II, keizer van Oostenrijk, maar de
rustperiode was van korten duur, want in November 1792
kwamen de sansculotten alles het onderste boven zetten.
En weer waren er Wellenaren die tusschenin den eersten
en tweeden inval der Fransche Republikeinen in troebel
water vischten en hun belhamel Meeckers, weer te Wellen teruggekeerd om zich aan het hoofd der Patriotten
te stellen, schoot er het leven bij in, wat we ten gepasten
tijde zullen vermelden.
Dat het te Wellen woelig toeging, erger dan elders in
het Prins-Bisdom en zelfs te Luik (de « Cité ardente » of
« Woelige Stede »), verneemt men uit het verslag door
luitenant-drossaard Gerard Billen in Mdart 1791 aan den
Prins-Bisschop en graaf van Loon in het Fransch overgemaakt ; * Nergens, zoo schreef die hoogofficier, zelfs in
de hoofdstad (Luik) niet, werden de wanordelijkheden tot
zooveel « excessen » gedreven dan te Wellen ; hier beeft
men alles gedurfd : men heeft er gestolen, verwoest,
brand gesticht, gedood en andere gruweldaden bedreven,
alles is er omver geworpen ». En de Abdis zelve schreef
den 26" September 1791 aan den Geheimen Raad te
Luik : « Gij kent, ten minste van reputatie, de bende
schavuiten die sinds lang mijn dorp Wellen besmet ».
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Wij zegden dat priester Vandenbrouck in 1773-1776
het voornaamste had aangeteekend van hetgeen er te
Wellen en in de aanpalende dorpen met de Bokkerijders
voorviel, 't Is nochtans toen niet dat aldaar die roovers en
brandstichters hun eerste misdaden pleegden. Reeds in 't
midden der achttiende eeuw, onmiddellijk na de uitroeiing en verspreiding der eerste bende Bokkerijders in de
Landen van Overmaas, vormde ^ich een gezelschap bandieten, waaronder er waren die van den rechter Maasoever naar' hier gevlucht zijn. Van die Belgische bende
wordt door Sleinada, Mengels, Russel en Vandenbrouck
niet gesproken, maarzij wordt duidelijk bedoeld in de
oorkonde, den 6" Februari 1754 door den Prins - Bisschop
van Luik uitgevaardigd, die we hier vertalen en deels cursiveeren : « Mijne Heeren, gezien hebbende het smeekchrift hun aangeboden door Lamb.-Guill. Hollanders,
luitenant-drossaard van 't Graafschap Loon, voorhoudende dat behalve de buitengewone onkosten, bedragende
meer dan 2,4CM3 gulden, die hij moest gebruiken om den
genaamden Frans Vanlewe, hoofd eener bende van allerlei schurken en moordenaars, ter dood te doen veroordeelen, hij daarenboven aangehouden heeft en doen executeeren meer dan vijftig andere gevangenen waarvoor
hij niets getrokken heeft, hebben het smeekschrift naar
de Afgevaardigden der Staten verzonden om er behoorlijk gevolg aan te doen geven ».
Als we verder spreken over de roovers van Graesen
enRummen, van Sint-Truiden en Zepperen, zal men
vernemen dat Frans Vanlewe op 't einde van het jaar
1753 te Wuest-Herck gevangen zat ; daar werd hij op 22"
December geworgd en verbrand.
In 't jaar 1750 werd een vrouwspersoon op den openbaren weg te Vliermael aangerand door zekeren Willem Cr.',
wonende in die gemeente ; zij moest onder doodsbedrei-
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ging al haar geld afgeven. Het slachtoffer bekloeg zich
bij de justitie en Cr. werd te Hasselt in 't gevang gezet.
De luitenant-drossaard Hollanders vernam dat de gevangene lid was geweest eener bende roovers en brandbriefleggers, die Guygoven voor centrum en verblijf
verkozen had en aldaar en omstreken zware misdaden bedreef in de jaren 1741 tot 1744. Met veel moeite geraakte
hij den 12" April 1751 in 't bezit der rechterlijke stukkerï
door de schepenbank van Guygoven over die bende bandieten opgesteld, want deze gemeente, al grenst ze aan
Vlierraael en Wellen, behoorde niet tot het rechtsgebied
van Vliermael-Hasselt, noch tot dat van Wellen-MunsterBilsen ; zij ging in recharge te Buyten-Bilsen. In het rechargesregister van dit oppergerecht, berustende in het
Staatsarchief te Hasselt, staat echter niets aangeteekend
over feiten, die vóór 1751 zijn voorgevallen, zoomin als in
het Rollboeck van Vliermael. Over deze bende van Guygoven werd dus nooit iets gezegd of geschreven en 't is
slechts in Juni 1914, tijdens het drukken dezer geschiedenis van de Bökkerijders, dat onder den grooten hoop oude
papieren en oorkonden, die in het Staatsarchief van Hasselt hunne beurt afwachten tot inventariseering, de hand
gelegd werd op eenen bundel stukken (Bundel iig
van
het te drukken bijvoegsel des catalogus) over dat rechtsgeding, zoodat we thans in staat zijn iets van officieelen
aard over de rooversbende van Guygoven mede te deelen,
wier leden juist handelden als de Bökkerijders van Wellen
en andere plaatsen ; van eedaflegging is echter in deze
oorkonden geene spraak.
Hollanders zou Cr. dan niet alleen ondervragen over de
gepleegde aanranding eener vrouw in 1750, te Vliermael,
maar ook over zijne deelneming aan de schelmstukken,
door de bende van Guygoven zeven jaar vroeger bedreven. Eene vragenlijst werd door den luitenant-drossaard
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opgesteld ; om alles duidelijk voor te stellen, drukken wij
die vragenlijst hier over met het door Cr. gegeven antwoord op elke der vragen. Een lid der bende, Cornelis Van
Thienen, had den 9" October 1744 voor de schepenbank
van Guygoven gedeponeerd op deze artikelen van onderzoek, dat Cr. bij alle hunne misdaden was tegenwoordig
geweest en medegeholpen had, wat nog een ander lid,
Paulus Va,, acht dagen later ook te Guygoven onder de
tortuur verklaarde, en daags daarna, buiten de pijnkamer,
ratificeerde.
Den 14° April 1751, te 2 uren namiddag, verscheen Cr.
voor de schepenen des graatschaps Loon, te Hasselt, maar
hij verklaarde ofwel niets te weten van de 70 vragen, ofwel ontkende hij alles ; hij onderteekende de oorkonde
over dat eerste verhoor met een -t-, zeggende dat hij niet
schrijven kon.
Hollanders eischte de « scherpe examinatie » op i" Juli
I/S' ; enden 28" September daarop volgende werd Cr.
grtortureerd voor de schepenen van Vliermael, te Hasselt,
in aanwezigheid van dokter A. Wilsens. Na eeuige tormenten te hebben geleden, verklaarde hij op alle vragen
rechtzinnig te willen antwoorden ; men hield met pijnigen op en de bekentenissen werden met de gewone nauwkeurigheid opgeschreven, Den 30" September 1751, omtrent 9 uren 's morgens, verscheen de gevangene weer
voorde schepenbank, ditmaal « los en vrij van boeien ende banden » ; voorlezing werd hem van zijne bekentenissen.gedaan, hij verklaarde daarbij te blijven en niets te wijzigen, tenzij dat de naam Hans Peeters moest vervangen
worden door Jan Wa., wolweeker, lid der bende. Dit
laatste rechterlijk stuk is door Cr. weer met ren + onHerteekend en daaronder staat : « Ouod attestor. L. Giilis,
secret, subst. in fid. »
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VRAGENLIJST MET ANTWOORDEN
De vragen zijn letterlijk in hun oorspronkelijker! vorm
afg'eschreven ; de antwoorden zijn in cursief gedvuWt.
I — Dat het alhier tot Vliermael, Guygoven ende omliggende plaetsen publieckelijcken bekent is dat men op
sekeren nacht die kercke van Guygoven is ingebroken
ende bestolen. — Bekent.
2. — Dat insgelijcx openbaer is datalsdoen daer uyt sijn
gestolen geweest twee kelcken, de ciborie, de halve maen,
de H. Oiiedoose, ende alle de rockelijns. — Bekent.
3. — Dat alsoo publieckelijken bekent is dat die ciborie
noch in hadde eenighe Heylige hostien, ende de H. Oiiedoose nog eenige H. Olie. — Bekent.
4. — Dat aldus oock openbaer is dat men die H. H.
Hostien heeft begraven in den warmoeshoff van sekeren
Paul Va. tot Vinckenroye (1) onder Corteshoveu, ende
die H. Olie gegoten in het mest in den mesthof aldaer. —
Bekent.
5. — Dat men ten dien huyze aldaer oock alle de gestolene goederen voorss : heeft naer toe gebracht. — Bekent.
6. — Dat het voors ; altemael geschiet is ontrent octo
ber 1740, citra preejudicium proecissioris. — Bekent.
7. — Dat deze gestolene dingen altemael sijn verkocht
te Maestricht op de Boschstraet bij eenen silversmit. —
Bekent, behoudens de straete niet te weten.
8. — Dat desa voorss : inbrekinghe in die kercke ende
dieverijen aldaer begaen sijn door acht of negen persoonen. — Bekent dat acht persoenen geweest sijn, te weten
de vier geëxecuteei de tot Guygoven, Jan Vanloven tot
Hasselt geëxecuteerd, hij gevangen beneffens sekeren
Taterclaes, eenen Hmmernian tot Corteshoven gewoond
l) VrwcA^wrtiy^ ligt onder Cortesscm, dicht bij d«n I.ieve HeeTebnom ; daar loopt nu
nog de Vinckenroyestraat.
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hebbende ende sekeren Hans Peeters synde eenen wolspinder doen ter tijdt tot Gevullingen
(i) ende
naerderhand
tot Houppertin^en
wonende.
9. — Dat onder deze oock geweest is den voornoemden
gevang^en beklaeghden. — Bekent.
10. — Dat hij van het geldt daer van voortsgekomen
ook paert en deel heeft genoten. — Bekent.
11. — Dat hij daervoor gehad heeft drij pattacons —
Heeft negen schellingen voor sijn deel
genoten.
12. — Dat hij met sijne andere complicen den raedt
heeft geslagen van die H. H . Hostien te begraeven ende
de H. Olie in het mest te gieten, als voorseyt is. — Bekent, en zoo is het ook gcdaen.
13. — D a t hij ende sijne andere complicen t e s a e m e n den
raedt hebben geslagen om die kercke van Guygoven te
bestelen ontrent vierthien dagen voor dat die selve als
voors : bestolen geweest is, ten huyse van voorn : Paul
Va, — Bekent, tnaer weet niet hoeveel
dagen.
14. — Dat sij oock ten dien huyse het geldt van die geseyde gestolene goederen afgekomen onder hun hebben
verdeylt. — Bekent.
15. — Dat insgelijcx alhier tot Vliermael ende alomme
openbaer is dat het huys van sekeren Antoen Hoogen,
eenen brandewijnstoker tot Opleeuw is ingebroecken, bestolen geweest metten nacht. —
Bekent.
16. — Dat alsoo publiekelijcken bekent is, dat alsdoen
daer uyt gestolen sijn geweest hondert vijftigh guldens
in comptant geldt, met alle die kleederen, lijnen en wullen van ge-heel het huysgezin aldaer. — Bekent,
niaer
zegt niets te weten van het geldt.
17. — Dat deze dieverije begaen is ontrent de maendt
October 1742 cilra pre judicium precssioris. — Bekent.
I) Gevullingen

r= Guvelingen, eene bjjurt van -St-Truiden.
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18. — Dat die selve begaen is door seven a acht persoon a n . —^ Bekent.
19 — Dat onder deze ook geweest is den alhier gevangen beclaeghden. — Bekent.
20. — D a t hij daervan oockpaert en deel heeft g e n o t e n .
— Behent te hebben gehad vier
schellingen.
21. — Dat hij ende sijne andere complicen te saemen
den raedt om deze dieverije te begaen hebben gehouden
ten huyse van voornoemden Paul Va. tot V i n c k e n r o y e
onder Corteshoven w e y n i g h tijdts voor het perpetreren der
selve. — Bekent.
22. — Dat sij aldaer dien geheelen b u y t onder hen hebben verdeyit. — Bekent.
23. — Dat het ook tot Vliermael alhier en de o m l i g g e n de plaetsen publieckelijcken bekent is, dat er tot Hoesselt
aen de pastorije, aen het h u y s van de eerentf. heer Croels,
van juffrouw Croels ende van Willem Hollants onder 't
Cruys aldaer item aen die pastorij van W e r m , sijn brandtbrieven bestelt geweest, men gelieve hem te doen seggen
wanneer die bestelt sijn geweest oft o n t r e n t . —
Bekent,
inaer weet niets
anders.
24 — Dat die selve brandtbrieven eenen dagh of twee
te voren zijn gescreven geweest ten huyse van voornoemden Paul Va. — Bekent.
25. — D a t den alhier gevangen beclaeghden aldaer oock
tegenwoordigh was ende t ' saemen met eenighe den raedt
sloegh om die brandtbrieven te scrijven ende bestellen. —
Bekent.
26. — D a t hij selfs ende sekeren Cornelis van T h i e n e n
ende Jan Vanloven oft vulgo genaempt den lotcremer die
penningen bij die brandtbrieven gevraeght eenighe daegen
daernaer hebben afgehaelt. — Bekent te saemen met Willem Ma., Cornelis Van Thienen en Jan Vanloven
die
penningen ie hebben helpen
afhaelen.
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27. — Dat dezen gevangen beclaeghden dan ook paart
en deel daer in heeft genoten. — Bekent voor zijn deel
gehadt te hebben zes guldens.
28. — Dat desen gevangen beclaeghden ende noch
eenighe andere op den 19" Februari 1744 sijnde aschwoensdagh des avonds ontrent 6 3 7 uren sijn ingekomen ten huyse van sekeren Willem Schoofs op den steenwegh tot Guygoven. — Bekent aldaer of den neeren op
schiltwacht gestaen te hebben (1).
29. — Dat sij aldaer gevraeght ende bekomen hebbende een glas brandewijn, doen aenstonts de lampe oft licht
hebben uytgeslaegen. — Ontkent wat hem aengaet.
30. — Dat sij de huysvrouwe van Willem Schoofs
voorss : haeren voorschoot hebben afgetroecken, ende
haere oogen daermede verbonden ende verbliat. —
Vansgelijcken ontkent.
31. — Dat sij oock haers man voorss : oogen verbonden
ende verblint hebben. — Als op den voorgaenden.
32. — Dat sij haer ende haren man voorss : oock hande
ende voeten hebben bijeen gebonden. — Als op den voorgaenden.
33. — Dat sij hun beyde seer hebben geslagen ende
seer qualijck ende deirlijck mishandelt. — Ontkent wat
hem aangaet.
34- — Dat sij die vrouwe dus aen eene taf f el hebben
vastgebonden — A l s op voorgaenden.
35- ~ Dat sij haer eenen steek in haer hooft hebben gegeven met een punctigh messe. — Als op voorgaenden.
36. — Dat sij haer seer deirlijck met voeten hebben gestampt. — Als op voorgaenden.
37- — Dat sij onder haer bloodt lichaem twee vlammeni) op den mrdtt ^ i o de gang üf voorhuis. Willem Schoofs woonde aan de rechterzijde der groote baan van Guygoven naar Toogeren, omtrent daar waar nu mijlpaal 20
staat: bet huis is over een veertigtal jaren afgebroken.
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de fackelen stroye hebben verbrandt ende haer daer mede
op haer bloote schaemele partije en blooten buyck ende
beenen seer deirlijck hebben gebrandt tot drijmael toe.
— Bekent de vrouwe vast gehouden te hebben.
38. — Dat deze gevangen beclaeghden ende den voorn :
Jan Vanloven den lotcremer haer vasthielden. — Item.
39. — Dat sij haer dus seyden doe oude hex oft desgelijckx, nu suit ghij uw geldt wijsen. — Bekent ten opzicht
der andere complicen.
40. — Dat sij haer dreyghden aenstonds te vermoorden. — Item.
41. — Dat sij aldaer oock met gewelt hadden in huis
gebracht sekeren Anthoen Poesq'iet. — Bekent.
42. — Dat sij desen oock hebben op den grond gesmeten ende handen en voeten bijeengebonden. — Bekent.
43. — Dat sij hem ook seer deirlijck hebben geslagen
ende mishandelt. — Bekent.
44. — Dat sij hem met het aensicht gesteken hebben
in eenen hoop pluymen welcke sij aldaer hadden geschudt
uyt eenen hooftpeluwe. — Bekent.
45. — Dat sij hem oock al het geldt dat sij over hem
vonden, hebben afgenomen. — Bekent, zonder te weten
hoeveel geldt.
46. — Dat sij hem dus hebben afgenomen seven guldens. — Item.
47. — Dat sij hem dreyghden aenstonds te vermoorden. — Bekent.
48. — Dat sij aldaer noch hebben met gewelt in huys
gebracht sekeren Godefroid Swerts. — Bekent.
49. — Dat sij dezen oock hebben op den grondt neergesmeten ende handen en voeten bijeengebonden. — Bekent alsdoen in het voor huys geweest te sijn.
50. — Dat sij hem seer deirlijck geslagen ende mishandelt hebben. — Bekent.
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S I . — Dat hij daer door laoghe bleef verduiselt liggen.
— Bekent.
52. — Dat sij hem oock dreyghdén aenstonds te vermoorden. — Bekent.
53- — Dat sij dies oock gedreyght hebben den man van
den huyse Willem Schoofs voors : tot differente reysen
toe. — Bekent.
54- — Dat dessens huysvrouwe dies als voors : is gedwongen gewreest het geldt te wijsen. — Bekent, maer
niet precies te weten hoeveel.
55- — Dat sij dan alle het geldt van den huyse hebben
uitgehaelt, men gelieve hem te doen seggen hoe vele of
ontrent ende wat voor speciën. — Item.
56. — Dat sij die vrouwe noch hebben uitgedaen twee
silvere vingerringen ende beyde haer goude oorringen.
— Bekent.
57- — Dat sij de kisten van den huyse hebben opengebroken ende uytgeplundert. - Bekent.
58. — Dat sij voorder het huys van lijnen en wuUen geheelijck hebben uitgeplundert, ende dat alles wat hun
toehoorende gestolen, uytgenomen alleen eenighe slechte
kleederen die man en vrouwe voorss. beyde aen hadden.
— Bekent.
59 — Tat sij tot de theetassen, treckpot ende meer
andere effecten aldaer noch hebben gestolen. — Bekent.
60. — Dat sij aldaer met alle dat gestolen goedt ieder
geladen met een pack sijn gegaen in den Drossardbosch
tot oft bij Corteshoven. — Bekent.
61. — Dat sij daer dies gecomen sijnde raedt sloegen
van weder te keeren naer het huys van Willem Schoofs
voors : ende aldaer alle die menschen in huys te vermoorden uyt vreese van bekent te sijn ende aangeclaeght te
worden. — Zegt dat die vier die tot de justitie van Guygoven gecomen sijn sulckxgedaen hebben.

l82

JUL.

MELCHIOR.

62. — Dat effectievelijck drij van hun ten dien eynde
dies sijn wedergekeert. — Bekent sulckx van hen gehoort
te hebben.
63. — Dat sij aen het huys komende de deure gesloten
vonden ende wederom aen de deure en vensters gewelt
deden om in te komen. — Item.
64. — Dat sulckx hun niet lukkende sij dreyghden alle
die in huys waeren, hun huys eer drij dagen te \ierbranden ende hun mede daerin. — Item.
65- — Dat Willem Schoofs binnenshuys ende die twee
anderen Antoon Poesquet en Godefroid Swerts.uyt het
huys sijnde weghgelqopen op straet om hulp roepende
alsdoen die voorseyde drij schelmen naer alsulcke voorseyde dreygementen sijn weggesloopen. — Bekent.
66. — Dat dese drij komende bij die andere die bij de
packen van het gestolen goedt gebleven waeren in den
bosch voorss : alsdoen met die packen t' saemen sijn vertrokken naer het huis van Paul Va. voorss. — Bekent.
67. — Dat sij aldaer den geheelen buyt oock hebben
gedeylt ende die3 den gevangen beclaeghden daer van
oock paert en deel heeft genoten, men gelieve hem te
doen seggen hoe vele hij gehadt heeft oft ontrent. — Bekent.
68. — Dat sij aldaer oock te saemen het complot tot dese laestgeseyde dieverije hadden gemaeckt op den vettendonderdagh immediate voor het perpetreren derselve. — Bekent.
69. — Dat nu ontrent een jaar geleden desen gevangen
beclaeghden noch heeft geattaqueert een vrouwspersoon
op publiecken wegh tot Vliermael. — (Hierop staat geen
antwoord
aangeteekend.)
70. — Dat hij haer met gewelt heeft doen aflangen haer
geldt. — Idem.
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— V a n deze bende zijn er dus vier die de halsstraf onderging-en te Guygoven en een te Hasselt. W i l l e m Cr.,
zoo plichtig als die vijt gestraften, is vermoedelijk te
Hasselt g e h a n g e n . D e galg van Guygoven stond ter
plaatse De vier boomkens in het Breed Hageveid, tusschen
de groote baaa van T o n g e r e n naar Hasselt en den ^^^^
van Guygoven naar Meersenhoven-Cortessem.
E e n i g e jaren daarna, blijkens een onderzoek door den
luitenant-drossaard ingesteld, moest in 1773 de tweede
bende Bokkerijders te Wellen wel 200 leden tellen. In
Maart 1776 stuurde prins-bisschop de Velbruck dit g e wichtig manifest aan alle gemeenten en parochiën der
Luiksche Staten, waaruit men de hevigheid en de uitgestrektheid der Bokkerijdersplaag in het Graafschap Loon
en het Land van Luik kan afleiden :
« Vernemende dat eenen hoop boosaerdige deugnieten, welcke
verscheidene deelen onser Heerschappij besmet, sedert eenige tijd
sijne dieverijen ende baenstrooperijen door de middelen van brandbrieven ende brandstichtingen soude uytwerken ; soo verre dat
onlangs verscheyde winningen ende pachthoeven d'een naer d'ander sijn verbrani ende tot assche gebragt geworden, sonder te rekenen menige andere welcke sigh in het selve gevaer bevinden.
Ende willende, soo krachtelijck als het mogelijk is, eene dusdanige en vreesselijcke kwael te voorkomen : Wij verklaeren, dat er
uyt de kas van onse staeten, volgens hun Reces van den 26'' deser
maend, ses hondert guldens zullen betaelt worden aen een ieder en
aen al degenen die (met genoeghsaem bewijs ende proef tot condemnatie) den eenen oft den anderen, het sij brandbrief schrijver,
brandstichter oft complicie aen onse officiers zullen komen aenbrengen met de allergrootste sorgh geheym ende verborgen gehouden sal worden. Zelfs te meer, waer het zaken dat dusdanigen
aenbrenger self complicie der daed was, dat boven de geseyde somme hem vergiffenis enJe kwijtschelling van straf sal verleent worden. Wij verklaeren te meer dat insgelijkx een diergelijcUe somme
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van zes honderd guldens, uyt onsen staeten kas, volgens hier bo.
ven gescyd Rece» sal betaeit worden aen iedereen van onse officiers
voor iederen brandbrief schrijver, brandstichter ofte complicie,
welcken hij als dusdanige sal hebben doen oordeeien en condemneeren.
« Wij bevelen ende gebieden seer crnstelijk aen alle onse opperen onderofficiers, aen weick het toebehoort, hunne sorgh ende
waeckzaemheid, tot het naerstig vinden, ende het alderstrengelijckste straffen van dusdanige misdaedigers te verdobbelen. Willende dat de tegenwoordige sal worden pedruckt, opgepleckt en
geinsinueert, overal, waer het noodigh is ende sal behoorlijck
sijn vollen uvtwercksel magh hebben.
« Gegeven in den Geheymen-Raed den 27" Meert 1776.
« Baron Vander Heyden de Belisia, Vt ».
De Bokkerijders dezer streek vormden eene bende, die
vertakkingen had in de provinciën Luik en Brabant. Ieder
gewest had zijn opperhoofd, dat de bevelen van oog hoogere oversten moest volgen. Het feit dat een Bokkerijder van Hoensbroeck, uit het Land van V a l k e n b u r g naar
hier gevlucht, een meisje trouwde van den Blijdenstock
te Wellen, en aldaar later g e r a d b r a a k t werd, zegt luide
dat er betrekkingen tusschen de benden van g e n e en deze
zijde der Maas bestonden.
Alles wat hierboven over den eed en de inrichting der
Bokkerijders van Wellen en omstreken gezegd werd, is
bevestigd geweest door Clercx, die in zijne hoedanigheid
van griffier van het baljuwschap Pelt en Grevenbroek
en van luitenant-drossaard van Neer-Oeteren en het a m b t
Stockheim ooggetuige was der aanhouding, t o r t u r e e r i n g
en terechtstelling van vele leden der vermelde b e n d e ,
welke leden soms medehelpers waren eener andere bende
van Maas en K e m p e n l a n d ; hij heeft geschreven :
« De kapiteins kennen elkander ; z.ij komen dikwijls samen en
bespreken geheimen, die zelfs verborgen blijven voor de eenvou-
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dige aenhangers der bende en het is zonder twijfel dat de kapiteins
nog andere oversten hebben, 't Is als een verborgene sekte, die
het gunstig oogenblik schijnt af te wachten om den godsdienst te
vernietigen, de staetsbesturen te overweldigen en de soevereins te
doen verdwijnen. Men kan ze hier te lande Bokkenrijders heeten,
zij zijn en blijven samenzweerders en aenhangers van eene geheime
sekte, elders Jacobijnen, vrijmetselaers genoemd. Om te bewijzen
dat zulks geen eenvoudige vertelling maer de loutere waerheid is,
wende men zich tot de magistraten van 't gerechtshof Maeseyck of
Neeroeteren, die bekennen zullen dat de meesten der geëxecuteerden, gevangen of betichten, aen het hoofd stonden toen het gold
de nieuwe municipaliteiten samen te stellen, de Fransche Constitutie aen te nemen en den godsdienst af te sweren ».
Clercx moet toch wel niet heel en gansch op de hoogte
geweest zijn der gebeurtenissen en g e m o e d s s t e m m i n g e n
van Wellen, waar alle Staatsoproeren gereedelijk aanhangers vonden, zooniet hadde hij de Patriotten
dier gemeente tot steuning zijner zinswijze bijgebracht.
Dokter Magnée van Aldeneyck (Maaseyck) schreef (in
't Fransch) op 14° Februari 1794 aan zijnen broeder, g e heimraad van deu Prins-Bisschop van Luik, te T o n g e r e n :
« Gij zult hierbij eene lijst vinden van de diefstallen, die
door deze bende baanstroopers begaan werden. O p uitzondering van twee waren het allen doorslechte kerels en
hevige Republikeinsgezinden ».
Zoo dacht de brave Clercx over de Bokkerijders en zijne
zienswijze werd onder één oogpunt door zijnen vriend
Magnée gedeeld. Maar zij leefden in revolutionnaire tijden
en hadden te recht eenen hekel aan alles wat h u n toen
over de Zuidergrens toewaaide ; zij hadden niet genoeg
de plaatselijke verwijderde en onmiddellijke oorzaken van
den oorsprong der rooversbenden opgespoord en meenden JD ongewone toestanden of gevolgen heel b u i t e n g e wone en geheimnisvolle oorzaken te moeten vinden.
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Doch de geschiedschrijver van onze kalmere dagen beoordeelt wellicht juister de wanordelijkheden en wandaden
in de 17= en 18= eeuw door de Voetbranders, de Binders,
de Swertmaekers en Bokkerijders bedreven. Het doel dezer benden, die slechts voort konden bestaan dank aan
den strengen eed en de gebrekkelijke Staats- en gerechtelijke inrichtingen dier tijden, was niet staatkundig van
aard, maar bloot stoffelijk en zinnelijk. Al namen ook de
Bokkerijders aan alle politieke wanordelijkheden deel en
benuttigden ze deze om hunne boeverijen te plegen, toch
mag men hun geen staatkundig karakter en doel toekennen ; zij waren er enkel op bedacht om den huichelaar uit
te hangen en vroolijk Fransje te spelen met andermans
duiten, de jaren van schaarschheid door schelmerijen te
verbeteren en wat stoffelijk welzijn aan den haard te
brengen ten nadeele van meer begoede of bedorvene kinderen der Fortuin, alle mogelijk kwaad te bedrijven zonder in de handen van moeder Justitia te vallen, speel- en
drankzucht en zinnendrift te bevredigen, al moesten
zelfs menschenlevens opgeofferd worden. De legende, de
schrik, de rijke fantasie en de groote verbeelding van de
romanschrijvers hebben wellicht de fieltenstreken der
Bokkerijders nog wat overdreven ; de tijdsomstandigheden met het daarbij gepaarde zedenbederf vergemakkelijkten hunne aanwerving ; armoede, dwang, bedreiging
en sterke dranken leidden menigeen tot inlijving bij 't rabautenrot ; de vrees voor hun eigen leven en voor dat
hunner nabestaanden verplichtte anderen tot den trouw
aan den eens gezworen eed, al wroegde en kwelde hun 't
geweten of al walgden ze misschien bij het aanschouwen
der gepleegde euveldaden.
Om alles wat te Wellen en omstreken voorviel zoo duidelijk mogelijk voor te stellen, zullen we achtereenvolgens
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aanhalen : A. De voornaamste euveldaden ; B, De eerste
aanhouding^en en de daaruit spruitende bekentenissen en
verklikkingen : C. De proceduurswijze ; D. De gevang-ennemingen, vonnissen, terechtstellingen.
A.
In 't jaar 1757 werden verscheidene brandbrieven gelegd, doch zonder het gewenschte gevolg, bij de weduwe
Abheers, een welhebbende pachteres te Guygoven, welke
gemeente een uuren zes minuten oostwaarts Wellen gelegen is. Volgens de parochiale registers van Guygoven
bedoelen de namen Abheers, Vanheers, Deheers een en
dezelfde familie. De winning en afspanning De Hamer,
waar de weduwe woonde,werd in den nacht van 11" Nov.
1757, dat is nadat de mannelijke jeugd het Sint-Martensvuur in de velden gestookt had, door de Bokkerijders ten
gronde afgebrand. De gilde van St-Sebastiaan had haren
zetel in Den Hamel (i) en geheel haar archief werd vernield, benevens zaken van innerlijke of historische waarde : vaandel, trommel en de Pieck of waardigheidskleed
met kostbare gegraveerde herinneringsplaten versierd.
De pachthoeve en afspanning werd heropgebouwd en is
thans bewoond door Antoon Vanheers, achter-kleinzoon
der weduwe.
In 1761 werd het huis van Geurt Massart, te Rummen,
provincie Brabant maar toen bij het graafschap Loon behoorende, totaal leeggeplunderd door Bokkerijders dier
gemeente, geholpen door die van Stevoort en Wellen.
Deze laatsten bestolen ook het huis van Jan Eggen te
Gelinden, den Hornemolen te Sint-Truiden en de kerk
van Cortessem. In deze gemeente werden verscheidene
brandbrieven gelegd en huizen afgebrand ; op 14" Maart
1^ Hamer en Hamel: die beide termen vonden we in de criniineele schriften en 't
schijnt dat die twee uitdrul<ltingen nu nog te Guygoven gebezigd wolden, al is Hamer
eigenlijl( de goede.
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1761, het huis van Joris Goffings ; den 2" Mei 1761, de
schuur van Leonard V a n Gutschoven ; 7 dagen later nog
een huis ; den 16° December 1761, de woning van Marten Hemelers ; den 23° December 1761, de schuur van
Judocus Bollaerts ; den 8° Januari 1762, de schuren van
Van Hoven en Christiaan R a m a e k e r s ; den 30" dier
maand, de winning van Pieter W a g e m a n s . D e pachthoeve van Renier Robben werd ook in assche gelegd ; zij
stond tegenover de woning van L a m b r e c h t T i m m e r m a n s ,
de tegenwoordige tramhalte van Cortessem-Dorp, thans
betrokken door M. Claesen-Lambrechts.
Den 11° November 1773, weer op Sint-Martensavond,
als het aartsvaderlijk gebruik van het Sint-Martensvuur
te stoken gevolgd werd te Wellen, benuttigden de Bokkerijders deze omstandigheid om de aanzienlijke hoeve
van Jan Corfs, te Russelt, bij wien ze te vergeefs brandbrieven gelegd hadden, in brand te steken : het vuur
vernielde de gebouwen, den inboedel, het vee, maar de
pachter bofte erop dat hij zijn liggende geld had k u n n e n
redden, welk gelukkig toeval hij beter verzwegen h a d d e .
Deze winning lag op 2 kilomet. van de doipskerk, in de
H e e r e n s t r a a t , toen en nu nog zoo slijkerig en ellendig dat
ze geenszins haren naam waardig is. De w i n n i n g werd
deels m e t de oude materialen heropgetimmerd en is nu
bewoond door Hendrik Servaes, 71 jaar oud, wiens
vrouw, Ida Corfs, 72 jaar en hare zuster K a t h a r i n a , 83
jaar, al het vroeger gebeurde vernamen uit den mond
huns vaders, die alles wist van den afgebrande zelven.
Den 2° Januari 1774, onder de vroegmis, werd een
brandbrief besteld aan de deur van Joannes W o u t e r s , te
Ulbeek in het dorp, dat een half uur van Wellen gelegen
is, eischende dat eene som gelds moest gelegd worden
ter plaatse Hagendoren, onder Wellen, « aen de groote
baen in eene kuil, en daerbij een stokxsken in den g r o n t
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geplant is » ; enkele dagen daarna is er een tweede sommatiebrief gelegd. Bij den reeds afgebranden Jan Corfs,
werd op 27° Februari 1774 weer een brandbrief besteld,
die aan het snoer der deurklink hing, wat eenige weken
daarna ook gebeurde bij de weduwe Wouter Swennen, te
Rüsselt, wiens zoon we in 1790 vermeld vinden onder de
meiers van Wéllen. Kort daarna werden twee sommatiebrieven bezorgd bij Pieter Briers, molenaar te Wellen,
drie bij den secretaris-rentmeester Dossin en ook bij Lambrecht Stavelers, in het nabijgelegen dorpje Herten.
De gansche streek verkeerde in groote onrust en de
ieverige drost Hollanders stelde zich erg in de weer om
ten minste één der boosdoeners te betrappen, ten einde
hemdoor de gebruikelijke middelen tot bekentenis en
verklikking te brengen, om alzoo de heele bende te ontdekken en uit te roeien.
In zijn dubbele hoedanigheid van hoofdschout der gemeente Alken en van luitenant-drossaard der vrijheerlijkheid Wellen, waardoor hij ook als dusdanig fungeeren
moest te Klein-Stevoort, had hij zijne verblijfplaats niet
slecht gekozen, dicht bij de Sint-Truidensche baan te
Alken, maar zoo woonde hij toch nagenoeg twee uren en
een half van Wuest-Herck af, waarvan hij ook geruimen
tijd hoogofficier was, anderhalf uur van Wellen en vier
uren van Munster-Bilsen, waar hij zeer dikwijls ambtelijke plichten te vervullen had ; nu, over al die slechte,
soms modderige wegen reisde hij doorgaans te paard of
per rijtuig. Om in zijn onderzoekingswerk te slagen,
moest alles zeer bescheiden en met volstrekte geheimhouding geschieden, anders zouden hem de ongeruste
bandieten ontsnappen : zijn beste helper en vertrouweling
was zijn zoon, advocaat.
B.
Op de Mersch of Meersch, eene straat van Wellen-Dorp,
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woonde Jan Van Muysen ; de man was geleerder en verstandiger dan het meerendeel zijner dorpgenooten, werkte
zoo min mogelijk, leefde betrekkelijk goed en bracht een
deel van den dag door met lezen van allerhande boeken.
De volksmeening was hem niet gunstig en bij den drossaard stond hij sindslang als verdacht aangeteekend. Uit
den mond van zijnen ambtgenoot J. Minten, luitenantdrossaard van Groot-Stevoort, Berbroek, Kermpt, vernam
Hollanders dat vermelde Wellenaar betrekkingen en samenkomsten had met eenen inwoner van Stevoort, die
bij Minten op het zwart boekje stond. Hollanders deed
hem ongemerkt bewaken en bespieden in al zijne handelingen en wandelingen, zelfs des nachts, en zijn eigen
zoon, toen 23 jaren oud, was hem zeer dienstig bij dit
spieënwerk, dat hij om beterswil aan niemand anders
wilde toevertrouwen. Den 31" Maart 1774, toen de drossaard de noodige inlichtingen onderschept, en reeds een
aanhoudingsbevel verkregen had, betrapte de zoon Hollanders den verdachte op een geheim onderhoud te Stevoort, ging tot zijne aanhouding over, en bracht hem bij
den « capiteyn » of hoofd der plaatselijke politie van
Wellen, die hem gevangen hield tot 5° April daaropvolgend, waarna Van Muysen opgesloten werd te MunsterBilsen in 't gevang van het Stift, dat meer waarborgen tegen ontsnapping bood dan de boerenwoning van den « capiteyn », al deed deze ook zijn tijdelijke gevangenen
aanhoudend door de steeds afwisselende dorpswachters
bewaken.
C.
Daar deze gevangneming het verwachte en zoo vurig
gewenschte gevolg had, schijnt het ons van groot belang
en ook het gepast oogenblik om de toen aldaar gebruikte
proceduurswijze zoo klaar mogelijk uit te leggen.
De schepenbanken, die in crimineele zaken zetelden.
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waren drieërlei naar gelangd hunner bevoegdheden : de
hoogere gemeentegerechten, b. v. die van Neer-Oeteren,
Op-Glabbeek, Reckheim, hadden de volheid der strafjurisdictie en waren bevoegd om uitspraak te doen over
alle overtredingen die de doodstraf, erge lijfstraffen,
verbanning en zeer zware boeten na zich konden sleepen ;
de middelbare en nedergerichten hadden veel beperktere
bevoegdheden en mochten slechts geldboeten opleggen.
Wellen had een nedergericht en moest, na de eerste of
inleidende rechtspleging of onderzoek en 't getuigenverhoor in crimineele zaken, het overige aan Munster-Bilsen
overlaten en aldaar recharge nemen of « hoofdvaert » gaan.
In 't bezit der brandbrieven, wendde zich de luitenantdrossaard tot de schepenbank van Wellen om toelating
tot een gerechtelijk onderzoek te verkrijgen en het corpus delicti of den toestand van het misdrijf schriftelijk
vast te stellen ; hij somde de feiten op waarover de getuigen, en inzonderheid de personen die brandbrieven ontvingen, moesten ondervraagd worden. Het nedergericht
van Wellen maakte die stukken door zijnen gerechtsbode en soms door den schout, ja den luitenant-drossaard
zelven bij spoedeisching, aan de leenzaal of het feudale
hof over, dat dan de verdere noodige bevelen moest geven. Hollanders verkreeg natuurlijk de gevraagde toelaling tot onderzoekinstelling, onderhoorde de getuigen
en zond hunne antwoorden naar de schepenbank van
Wellen, die ze overmaakte aan 't gerechtshof van Munster-Bilsen. Ziehier den tekst van een bevel, waardoor
het hof van Munster-Bilsen den luitenant-drossaard op
29° Maart 1774 belastte om bewijzen en nadere ophelderingen te geven :
« Leenmannen des eedele en souveraine Leensaele van den heer
Stadthelder, naer oversien der inqueste nnet die daerop belegde getuigenis en daerbij overgegeven stukken, sijdens den heer officier
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Lambcrt-Guilliam Hollanders, drossard der vrije heerlijkheid Wellen, o f f i c i i n o m i n e i n q u i r e n t , L'eren en rcchargeeren u
dat gij, u voegende op uw gewoonlijken richtcrstoel en aldaer reeht
doende, suit laeten aen den hcer officier over die geleyde brandbrieven bij den inquest orcreegeven, verders te probeeren en te elucideeren ; welck geschied sijnde naerdes gerechargccrd te worden
soo naer regt. »
Den 30° Maart 1774, d. i. daags vóór de aanhouding
te Stevoort, gaf dit hof aan de schepenbank van Wellen
den last om den drossaard te bemachtigen tot a a n h o u d i n g
van Jan Van Muysen, die dan ook, zooals we reeds zegden, te Munster-Bilsen werd opgesloten ; deze bemachtig i n g of lastgeving luidde als volgt :
« Leenmannen des eedele en souveraine Leensaele van Munsterbilsen, ten manisse van den heer Stadthelder, naer oversien der enquesten en daerop beleyde getuigenissen, met die voordere stukken en declaraties daerbij gevoegd en tot ons naerders op heden
overgebracht aen schepenen van ons nedergericht Wellen, leoren
en rechargeerén u dat gij u begevende op uwen gewoonlijken richterstoel en aldaer recht doende, suit wijsen den heer officier inquirent wel gefundeert om te apprehendeeren den persoon van Joannes Van Muysen, stellende den selven ten sijnder verantwoording. »
Geheel deze voorafgaande rechtspleging geschiedde in
het grootste geheim en diende enkel om tot de preventieve a a n h o u d i n g te besluiten. D e betichte mocht daarna
vrijelijk zijnen verdediger kiezen, naar alibi's en andere
verdedigingsmiddelen uitzien, getuigen ter ontlasting
aanbrengen,enz.
Hollanders wist dat de betichte dikwijls als getuige notarieele akten had onderteekend, door notaris Joès BillenW a r n i e r s van Wellen opgesteld ; het geschrift van de
handteekens en dat der sommatiebrieven werd vergeleken, medeonderteekenaars en A n n a W a r n i e r s , wedi'W2
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van vermelden notaris, werden den 20" April daarover
ondervraagd. Ook werden huiszoekingen gedaan, o. a. bij
Arnold Vo., in wiens woning de brandbrieven waren
opgesteld geweest. Den 2° Mei 1774, werd Van Müysen
ofidefvraagd over zes gelegde brandbrieven en dat geschiedde buiten de t o r t u u r k a m e r van Munster-Bilsen^
terwijl dè betichte « los van ijzers en banden » was.
« Deze ondervraging had het gewenschte gevolg niet,
want de hoofdman der bende deed schier geen bekentenissen noch onthullingen ; daarom werd hij den 7" Mei
ter tortuur of << scherpere examinatie » verwezen :
« . . . den gevangen Joannes Van Muysen sonder prejudicie van sijne gedane bekentenissen suit wijsen ter scherpe examinatie ten tijde van twee uren ten overstaen van eenen expertfn heer
Doctoor in de medecijnen of gesworen medccijn, over het afbranden van het huys van Jan Corfs inwoonder tot Wellen, mitsgaders
over den auteur van de brandbrieven en eyndeiijck over de geene
die aen het branden en schrijven der brandbrieven souden kunnen
geholpen, raedgegeven en andersints medeplichtig te sijn, behoorende nogtans de tórtuer ten opzichte der complicien met moderatie en voorsichtigheid te geschieden ».
Rij de foltering van Van Muysen zou men de hooger
besproken duiven^ate^i g e b r u i k e n . Deze pijniging werd
hem ten andere al een jaar te voren voorspeld door eene
vrouw zijner g e m e e n t e , die hem deze woorden in eene
kiesche omstandigheid t o e s n a u w d e : « J a n , als de abdis
van Munster-Bilsen wist wat man ge zijt, dan zoudt ge al
sinds lang in de duivengaten gezeten hebben ».
D.
Den 20" Mei 1774 werd Van Muysen te Munster-Bilsen
in de tortuurkamer gebracht, waar zich de schepenen, de
luitenant-drossaard en de geneesheer Crol bevonden,
doch de beul behoefde h e m niet vast te grijpen, want bij
't aanschouwen der foltertuigen en der statige personen
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daar tegenwoordig-, beving hem zulke hartsbeklemming
dat hij beefde als een riet en het angstzweet hem uitbrak ;
hij deed volledige bekentenissen en noemde de namen
zijner medeplichtigen.
Twee dagen later werd hij weer ondervraagd over den
brandbrief aan de weduwe Wouter Snennen en nogmaals
werden belangrijke verklaringen gedaan.
Ten gevolge daarvan ging de luitenant-drossaard, na
de verkregene bemachtiging, tot aanhoudingen over. Deze aanhoudingen, gevolgd van vriendelijke en « scherpe
examinatie », doodvonnissen en terechtstellingen, staan
aangeteekend in het « Criminelen Rolle Register des Eedelen en Souverainen Leensaele van Munster bilsen, begonst den 29° Meert 1774 door mij M.-S. Nijpels ,secr. —
Stadthelder : Leo de Mathys — Leenmannen ; Mathias
Gidlo, Carolus Fock, Joannes Van den Abeele, J.-F. Beerden, Joannes Graven, Edmundis Hechtermans, MathiasSimon Nijpels en secretaris », Wij schrijven ze hier over
en voegen er een aantal bijzonderheden aan toe, die we
ter plaatse inwonnen. Van al de geëxecuteerde Bokkerijders van Wellen, in onze lijst aangeduid, zijn er slechts
vijf waarvan er thans nog mannelijke nakomelingen aldaar bestaan ; die namen zullen we niet voluit doen drukken.
I^ Mei 1774- — Decreet voor de gevangenneming
van Joannes Lycops {\), verblijvende in het huis « D e
Pluime », te Abswellen ; Tilman Vandermeer ; Tilman
Sw , Arnold Vo. en diens zoon Geurt, allende wonende
te Vort, gehucht Russelt.
Het huis « De Pluime » bestaat niet meer ; het werd
afgebroken, maar de oude bouwplaats ligt natuurlijk nog
te Abswellen en heet « Pluimen weide », door den buurt1) Joannes I.ycops was den 2s" Februari 17531e Houppertingen gehuwd met Katbarina Billen.
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Spoorweg Hasselt-Loon-Oreye in twee deelen gesneden.
Dat vroegere huis verwierf een droevige vermaardheid
door een ontzettende gebeurtenis, die ten gepasten tijde
zal vermeld worden.
De vijf bandieten werden den 16" Mei aangehouden
en, na den nacht in arrest in de woning van den « capiteyn » van Wellen te bebben doorgebracht, heeft men ze
naar het beter ingerichte gevang van Munster-Bilsen geleid.
26 Mei lyj^.— Vonnis waardoor Tilman Vandermeer
(i) tot « scherpe examinatie » wordt verwezen, namelijk
gedurende 6 uren in den kleinen en desnoods 2 uren in
den hoogen graad.
SO Mei ijj^.—
Vonnis om Joannes Lycops tot de
kleine tortuur gedurende 6 uren te verwijzen, tengevolge
der bekentenissen door Jan Van Muysen en Tilman
Vandermeer gedaan.
i en 8 Juni 1^74. — Recharge tegen Geurt Vo.,
Tilman Sw. en Arnold Vo , tot toepassing der tortuur
van den kleinen graad gedurende 8 uren en desnoods den
hoogeren graad gedurende 2 uren.
Uit een « Extraordinaire Genachte » der schepenbank
van Wellen, op u " Juni 1774 te Munster-Bilsen gehouden, blijkt dat de luitenant-drossaard Hollanders door de
bekentenissen van Jan Van Muysen, Tilman Vandermeer
en andere roovers vernomen had, dat de «abominabele
bende der brandstichters, gauwdieven, nachtdieven, ende
roovers onlangs in het getal van viertigh of vijfti^h vergaedert sijnde omtrent den Herterenbosch onder Abswellen, gaende naer den kant van Ons Lieven Heeren boom
onder Corshoven». Daaruit kan men de groote getal(1) la de « Rolle der Crimineele Saecken ventilerende voor justitie W e l l e n » vonden
we desen persoon aüngeduid : Tilman Vaodermeeren ; het register der recharges spreekt
•leeds van Vandermeer.

196

JUL. MELCHIOR.

sterkte der bende Bokkerijders afleiden, want de 40 of 50
manschappen vormden slechts eene afdeeling, namelijk
die van Abswellen en Vroling'en.
Bedoelde boom bestaat nog en bevindt zich in de nabijheid van P r i n t h a g e n en den Bonderkuil, aan de g r e n s lijn van Cortessem en Wellen, op eenen viersprong van
twee b u u r t w e g e n . De bewoners der streek verzekeren dat
deze eike boom dikwijls tot verzamelplaats der Bokkerijders aangewezen werd, die van dat vertrekpunt h u n n e
plunderingen en brandstichtingen g i n g e n verwezenlijken.
Slechts een enkele tak leeft er nog op den uitgeholden
stam, die tegen den grond 9 met, 58 omtrek en 3 m. 83
middellijn heeft, en wellicht al elf eeuwen ( i ) lang de
vreedzame rol van grenswachter vervult. O p blz. 251 van
« Bulletin de la Société scientifique et littéraire du L i m b o u r g » , deel X I , kan raen daarover een verdienstelijk g e gedicht lezen van niet minder dan 92 versregels, door
Alfred Nicolas, onder den titel L'Arbre
du
Seigneur.
Het gemeentebestuur van Cortessem heeft den gebarsten
stam met een zwaren ijzeren band doen omknellen, t e n
einde het verdere uitéénscheuren te verhinderen. L a n g s
dien eerbiedwaardigen ouderling, zinnebeeld van 't verleden, groeit een fleurig eikeboompje, symbool der toekomst, door een vooruitziende bestuur sinds enkele jaren
als natuurlijken opvolger van den uitstervenden grens-bewaker geplant.
12 Juni IJT4. — Decreet van aanhouding tegen Herman Lycops, zoon van Joannes, te Abswellen.
/ ^ Juni ITJ4. — Joan n e s - L y c o p s verwezen tot de
« scherpere examinatie ».
14 Juni ITJ4.
— Doodvonnis tegen Jan V a u - M u y sen ; wij deelen dat hier letterlijk mede, als een staaltje,
I) Volgens de Longchamps is een eik van 4 m. omtrek twaalT honderd jaar oud.
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zooals het in het crimineel register voorkomt ; de andere
doodvonnissen zijn allen naar dezelfde formule opgesteld,
natuurlijk met wijziging der soort van halsstraf. en daarom is het onnoodig ze ook te doen o v e r d r u k k e n .
« Wij schepenen der justitie Wellen :
Tot manisse van onsen meyer Claesen achtervolgens Leere en
Rechargie promanerende van die Eedele Eerentfeste Heeren Leenmannen des Eedele en Souveraine Leensaele in Munsterbilsen, ons
wettigb overhooft liggende in dato den 14* Junij 1774 hora nona
matutino, onderteekent M. S. Nijpels, secretaris, ons voegende op
onsen gewoonlijken richterstoel en aldaer recht doende, wijsen den
heer officier voors : officii nomine inquirent wel gefundeert om
Joannes Van Muysen gevangen te doen brengen ter plaetse van
supplicie ende den selven aldaer te doen onthalsen, het düot lichaem te doen leggen op een rath ende het hooft op eenen piel
andere ten spiegel en exempel ».
De uitvoering had twee dagen later plaats en bij het
wederkeeren van de gerechtsplaats werd ze door den griffier en de schepenen als volgt in het crimineel register
en op een afzonderlijke bladzijde vermeld :
« RELAES ».
« Op heden den 16° Juny 1774 op het hoogsten van den dagh,
wij Schepenen der justitie Wellen ons getransporteert hebbende
tot die plaets der justitie van Joannes Van Muysen aen weicke
voorgelesen hebbende deze bovenstaende sententie des doots, heeft
men hem gevraegt oft hij in al sijne bekentenissen de oprechte
waerheid geseyd hadde, en oft hij daerop bereyt was te sterven,
heeft ons geantwoordt bij sijne bekentenissen te blijven en daerop
te sterven en is zeffens ingevolge bovengeschreven sententie met
het bijl onthalst, het lichaem op een rath en het hooft op eene pael
gestelt, andere tot exempel ». (i)
1) Een naamgenoot maar geen bloedverwant, Pieter-Lod. Vanmuysen, te Gors-opLeeuw op TI* December 1830 geboren, is over jaren te Wellen komen wonen j hij is
thans opgesloten in 't urankzinnigengestieht te Ziekeren,
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ü e gerechtsplaats te Wellen was de Bonderkuil, liggende tegen de Westergrens van Cortessem, op 40 minuen afstand der kerk van Wellen, 13 minuten westwaarts
het aloude kasteel van Printhagen en den reeds vermelden buurtspoorweg Hasselt-Oreye. Sinds eene eeuw ligt
op den Bonderkuil een aanzienlijke winning, altoos door
dezelfde familie bewoond en thans door de drie-en-tachtigjarige weduwe Jan Awouters-Briers en kinderen betrokken. De galg en brandstapel waren opgericht langs de
Langenakkerstraat, scheidingslijn van Wellen en Cortessem, tusschen gezegde pachthoeve en een dennenboschje,
daar waar sinds een dozijn jaren eene fruitweide is aangelegd. Niets verraadt thans de akelige bestemming dier
plaats in de achttiende eeuw. Bij de omzetting van den
bodem vond men veel aardewerk, wat tot de veronderstelling leidt dat er vroeger op dien leemgrond, eene
pottenbakkerij bestond ; geraamten vond men er niet,
omdat de veroordeelden doorgaans tot assche verbrand
werden, maar de grond was zwarter van kleur op de
plaats waar de brandstapel werd aangelegd.
1^ Juni iyj4. — Doodvonnis tegen Arnold Vo. ; te
worgen aan eenen staak en het lichaam tot assche verbranden.
7 ƒ Juni. — Zelfde doodvonnis tegen Tilman Vandermeer.
Deze twee veroordeelden werden met Van Muysen den
16° Juni ter dood gebracht.
ƒƒ Juni I'J'J4, — Recharge over de gevangenneming
van Geurt Vo. ( zoon van Willem, van Russelt), Hendrik
Ro., van Wellerbosch, en Joannes Poelmans, van Russelt, ten gevolge der verklikkingen van de drie geëxecuteerden ; deze aanhoudingen geschiedden drie dagen later.
Op Zaterdag, 18" Juni, bracht Herman Lycops, zoon
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van Joannes en ook wonende in « De Pluime » een zuiver
hemd voor zijn g e v a n g e n vader te Munster-Bilsen ; dat
hemd was den m a n welkom, maar de drager was het niet
minder bij den drossaard, die hem als lid der bende opsloot.
2 / Juni 1774. — Vonnis waardoor H e r m a n Lycops
tot de « s c h e r p e r e examinatie » verwezen wordt.
28 Juni 1774. — R e c h a r g e over de a a n h o u d i n g van
Jan C. en Hubertus C, van Uibeek ; Guilliam
Gilissen,
van Vrolingen ; Gysen Gerits, van Abswellen.
De twee Bokkerijders van Uibeek werden den 2" Juli
aangehouden en de anderen 's a n d e r e n d a a g s . De luitenant-drossaard vroeg de toelating om Gysen Gerits een
bijzonder onderzoek te doen ondergaan over de ijzingwekkende gebeurtenis die in « De Pluime » plaats g r e e p
en waarop we reeds doelden ; dat feit staat vermeld in de
volgende recharge :
«... leeren en rechargeeren dat gij suit wijsen den heer officier
wei bevoegt otn den gevangen Gysen Gerits te recrimineeren over
die graus?eme mishandeling van de heilige geconsacreerde Hosti.
ens gemengelt in de soepe en rendvleesch ten huyse van Joannes
Lycops tot Abswellen ».
Men ziet dat de Bokkerijders het kwaad niet altijd uit
stoffelijk belang of lichamelijk genot bedreven, maar soms
ook uit loutere boosheid. Men wil bebben dat Barbara Billen, echtgenoote Lycops, de godvruchtig o n t v a n g e n Hostie in de kerk uit den mond in haar kerkboek had gelegd,
om ze thuis gruwelijk te ontheiligen.
Die ongehoorde heiligschennis, nergens door Bokkerijders in zulke o m s t a n d i g h e d e n en dan nog door m e d e h u l p
eener vrouw gepleegd, verwekte overal waar ze bekend
werd g e m a a k t wezenlijken afschuw en r e c h t m a t i g e vero n t w a a r d i g i n g . H e t ontzettend feit werd zelfs rucht-
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baar in het Land van Valkenburg en in dat van 's Hertogenrade, want de eerbiedwaardige pastoor Sleinada zegt
er eenige woorden van in zijn vermeld boekje en doet dat
met een heilige verontwaardiging.
Over die gruweldaad en andere boevenstreken is er ook
spraak in een verslag, ten jare 1775 door de Leenzaal van
Munster-Bilsen ten verzoeke van den prins-bisschop de
Velbruck opgesteld, nadat deze de aankomst te Luik van
zes Bokkerijders van Wellen, waaronder de heiligschenster, vernomen had ; wellicht had deze prelaat moeite om
de echtheid van zoo een gruwelstuk op den eersten slag
aan te nemen en wilde hij daarover door een onloochenbare ambtelijke verklaring ingelicht zijn, om ook desgevallend de beruchte feeks met hare medeplichtigen naar de
aangenomen wetten van dien tijd met de passende strengheid te doen straffen. In dat fransch verslag lezen we o.
m. : « 't Is den drossaard Hollanders te danken dat de
eerste aanhouding gedaan werd, weldra gevolgd van vijf
en achtervolgens negentien andere. Twee en twintig terechtstellingen hadden plaats in 1774, een ter dood veroordeelde ontsnapte, een stierf in 't gevang en een andere verwierf genade. Al die ongelukkigen waren omtrent
van dezelfde misdaad beschuldigd, namelijk van brandstichting, moord, diefstallen in kerken en huizen, heiligschenderij. afgrijselijke onteering der H. Hostie. Zij hebben meer dan 200 medeplichtigen beticht die meestendeels in de omstreken van Wellen verblijven. Zij hebben
bekend dat zij onder eikander verbonden waren door een
afschuwelijken eed, volgens welken zij God verzaakten,
zich aan den duivel gaven ; dat zij getrouw zouden zijn
aan de bende, dat ze niemand hunner tocht- of roofgenooten zonden verklappen, aanklagen of beschuldigen ; dat
indien ze ooit iets op de pijnbank zouden bekennen of
iemand verraden, zij daarna hunne woorden zouden her-
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roepen ; dat zij herhaaldelijk tot de H. Tafel zouden naderen, 't zij uit misprijzen van God, 't zij om het H. Sacrament te onteeren, 't zij vooral om door te gaan als godvruchtige menschen, ten einde gemakkelijk te bedriegen ;
dat zij zullen moorden, stelen, branden iedere maal het
hun door hunne officieren of andere oversten bevolen
wordt. Terwijl zij dezen afschuwelijken eed uitspraken
trapten ze een kruisbeeld met de voeten, spuwden er op,
verbrijzelden het en wierpen de stukken in het vuur ».
Wat in dat stuk niet vermeld staat, is de nog verzwarende omstandigheid, welke wij bij andere benden Bokkerijders niet aantreffen, dat deze schavuiten van Wellen een tweeden eed aflegden en ook hielden, waardoor ze
de verplichting aangingen alle huizen in brand te steken
waar ze vruchteloos sommatiebrieven zouden gelegd hebben. Dit blijkt ten duidelijkste uit de bekentenissen der
misdadigers zelven en verklaart ons ook hoe het komt dat
er nergens meer dan te Wellen en omstreken huizen,
schuren en winningen in brand gestoken werden.
i Juli 1774. —Aanhouding van Lam. Gilis, (Guilliam
Gilissen), geboren te Hasselt en te Vrolingen wonende,
waar hij in 1751 ingetrouwd was.
8 Juli 1774. — Aanhouding van Pieter-Willem St.,
wonende op den Blijdenstock. Deze Bokkerijder was herkomstig van Hoensbroeck, in Oostenrijksch Valkenburg,
en is den 12" November 1767 te Wellen gehuwd met Katharina Smol., aldaar op 10" October 1789 overleden en
mannelijke spruiten achterlatende. Toen St. in zijn geboortedorp verbleef en als soldaat in dienstverlof van de
kermis der naburige gemeente Nuth huiswaarts keerde,
vermoordde hij onderweg eene vrouw om haar geld en
juweelen te bemeesteren ; hij vluchtte de grenzen over en
vestigde zich te Wellen. Om dezen lafhartigen moord en
ook om zijn verdere misdaden te Wellen gepleegd, onder-
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g i n g hij een strengere doodstraf dan de andere Bokkerijders, zooals men verder vernemen zal.
l6 Juli 1774. — Gysen Gerits en Jan C. zijn tot de
tortuur verwezen. Confrontatie van H u b e r t u s C. met T i l m a n Sw., ook van dezen laatste met Hendrik R o .
iS Juli \TJi,. — Toepassing der tortuur op l a a t s t g e noemde, en daags ervoor op Hubertus C,, van Ulbeek.
22 Juli
1774. — ld. op Pieler-Willem St., van den
Blijdenstock.
2 / Juli 1774. — Doodvonnis tegen Gysen Gerits, alias
Spijen Giesen ; te worgen aan eenen staak en zijn lichaam
tot assche verbranden. Dien d a g werd dezelfde doodstraf
uitgesproken tegen Joannes Lycops en zijnen zoon H e r m a n , uit « de Pluirae », Joannes en Hubertus C., van Ulbeek, Henricus Ro. en Lam Gilis of Gilissen van Vrolingen.
28 Juli
1774. — D o o d v o n n i s tegen Pieter-Willem S t . ,
van den Blijdenstock, luidende als volgt :
«
leeren en rechargeeren dat gij suit wijsen den
heer officier wel gefundeert om den persoon van Pieter-Willem St.
te doen brengen ter plaetse van supplicie, denselven te doen levend
radbraeken, en immediatelijk hem te doen geven den slag van gratie en het lichaem te doen hangen op een radt anderen ten spiegel
en exempel ».
ƒ ƒ Juli
1774. — V o n n i s van g e v a n g n e m i n g t e g e n
Pieter Vuegen, Gilis Vreven,
Hubert Motmaits,
Francis Stevens, Jan de Pire, Nikolaas Hii., allen van R u s selt ; Mathijs Goffins,
van Wellerbosch ; Mathijs
M.,
van Ulbeek ; Hendrik
Frissons,
geboren te Loon en te
Vrolingen wonende ; Henricus Cox, alias Somsebilleke,
h e r k o m s t i g van Brouckom bij Loon, en in hetzelfde gehucht Vrolingen verblijvende ; Barthel Gielen, ook van
Vrolingen, o m t r e n t 73 jaar oud en vader van Arnold, den
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veldbode-jachtwachter ; deze laatste, die met zijnen vader
aangehouden werd, was in 1771 te Kerniel gehuwd met
Anna-Katharina Raedts. De vermelde Hubert Motmans
waste Hilst onder Hasselt geboren en aldaar den 18 Januari 1745 gehuwd met Maria-Katharina Guffens. Zijn eenige zoon verliet Wellen na de teiechtstelling zijns vaders
en verhuisde naar een andere Limburgsche gemeente,
waar hij zich zeer slecht gedragen heeft.
In den vroegen morgen van Maandag, 1° Augustus 1774,
reisden vele boeren van Wellen te voet of te paard naar
Munster-Bilsen, om tegenwoordig te zijn bij de executie
van hunue dorpgenooten Joannes Lycops en zijnen zoon
Herman, Gysen Gerits, HenricusRo., Guilliam Gilissen,
en de twee Ulbeekenaren Jan en Huberf C , welke te™
rechtstelling we onder de rubriek « Te Munster-Bilsen »
zullen beschrijven ; na hun vertrek werd er te Wellen een
plechtige mis gezongen tot lafenis der ziel van die zeven
misdadigers. Onderde mis werden aldaar door gerechtsdienaars gevat Gilis Vreven, te Wimmertingen geboren,
Francis Stevens, gemeentedienaar te Russelt, en Arnold
Gielen, « garde-chasse en garde-champêtre ». En terwijl
de Wellenaren het droevig en akelig schouwspel der strafuitvoering gadesloegen te Munster-Bilsen, legde de luitenant-drossaard aldaar de hand op eenigen van hen, namelijk : Hubert Motmans, woonachtig te Russelt ; Nikolaas
Hu. en Jan de Pire, van hetzelfde gehucht ; Mathijs Goffins van Ulbeek en wonende op Wellerbosch ; Henricus
Cox, alias Somsebilleke.
Dienzelfdefi avond werd Pieter Vuegen, zoon van Brij
Fiette, in zijne woning te Russelt gevat. Reeds vroeg in
den morgen hield men Guilliam Li.botte aan op het Harrebroeck (nu Herbroeck) onder Cortessem, en men leidde
hem naar Stevoort, als verdacht van medeplichtigheid in
zware diefstallen aldaar en te Rum men gepleegd.
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Luitenant-drossaard Hollanders toonde zich, zooals men
uit die snel achtereenvolgende gebeurtenissen kan opmaken, uiterst naarstig en bedrijvig.
18 Augustus 1774.— Toepassing der tortuur op Arnold Gielen en ondervraging over brandbrieven bij Corfs
en de weduwe Swennen besteld, alsmede over den eed om
alle huizen af te branden als men de geëischte som op de
aangewezen plaats niet legde.
ld. — Ondervraging van Henricus Cox, of Somsebilleke,
tijdens de tortuur, over brandbrieven, in het huis van Lycops en in dat van Vo. geschreven, waarvan een gebonden werd aan het klinksnoer der deur van het huis Corfs,
de andere gelegd ten huize van de weduwe Wouter Swennen, alsmede over den tweeden eed.
75? Augustus 1774. — Vonnis tot foltering tegen
Francis Swennen en Hubert Motmans, met ondervraging
wegens den diefstal over dertien jaar gepleegd bij Geurt
Massart, te Rummen. Pieter Vuegen, Hendrik Frissons,
Jan de Pire en Mathijs Goffins moesten ook op de pijnbank komen.
22 Augustus 1774, — Vonnis tot in hechtenis nemen
van yoannes- Willem Hu.
26 Augustus 1774. — Toepassing der tortuur tegen
beide Hu.
De 2" September 1774 werden te Stevoort aangehouden
door luitenant-drossaard Hollanders : Jan-Baptist
Lemaire, wonende te Klein-Stevoort, te Hasselt geboren en
te Sint-Truiden gehuwd ; Willem Pylaris, Jan Bando
en GaspardDr., dierzelfde gemeente. Over deze Bokkerijders zal onder de rubriek Stevoort gesproken worden.
jf September 1774, — Doodvonnis tegen Francis Ste.
vens, gemeentedienaar van Wellen, die levend moest verbrand worden ; Hubert Motmans, dien men moest worgen
aan eenen staak en dan het lichaam tot assche verbran-
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den ; Gilis Vreven, idem ; Arnold Gielen, Pieter V u e g e n ,
Mathijs Goffins en Henricus Cox, welke alle vier levend
tot assche moesten verbrand worden ; Henricus Frissons,
Joannes-Willem H u . en Nikolaas H u . , die men alle drie
moest worgen en hun lijk tot assche verbranden.
Dat vonnis werd Woensdag-, 7" September, daags vóór
O . L . V . Geboortedag, op den Bonderkuil ten uitvoer gebracht. Toen Stevens, Gielen, Vliegen, Goffins en Cox
levend verbrand werden, steeg er uit den brandstapel een
zoo verschrikkelijk en hartverscheurend gehuil en gejammer op, dat de drossaard een aantal trommels deed
roffelen om deze s m a r t k r e t e n te verdooven.
Den 8° October 1774 stierf de driegen-zeventigjarige
Barthel Gielen in 't gevang van Munster-Bilsen, waardoor
hij den schandedood ontsnapte.
4 Februari
1 7 7 5 . —• V r a a g tot een nieuw proces tegen T i l m a n Sw., ten gevolge der bekentenissen van Arnold Vo. en Guilliam Libotte.
2 / Februari 1775. — Doodvonnis tegen T i l m a n Sw. :
verworging aan eenen staak en v e r b r a n d i n g van het lichaam tot assche. Dat vonnis werd den 3" Maart daarop
volgend op den Bonderkuil voltrokken.
Den 27 April 1775 werden te Alken g e v a n g e n : Lambert Er., Andries &n Willem Nul., Willem
Uss.,
Henricus Van den R., Kobus Rob., Jan Leu., Jozef N. « de
Peipercouxman », Kobus Ren. en Andries Pip. Al deze
mannen woonden in de Bulstraat en andere aan Wellen
palende straten en h u n n e namen staan voluit in het werk
van kanunnik Daris g e d r u k t . Daar de g e m e e n t e Alken
onder het Luiksche recht stond en geen behoorlijk gevang had, zijn al die tien betichten of verdachten naar
Luik gebracht ; zij moeten wel geheel of ten deele onschuldig bevonden zijn geworden, want na eenige m a a n -
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den zijn ze terug-gekeerd behalve de eerste, die in den
k e r k e r gestorven is.
D a t overbrengen van betichten uit Alken naar Luik
zal wel wat verwondering wekken bij onze lezers, maar
die g e m e e n t e , welke toen rijk scheen te zijn en aan den
Prins-Bisschop jaarlijks veel opbracht ( i ) , had allerhande
bijzondere privilegiën en zelfs een afzonderlijk land- en
boetstraffelijk wetboek, dat den 6" April 1417 door den
prins-bisschop Jan van Beieren nog hernieuwd werd.
T w e e artikels zullen we daarvan om h u n n e eigenaardigheid aanhalen, als vertaling :
« Item is bevolen en overeengekomen wat diep onzedig en hoogst
onbescheiden vloeken en zweeren tegen God en zijn H. Moeder betreft en zeer dikwijls in de herbergen gedaan wordt, dat alwie zulks
in de volheid des harten gedaan heeft door 3én heer zal gevat en
gezet worden in een korf of mand hangende aan eene koord boven
het water, met een bot mes in de hand, zonder eten of drank, en
er zal blijven t o t ' s heeren beliefte, en zal daarenboven aan den
heer twee groot betalen, waarvan de verklikker den vierden penning ontvangen zal.
Item is daarenboven bevolen dat elke viouw, die iemand door
slechte en onzedelijke woorden beleedigd heeft, zoo dikke en zware steenen zal dragen of voorttrekken als in evenredigheid van het
misdrijf zal bepaald worden ».
Den 8" Juni 1560 werd het eerste dezer twee artikelen
als volgt gewijzigd ;
Item die onzediglijk bij God of zijne heiligen zweert, ware het
door dronkenschap of anderszins, valt in eene boete van twee
groot, en de meier zal hem aan de kaak stellen die zich boven het
water bevindt, gedurende een rcdematigen tijd te zijner discretie
en zal hem water en brood geven » (;).
i ) 0 p ' t einde der iS*) eeuw betaalde Alken, ten vuordeele van den Staat alleen, 103
floiijns, zijnde slechts 3 floiijns minder dan Hasselt.
2) Het/tangen tn dt! tnaHdc besxonó in óe J6'eeiiv
in Vlaanderen en Holland voor
hot bestraffen van blasphemie, lichtveerdig zweren, onzedelijke taal en andere «.civiele
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Deze straf werd uitgevoerd boven een grooten poel die
zich langs den schandpaal op het dorpsplein bevond. Verklaarde de hoofdschout de aan de kaakstelling geëindigd,
dan zaagde de patiënt met zijn s t o m p mes de koord door
waaraan de m a n d e hing en dompelde met haar noodzakelijkerwijze in het water onder het gejoel der m e n i g t e . L a ter bleef dat verplichtend bad steeds als het laatste en beste der vertooning. Laat ons nu maar weer naar Wellen
terugkeeren waar ernstigere en veel ergere zaken voorvielen.
Den IQ'' Juni 1775 nam de overheid het volgend besluit :
« Ue heer L.-G. Hollanders, drossard deser heerlijkheid Wellen
qualitate inquirent tegen ciiminelen, op dat alle grausaeme ongehoorde feyten en delicten welcke dagelijks mogen in het licht gebracht en anderen tot exempel gestraft, reproduceert de corpora delicti of judicieele declaration der brandstichtingen gecommitteert
tot Guygoven ; item de judicieele declaratie van Jan Corfs en geexibterde brandbrieven ; item reproduceert de corpus delicti van
de diefstallen gecommiteeit in de Ucrcke van Corteshoven ; item
judicieele declaratie gepasseert voor de justitie Rummen door
Geurt Massart over den diefstal ten sijnen huyse geperpctreert ;
item de geheele articulatie, depositien over den diefstal gecommi.
teert ten huyse van Joannes Lggon tot Gelinden ; item de judicieele
declaratie van Renier Robben tot Corteshoven over het afbranden
deses winninge ; eodem reproduceert dt bekentenissen van Joannes
Van Muysen, Hendrik Ro., Arnold Gielen, Tilman Vandermeer,
Joannes Lycops, Joannes C , Arnold Vo., Hendrik Cox, Hendrik
Lyêops, Pieter-Willem St., Nikolaas Hu., Hubert C , Gysen Gerits, Mathijs Coffins, alle geëxecuteerden, hebbende tot de dood
toe bij de selve gepersisteert over de gereproduceerde judicieele declaratien, brieven, complotten en heyligschendcrijcn, versoekcnde
bij die selve bekentenissen geaccuscerden in rigueur \an recht te
s\illen worden gestraft... »
dolicien». — Het diagen van den s/«M of %tkctctide stctjim bestond schier overal;
het was een strafmiddel van ouds(reedsin 1229) tegen de vermetele vrouwen en kwade
tongen, en het vloeken.

208

JUL.

MELCHIOR.

Die bevelbrief had eene reeks nieuwe a a n h o u d i n g e n en
bestraffingen ten gevolge :
2 1 Juni \'J'J%, — R e c h a r g e over het in hechtenis nemen van Jan Lam., geboren te Alken en te Russelt ingetrouwd ; Katharina
Billen,
weduwe van Joannes L y cops, en Willem V o . , van Russelt. Zij Werden acht dagen
daarna g e v a n g e n g e n o m e n .
ƒ Juli
1775, — Besluit van confrontatie tusschen Willem Vo. en K a t h a r i n a Billen.
Besluit van den gevangen Francis E r . , inwoner van
Russelt, naar de justitie van Alken te zenden als h e r k o m stig van die g e m e e n t e .
77 Juli 1775. — Decreet van aanhouding tegen G y s e n
Cr eten. wonende als jonkman te Wellerbosch.
2 4 Juli 1775. — Vonnis waardoor Willem Vo. tot de
tortuur verwezen wordt.
2 / Juli 1775. — D e weduwe van Joannes Lycops, geboren K a t h a r i n a Billen, is verwezen tot de « scherpe examinatie » ; zij zal hoofdzakelijk ondervraagd worden over
het leveren van linnen tot het maken der lont om het huis
der weduwe Abheers te G u y g o v e n in brand te steken.
27 Juli 1775. — O n d e r v r a g i n g van Pieter-Joannes V o . ,
over zijn alibi in zake levering eener kar klompen te T o n geren.
ld. — O n d e r v r a g i n g van Gisbertus Creten.
10 Augustus
1774. — Doodvonnis tegen K a t h a r i n a
Billen :
« . . t e brengen ter plactse van supplicie en haer aldaer om
haer coopereeren in grauwsaeme heyligschenderijen en brandstigtingen de rechterhand door den scherpe richter levende te doen afkappen, deselve nagelen aen eenen staek ende alsdan haer levende
radbraeken en suickx geschiet het lichaem te werpen in het vuer en
tot assen te verbranden haer tot straffe en andere tot spiegel ».
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Dat vonnis werd zeven dagen later op den Bonder kuil
uitgevoerd.
f September 1775. — Vonnis waardoor Gysen of Gisbertus Cceten, van Wellerbosch, zou ondervraagd worden
over « de grauwsaeme mishandeling van de heylige geconsacreerde Hostiens gemengelt in de soupe en rendvleesch ten huyse van Joannes Lycops tot Abswellen,
volgens bekentenissen van Katharina Billen, weduwe
Joannes Lycops, geëxecuteerd ».
3o September \'J'J^. — Veroordeeling van Pieter-Joannes Vo. tot de tortuur.
2j October \TJ'^. — Doodvonnis tegen Willem Vo. en
diens zoon Pieter-Joannes Vo. : verworging aan eenen
staak en het lichaam tot assche verbranden. Deze vader
en zoon tDudergingen die straf den 4" November 1775. op
den Bonderkuil.
16 December 1775, — Vonnis tot tortureering tegen
Jan Lam. en Gysen Creten, met ondervraging over gelegde brandbrieven en het afleggen van den tweeden eed.
j o December 1775. — Zelfde vonnis tegen Francis E.
met ondervraging over het « complotteeren, schiijven en
leggen van brandbrieven, ook over den gruwsaenien gepresteerden eedt van alle huysen en winningen af te branden waer het gevraegde geld niet gelegd werd, mede over
de diefstallen begaen ten huyse van Geurt Massart tot
Rummen, item ten huyse van Johannes Eggen tot Gelinden en van Mathijs Mertens, capiteyn tot Alken, ten gevolge betichtingen van Tilman Vandermeer, Pieter-Joannes V. en Jan Cl. alle geëxecuteerden ».
J2 Januari 1776. — Doodvonnis tegen Gysen Creten :
worging aan eerien staak, verbranding van 't lichaam tot
assche. De uitvoering had den 3° Februari 1776 op den
Bonderkuil plaats ; wij kennen de reden niet waarom er,
tegen den regel in, schier eene maand tusschen de uit-
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spraak en de voltrekking van 't doodvonnis-verloopen is.
12 .yanuari 1776. —Doodvonnis teg^en Jan Lam., van
Aiken, op 21° November 1773 te Russelt getrouwd met
Anna-Marja Vanschoenw^inkel : de beul moe.st hem met
de bijl onthalzen en zijn lijk zou op 't kerkhof van Wellen begraven worden. Dat vonnis stond op het punt van
voltrekking toen de prins-bisschop de Velbruck een bevel
tot genade zond.
Het Rolleregister bevat geen verdere aanduidingen
over Bokkerijders van Wellen en omstreken, maar wel
vermeldt het de namen van misdadigers van MunsterBilssn. Het sluit met het doodvonnis van Joannes Meekers op 7" Juni 1793, onder het stadhouderschap van M.
Roelants, maar die bestraffing staat niet in verband met
de Bokkerijders ; het werd uitgesproken voor « excessen »,
in zijne hoedanigheid van opperhoofd der Patriotten, gepleegd bij gelegenheid der wanordelijkheden die te Wellen plaats hadden, zooals we reeds vroeger zegden. Den
15" Juni 1793 is Joannes Meekers, schoenmaker, wonende
in 't dorp omtrent De Linde, onthoofd geworden en zijn
lijk werd op het kerkhof begraven. Sommige Wellenaren
vertellen nu nog dat Meekers de halsstraf onderging met
het decreet tot genade van den Prins-Bisschop in zijne
tesch, wat nergens geboekt staat en ook niet aannemelijk is, want dan had de veroordeelde dat reddingsmiddel
wel getoond ; ten andere moest zulke begenadiging aan
den luitenant-drossaard vermeld worden en dat wel door
een afschrift van het genadebevel, dat hem zou geworden
vóór den dag der executie, waarbij hij tegenwoordig moest
zijn ; ook werden zulke decreten in de crimineele registers overgeschreven, zooals we verder onder de rubriek
Bree zullen zien.
In de rekenregisters der burgemeesters, 10° Mei 1774 tot
S" Februari 1776, vindt men de lange reeks der onkosten
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en uitgaven voor strafuitvoering'en nauwkeurig vermeld ,
dag voor dag en artikel per artikel, namelijk voor het oprichten der brandstapels, galg en rad, het loon van den
beul, voeding en huisvesting der soldaten van den prinsbisschop voor het houden der politie, het honorarium van
den luitenant-drossaard, enz.
Dat de bende na 1775 heelemaal uitgeroeid vtras. kan
men moeilijk gelooven, maar sinds lieten de brandstichters
en roovers dier gemeente toch schier niets van zich hooren. Er staat wel vermeld in een handschrift van Joès Debruyn, te Sint-Truiden, waarover we verder spreken :
« Den 23 Februarius 1776 brandt tot Guygoven de winning af van sekeren Vannest die in vier hoeken was aangestoken ». Nu, de gemeente Wellen neemt, jammer genoeg, al te veel plaats in de geschiedenis der Bokkerijders onzer provincie en we verlaten ze gaarne om ons te
gaan bezighouden met andere Limburgsche gemeenten.

Te Munster-Bilsen.
Munster-Bilsen, dat zijnen oorsprong en naam te danken heeft aan het eeuwenoude « Monasterium de Blisia »
(i) of adellijke abdij, stond met zijne schepenbank en zijn
leenhof, de schepenbank van Wellen, Haccourt met Hal.
lembaye, Nonnen-Spauwen of Kleine-Spauwen, het leenhoudershof van St-Amor te Wuest-Herck, het leenhoudershof « Slecht en Recht » te Riempst en Herderen, de
hertogenbank van Fall ( Fall-Mheer ), alsmede het cijnsr) Bij de Fransche Revolutie, vermoedelijk ook in den tijd der Bokkerijders, telde bet
kapittel der abdij 23 kanunnikessen, ^ kanuiwiken en is beofiXiciarissen. ROA4,-650,
meent met^ werd bet klooster gesticht door Landrada, te Bilsen geboren, nMbl van den
hofmeier Pepijn van Landen en eenige dochter van Wande^isele, Paltsgraaf ondet koning
Dagobert, en van Pliaraïlde, dochter van Hermanfried. De abdis van Munster-Bilsen
stond onder de rechtstreeksche bescherming des keizers.
oliita treffen wc aan in eeiie verheffing van 10» Augustus 1364 voor de Leenzaal van
Luringen; Belisia en BelisU in een charter van Id;i, gravin van Bologne teo jare 1096 ;
oiUie, ia eeo charter van Hugo de Pierrepunt, bisschop van Luik in liin.
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hof Neer ( Hollandsch L i m b u r g ) onder de abdis of het
Kapittel der abdij, al behoorden ook al die plaatsen, behalve St-An30rshof en het cijnshof Neer , tot het a m b t Bilsen, een der zes a m b t e n of landdrossaardschappen van het
graafschap Loon. Met vermelde g e m e e n t e n vormde h e t
eene vrij heerlijkheid tot in 1794 waarvan de abdis van
Munster-Bilsen de d a m e of meesteresse was. Als graven
van Loon w a r e n d e prins-bisschoppen er de voogden van
en deze namen de gerechtelijke zaken in h a n d e n bij o n t stentenis of nalatigheid der abdissen of hoogdrossaards.
Door besluit van 8° December 1790 (18 frimaire of vorstmaand, jaar III) van de Fransche Republiek, vielen het
Luiksche prins-bisdom en het graafschap Loon, dus
ook Munster-Bilsen, bij het rechterlijk en bestuurlijk arrondissement Maastricht.
't Is onder de 29^ abdis, gravin van S t a d i o n - T h a n n h a u sen, in 1781 overleden, en onder de 30*^ en laatste abdis,
Maria-Theresia, barones van Bentinck, dat de ergste feiten der Bokkerijders voorvielen. Ziehier hoe zich deze
laatste zelve betitelde in hare recessen, recharges en vonnissen ; « Maria-Theresia, bij de gratie Godts abdisse des
seer Doorluchtigh en E e r w e e r d i g h Capittel van Munsterbilsen, geboorne van de vrije barons van Bentinck, Princesse van het Heylighe Roornsch Rijck, D a m e der vrije
Heerlijckheden Munsterbilsen, Wellen, Haccourt, Hallembaye, Cleine-Spauwen, B e r g h , etc. » Men ziet dat het
haar aan titels niet ontbrak, wat ook wel het geval was
met al de leden van het gesticht, want om als k a n u n n i kesse a a n g e n o m e n te k u n n e n worden, moest m e n het bewijs leveren van zestien adellijke kwartiers te bezitten ; 't
is wellicht daarom dat men nu nog in die streek lachender wijze zegt van iemand :« zoo doorluchtig als het kapittel van Munster-Bilsen » !
Hier had de rechtspleging plaats tijdens de tweede der
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reeds aangehaalde drie perioden van de Bokkerijders en
ook tusschenin het tweede en derde tijdvak.
Op blz. 51 van zijn werk over de tortuur, zegt Eug. Hubert : « Eene eereplaats komt in deze geschiedenis van
rechterlijke wreedheden aan de magistraten van MunsterBilsen toe. Voor het enkele jaar 1774 openbaart het crimineel register dier heerlijkheid 22 gevallen van tortureering gedurende 5 uren ten minsteen 10 ten langste ».
Munster-Bilsen had zijn gewone schepenbank en nedergericht, maar daarboven stond de Leenzaal als souvereingerecht, en deze, of de abdis, vonniste in crimineele zaken
zonder verder beroep op een hooger gerechtshof.
Sprekende over Wellen, hebben wij dé talrijke schare
Bokkerijders aangehaald, die gevankelijk naar MunsterBilsen werden gebracht ; daar werden ze aan de « scherpere examinatie » onderworpen en de abdis toonde zich
nog al streng bij de toepassing der tortuur en ook der
straf, al geschiedde zulks ook naar de algeraeene regels
en wetten des keizerrijks en naar die van 't Luikerland ;
het getal der getortureerden overtrof de 22 door Eug.
Hubert aangehaald, want deze bedoelt hierdoor enkel de
gefolterden wier «scherpere examinatie» meer dan 5 uren
duurde.
Zooals we reeds zegden, waren den 1° Augustus 1774
veje Wellenaren te paard en anderen te voet naar MunsterBilsen gereisd om er de terechtstelling hunner dorpgenooten, ja bloedverwanten en ook al roofgenooten bij te woneu, namelijk van Joannes^Lycops uit De Pluime, Herman zijn zoon ; Joannes C. en Hubertus C , van Ulbeek ;
Gysen Gerits, van Abswellen; Hubertus Ro., van Wellerbosch ; Guilliam GiUssen (Lam Gilis). van Vrolingen.
Hubertus C. kreeg eerst de rechterhand afgekapt, waarna hij geradbraakt werd, geworgd en zijn lijk op een rad
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t e a toon gfesteld ; de zes anderen heef-t m e n g e w o r g d en
daarna is hun lijk tot assche verbrand.
Geurt V o . , zoon van Arnold, ontsnapte uit het gevangvan Munster-Bil sen, nadat h e m zijn doo'd vonnis reeds
voorgelezen was geworden. In datzelfde g e v a n g bezweek
Arnold Gielen van Vrolingen, den 8 October 1774, zoo
niet ware deze drie en zeventigjarige vlegel ook op den
Bonderkuil of te Munster-Bilsen geëxecuteerd geworden.
Over de onthulliogea van vermelden Francis Stevens
onder de tortuur te Munster-Bilsen, stelde Nijpels een onderzoek in dat zeer lang d u u r d e , want hij kon slechts in
1785 de a a n h o u d i n g van den verklikten Foulon v r a g e n ,
blijkens hetgeen in het Rolleregister aangeteekend staat :
p Februari
1777. — M . - S , Nijpels, scholtis, handelend
als luitenant-drossaard te Munster-Bilsen, vraagt de aanh o u d i n g zijner dorpgenooten Gerard Bra., Pieter L o r m .
en Jan V i s . . ,
16 yuni. 1777. — M . - S . Nijpels, scholtis, vraagt d e
aanhouding van Marie D a n . , van Munster-Bilsen.
24 Juni 1777. — Decreet van v e r b a n n i n g tegen Jan
Vis..
Ij Maart 1780. — A a n h o u d i n g van Theodoor Bettengers.
22 September 1785. — Bevel van a a n h o u d i n g :
« Leenmannen des eedelen en souverainen Leensael van Mun sterbilsen, ter manisse van den heer stadthelder, na oversien der
acten en signantelijk der betigting van Francis Stevens, vanRusselt,
aen de schepenen van ons nedergericht Munsterbilsen, leeren en
rechargeeren u, dat gij u voegende op uwen gewonen richterstoel
en aldaer recht doende suit wijsen den heer officier Nijpels wel pefundeert om te apprehendeeren den persoon van David Foulon, inwoonder van Munsterbilsen, op de aide beeck ».
72 October 1785. — Toelating tot o p e n i n g van het
rechtsgeding tegen David Foulon, voor den diefstal op

Hornemolen.
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2 0 October 1785. — Vonnis om David Foulon op de
pijnbank te leg^gen : hij verklapte zijne m a k k e r s niet, die
den Hornemolen p l u n d e r d e n .
SI October 1785. — Doodvonnis .
« . . . leeren en rechargeeren u, dat gij suit wijsen den heer officier wel gefundeert om David Foulün gevangen te doen brengen
ter plaetse der executie en denselven aldaer met eene stroppe aen
den hals aen cene galge te doen hangen dat de dood daerop volge,
ten straf van hem en spiegel van andere ».
Een belangrijke diefstal werd gepleegd bij den eerwaarden heer Nijpels, rector der abdij, te Munster-Bilsen,
en David Foulon, hierover ondervraagd, had bekend dat
Francis T i l m a n , van die g e m e e n t e , daaraan met hem had
deel genomen
20 Maart
1786. — Bevel tot rechterlijke vervolging
tegen Francis T i l m a n , voor den vermelden diefstal.
21 Maart 1786. — Vonnis tot de tortuur van denzelfde.
Francis T i l m a n bekende zijne deelneming aan den diefstal en verklikte als medeplichtigen zijn eigen zoon Mathijs, Colas Foulon, zoon van David, Mathijs Aerts,
schoonzoon van Francis T i l m a n , A d a m T h . , schoonzoon
van David Foulon, wonende te E y c k , gehucht van M u n ster-Bilsen, alsmede Jozef Fléron.
30 Maart 1786. — Doodvonnis tegen Francis Tilman :
verhanging aan de galg.
4 April 1786. — Decreet van aanhouding tegen Mathijs Tilman, zoon van Francis ; Colas Foulon, zoon van
David ; Mathijs Aerts, schoonzoon van Francis T i l m a n ;
Adam T h . , schoonzoon van David Foulon ; Jozef Fléron.
ig April 1786. — Verwijzing van Colas Foulon, Mathijs Aerts en Jozef Fléron tot de tortuur.
26 April 1786. — Doodvonnis t e g e n Colas Foulon ;
verhanging aan de galg.
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8 Mei 1786. — Zelfde doodvonnis tegen Mathijs Aerts.
29 Mei. — ld. tegen Adam Tii. en Jozef Fléron.
Over de feiten der Bokkerijders van Munster-Bilsen en
de daarmee in verband staande plaatselijke omstandigheden of bijzonderheden, is het volgende meldenswaardig :
Van de abdij of het Stift bestaan nu nog het abdijpaleis met noordelijken voorgevel, een aanzienlijk deel der
gemetselde omheining en 't gebouw der brouwerij dat
thans tot schuur dient ; men heeft veel bijgebouwd om
alles te doen dienen tot een krankzinnigengesticht voor
vrouwen en tot een lagere meisjesschool, beide door Zusters van den H. Jozef van den goeden Herder bestuurd.
De tortuurkamer bevond zich ten Noorden van het Stift,
tegenover de brouwerij van M. Lambrecht CoUa ; zij is m
1870 afgebroken en was tot dan door de waalsche familie
Grafné betrokken ; de gebruikte foltertuigen waren de
duivengaten, de duimschroeven en het tortuurstoeltje,
maar daar is geen spoor van achtergebleven.
Fléron, die te Stalleken, onder Sutendael, bij eenen
pachter waar hij als daglooner werken ging zijnen mond
wat voorbij gepraat had en sinds dien door de overheid
verdacht was, werd tengevolge der verklikkingen van
den getortureerden Francis Tilman aangehouden in zijne
woning, terwijl hij zijn zoontje op den arm hield ; hij
woonde in een huis, sinds aan den veldwachter Jeurissen
verkocht en gedeeltelijk vernieuwd, gelegen aan den
Schietboom, op een paar honderd meter afstand ten Zuiden van den spoorweg Hasselt-Maastricht, nabij de statie.
Toen hij geboeid naar het Slift geleid werd, door de
dorpstraat, riep men hem toe : « Ha ! ha ! Fléron, ze
hebben u dan toch gevangen », waarop de vlegel antwoordde : « Gevangen, ja, maar nog niet gehangen ». Zijne zuster, een braaf mensch, gevoelde zooveel smart en
beschaming over de eerloosheid van Jozef, dat ze zelf*
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moord wilde plegen, waarin ze door de gebufen verhinderd werd. Zij verzorgde liefderijk het zoontje haars broeders en zegde dikwijls tot dezen lichtzinnigen jongeling :
« Als ge u niet betert, zult ge het lot uws vaders ondergaan ».
David Foulon, wiens naam met dien van Fiéron, in den
mond des volks nog voortleeft, terwijl men van de andere
Bokkerijders schier niet meer spreekt, woonde benoorden
de kerk langs de « aide beeck », een toevloeisel der Molenbeek, die langs het Stift en de brouwerij loopt en wat
verder onder den naam van Munsterbeek in den Demer
uitwatert ter plaatse Kuilzuiper,
onder Bilsen ; tot over
anderhalf jaar woonde Hendrik Sillen in dat huis. Dank
aan eenen Pater, had hij zich vóór de executie met God
verzoend, maar Fiéron spuwde op het crucifix, dat de
priester hem ter gerechtsplaats voorhield, en stierf als een
verdoemde. Zijn lijk bleef verscheidene maanden aan de
galg hangen en werd 's nachts door zijne vrouw, die kort
daarna van droefheid stierf, van het schandehout afgedaan
en ter plaatse begraven. Over dertig jaar kwam de spade
des eigenaars van den Galgeberg aldaar te recht op een
doodshoofd, dat nog al de tanden had behalve een. D e ze gerechtsplaats lag op 't uiteinde van het dorp en ten
Noorden, in de richting van Genck, in de « Hei langs
Bilsen », gehucht Eyck, op 40 meter afstand van het
grondgebied Bilsen, welke gemeente, al ligt ze met hare
kom 40 minuten ten Z. van Munster-Bilsen en dus in een
tegenovergestelde richting dier gerechtsplaats, aldaar een
geweldigen uitsprong maakt en de oude heidebaan van
Munster-Bilsen naar Genck kruist. De galg stond op een
circelvormige verhevenheid van i meter hoogte en ongeveer 12 meter doorsnede ; nu is deze met dennen beplant
en hoort toe aan Cornells Daniëls-Claes, wonend dicht bij
de Boschwinning van Heesveld onder Bilsen.
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Over die galg loopt te Munster-Bilsen een verhaal dat
in de lange winteravonden soms nog opgerakeld wordt :
Na den fruit- en beetenoogst van het jaar 1786, werd ten
huize Fastré, gehucht Eyck, siroop gekookt, wat in dien
tijd bij vele boeren gedaan werd en aanleiding gaf tot
buurtfeestjes, zooals we dat reeds vaststelden voor Diepenbeek en voor het uchteren in Kempen- en Maasland. Te
midden vanhet schuldeloos vermaak werd het lot geworpen, om te weten wie der aanwezigen het zou durven wagen eenen splinter van den galgeboom met een mes of bijl
te gaan afnemen en ter vergaderplaats brengen ; het blinde lot wees Fastré zelven aan. Deze toog onbeschroomd, in
schijn tenminste, naar den heuvel waar het rif van Fléron
nog aan de galg bengelde, sneed of kapte een stuk van
het schandehout af en bracht het triomfantelijk in den
kring der toejuichende geburen.
Onder de Franche Republiek werd de galg als brandhout verkocht aan Johanna Houben, een oude en arme
vrouw der gemeente.
De eerwaarde heer Nijpels, Philippus-Lambertus, zoon
van Henricus en Agnes Heusdens, den 11" November
1732 te Munster-Bilsen geboren, bewoonde in de Duivelstraat een huis thans in stallen veranderd en eigendom
van de familie Dello. De schout-drossaard Nijpels, Mathias-Simon, moet wel in Munster-Bilsen niet geboren
zijn, want de parochiale registers vermelden niets dan zijn
huwelijk, op 14° Augustus 1784, met Mosbach, MariaGertrudis, en zijn overlijden op 25^ Juni 1791, in den ouderdom van 59 jaar.

Te Stevoort en Wuest-Herck.
Stevoort, eene'gemeente van 622 zielen en 1197 hectaren uitgestrektheid op 't einde der achttiende eeuw, telde
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1,154 inwoners bij de laatste tienjaarlijksche optelling;
zij was eene heerlijkheid van het graafschap Loon en behoorde bij het hoofddrossaardschap Hasselt. Groot-Stevoort of Stevoort-binnen, aan den Zuidkant der Herck,
volgde het Luiksche recht, terwijl Klein-Stevoort of Stevoort-buiten, ook Klein-])orp en Kleine-Bank geheeten, ten Noorden der Herck, gansch Loonsch was. De
Oude Baen, thans kiezelweg, komende van Curingen,
scheidde in noord-zuidelijke richting beide deelen, die elk
hunne meiers en schepenbank hadden. Het eerste huis
van Klein-Stevoort, op de limiet van Curingen, is de aanzienlijke pachthoeve van Hompelepomp, die door de Bokkerijders bestolen werd ; met Klein Stevoort behoorde zij
beurtelings baron de Groot, de Libotton, Cox de Hommeien en Palmers toe en is thans door Jozef 's Heeren-Sampermans bewoond. Op 't uiteinde van Klein-Stevoort, in
oostelijke richting, en op de grens van Alken, ligt de
pachthoeve Bleckenberg (t), die het voorwerp werd der
roof- en moordzucht der Bokkerijders en aan de familie
Bamps van Hasselt toebehoort.
De Elsartmolen, in de wandeling Ilstermolen, waar
diefstal gepleegd werd door de tweede bende Bokkerijders,
ligt op den Noorderzoom der Herck, op een kwartier afstand der kerk, in westelijke richting en dus op WuestHerck aan, terwijl de dorpsmolen dicht bij de kerk gelegen is en tot Groot-S te voort behoort.
Jacobus Minten was luitenant-drossaard en schout van
Groot-Stevoort en Berbroek ; Guilliam-Lamb. Hollanders
was drossaard van Klein-Stevoort, waarvan Joannes-Josephus de Libotton tot aan zijnen dood, 10° November 1789,
1) BUckenbetg is eene buurt vao Alken, bestaande uit zes huizen, waarvan de bedoelde winning het verst gelegen is van Alken en tegen de grens van Stevoort ; deze pacht'
hoeve van ongeveer lo bunders hoort toe aan M. P. Bamps-Moreau, te Hssselt, en is
sinds dcitigjaar bewoond door Pieter Droogirans-Pallen, heikomstig van Curingen.
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eigenaar was. (i). De schepenen van Groot-Stevoort waren dat ook voor de naburige en veel kleiner gemeente
Berbroek,
Op 't geestelijk gebied stond geheel Stevoort onder het
aartsdiaconaat Haspegouw en was éene parochie van 't
concilie Hasselt ; thans hoort deze parochie bij het dekenaat Wuest-Herck, en de gemeente bij 't kanton van dien
naam.
In 't midden van het vrij uitgestrekte dorpsplein, tusschen de huizingVanstraelen, die de plaats der oude gildezaal inneemt, en eene rij geringere woningen waarvan
eene op 't einde der achttiende eeuw door eene Bokkerijdersfamilie betrokken was, ligt een zware arduinsteen van
I met. hoogte en 2 met. omtrek, dien de meeste reizigers
en bezoekers ongemerkt voorbiigaan ; vóór de Fransche
Republiek stond te midden van dien steen, in een vierkant
gat, een stevige staak of paal van ongeveer 2 met. hoogte,
schandpaal of kaak geheeten, waaraan men misdadigers,
maar niet ter dood veroordeelden, bij middel van een
halsijzer of pranger vastmaakte en minstens een uur
« aen de kaek » stelde.
De « plaets van supplicie » bevond zich een paar honderd meters noord-westwaarts op een kleine hoogte, Muggenberg geheeten, die men nu bemerkt aan de linkerzijdevan den buurtspoorweg, als men eventjes de stopplaats
van Stevoort-Dorp en het postbureel verlaat in de richting van Wuest-Herck ; de Muggenberg en oude gerechtplaats is nu gevoegd bij het park van het nieuw kasteel
van M. Palmers, dat schier op dezelfde plaats ligt waar
voorheen het lusthuis-paviljoen stond van een zeer ouden
burcht, beide sinds lange jaren afgebrand. Zooals men
i) Opdien dagstierl de Libotton schielijk onder een der eeuwenoude linden, tegenover
het kasteel.
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ziet en wij het reeds vroeger deden opmerken, stond
hier de galg niet tegen de grens eener naburige gemeente, maar op de limiet der twee deelen van eene en dezelfde
gemeente, doch op 't grondgebied van Groüt-Stevoort,
omdat ze ook voor Berbroek moest dienen. Over 30 jaren
werden daar nog twee bekkeneelen opgedolven, die er
weer op advies der geestelijke overheid in den grond gestopt zijn.
Te rekenen van het midden der 18® eeuw diende deze
gerechtplaats niet meer voor Klein-Stevoort, want in een
handschrift door eenen schoolmeester van Sint-Truiden in
de jaren 1725 tot 1777 opgesteld — daf we onder een volgende rubriek nader bespreken — worden verscheidene
namen geciteerd van Bokkerijders uit Klein-Stevoort en
Kermpt, die te Wuest-Herck gehangen zijn.
Geen der twee gemeentedeelen van Stevoort, noch Berbroek hadden in de 18= eeuw een behoorlijk gevang en
tortuurkamer ; hun aangehouden medeburgers moesten
7 Kilom. verder te Wuest-Herck gebracht worden en
werden daar ook ondervraagd en getortureerd, maar de
buitengewone vergaderingen over crimineele zaken wierden door de schepenbanken te Stevoort gehouden.
Reeds in 1758 en tot 1775 hield zich onder die thans
zoo rustige en brave bevolking eene bende Bokkerijders
op, die in verbinding en voeling stond met die van Wellen en ook aanhangers had te Rummen, een welhebbend
Brabantsch dorp op 8 Kilom. van daar gelegen en toen
tot het graafschap Loon behoorende Dat er alsdan nog
al veel bandietenstreken werden uitgezet, bewijst ons dit
reeds aangehaald uittreksel der rolregisters van Stevoort :
in 1774 moesten Groot-Stevoortien Berbroek 215 guldens,
6 stuivers en 3 oorden betalen om de gevangenen te
Flerck-de-Stad op te sluiten, om galgen te maken en
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halsstraffen uit te voeren ; in die som moest Berbroek
tusschenkomen voor 38 g., 3 st en 3 oord.
Vele leden der bende, al woonden ze te Stevoort, waren vreemd aan de gemeente en hier ook, zoowel als in de
Landen van Overmaas, krielde het van vreemdelingen en
was broodnood een voorname drijfveer tot diefstal. In 1769
mislukte de oogst en de drie navolgende jaren was overal
in deze streek schraalhans de keukenmeester ; de registers
van Stevoort vermelden : «• 1769, 1770 en 1771 sijn droevige jaeren, groote armoede en dieren tijdt, ook veel besmettelijke ziekten soe dat de menschen moeten broed
koopen dat gemaekt is van boenen en terwe semelen ».
In 1771 kwam de veepest dien toestand nog verergeren ; « den 13" Juny 1771 betaelt aan Michiel Hannoset
21 gulden voor seven speciale missen gedaen voor den
sterft der beesten ». Hier, zoowel als in de andere gemeenten van Belgisch en Nederlandsch Limburg, was in
die jaren het loon van den werkman zeer gering, namelijk
1 schelling (o fr. 65), terwijl het mud of de Hectolit. rogge
7 of 8 schellingen kostte.
Sprekende over Wellen, zegden we dat de luitenantdrossaard Hollanders zijn eigen zoon belastte met het bij
dag en nacht bespieden van den sterk verdachten, ja betichten Jan Van Muysen, wonende op de Meersch, te
Wellen ; deze werd te Stevoort des nachts aangehouden,
op 31° Maart 1774 in 't gevang van Munster-Bilsen opgesloten, tot de tortuur verwezen en op den Bonderkuil
onthalsd. Veertien dagen later werd Tilman Swennen, van
Wellen, ook aangehouden, den 13" Juni 1774 tot de tortuur en den 25" Februari 1775 ter dood veroordeeld. Op
de pijnbank en ook « los van ijsers en banden », alsmede
in extremis en onder eed onmiddellijk vóór hunne terechtstelling, deden deze twee Bokkerijders allerhande bekentenissen en onthullingen over misdaden, waarin inwoners
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van Stevoort betrokken waren. O p drie maanden tijds
werden er dan ook een dertigtal dezer aangehouden, doch
slechts vier werden met den dood gestraft, een werd verb a n n e n , en van slechts twee of drie is de naam te Stevoort blijven voortbestaan.
Uit het Crimineel Rolboek van het Oppergereeht van 't
Graafschap Loon d r u k k e n we de volgende besluiten over .
26 Juli
lyji^. — Bevel van aanhouding, op eisch van
drossaard Hollanders, tegen Jan De V u e , Ariantje van
T u r n h o u t ( i ) , H e n d r i k Stevens, Hendrik Massoels, Laurent P l u y m e r s en zijnen broeder Hendrik. Guilliam Libot^e, van Harrebroeck onder Cortessem, Nolleke Van R u s selt, Jan D u p o n t , Alexander van Peer en zijnen zoon Jan,
Gerard T>o., de erenier, ]an-'P>a^i\s\. Lemaire, aWzs Drij
Lampen, L a m Gilis, Gaspard D . , Gerard Claegh, Willem
Pylaris, en Martin, een F r a n s c h m a n .
I^ September 1774. — Vonnis tot de tortuur tegen
Gaspard D . en Guilliam Libotte : de eerste zou op de pijnbank ondervraagd worden over den diefstal bij Willem
Van Muysen op de Cosenstraat onder Stevoort (2) in 1759
gepleegd, alsmede over dien met inbraak en geweldenarijen, in A u g u s t u s 1763 bij Henricus W a n t e n te Schakkebroeck onder W u e s t - H e r c k ; den laatste zou men ondervragen over denzelfden eersten diefstal, alsmede over dien
in 't jaar 1761 gepleegd te R u m m e n , bij Geurt Massart,
kleermaker, wonende achter de oude kerk, de brandstichting der groote huizing Den Hamer
te Guygoven, die
van een huis te Corteshoven (Cortessem), niet verre van
den steenweg tegenover L a m b e r t T i m m e r m a n s , neffens
dat van Michiel Vanschoonwinkel, en eindelijk over het
I) Men hiet hem ook Wauter ; hij had bij Margriei Van Steen gewoond, in Groot-Stevoort, maar bij zijne nanhouding verbleef hij te t-lasseit
(2) Jozef Van Muysen, afstammeling van Willem, woont daar nu nog.
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bestelen der kerk van Cortessem, omtrent vastenavond
1770.
28 September 1774. — Vonnis tot toepassing der tortuur
op Willem Pylaris, ten einde bekentenissen te bekomen
over den diefstal bij W. Van Muysen, in 1759, en den diefstal met gew^elddaden ten huize Pieter Van der Straeten,
op den Hompelepomp. (i) Deze Pylaris — ook al Polaris
en Pilaris geschreven — deed bekentenissen, want dientengevolge geraakte Gaspard D. ten tweeden male op de
pijnbank.
2 October 1774. — Bevel van aanhouding tegen Jan
Van de Kerkhofs, Karthel Kerkhofs, Arnold Co., Gerard
Co., Jan-Baptist Lelièvre en zijn oudsten zoon Jan, Marten Co., allen van Stevoort; Jan Co., van Berbroek ; Jan
Copermans van Schakkebroeck ; den zwarten
Lenaert
van Hasselt ; Willem van Moll en Pieter Appeltans, van
Wever ; Jan Meyers en Jan Russon, van Rummen ; Jan
Bouffon, van Sint-Truiden ; Iljoens, bessembinder op de
Tichelerij, onder Nieuwerkerken, en Jan Bando, bode
van Kermpt.
8 October. 1774. — Bevel tot ondervraging van JanBaptist Lelièvre over den diefstal bij Willem Colemont en
Hendrik Wanten, op 't einde der maatid Augustus 1763.
22 October 1774. — Bevel tot ondervraging van Jan
Bando over diezelfde diefstallen en over dien bij W. Van
Muysen. Tevens zon men Jan-Baptist Lemaire daarover
onderhooren, alsmede over de inbraak op den Hornemolen
onder Sint-Truiden.
10 November 1774. — Doodvonnis tegen Gaspart D. :
verhanging aan de galg.
jj November 1774. — Zelfde vonnis tegen Willem Pylaris. Beide booswichten werden den 19" November te
1) Edward, Jan en IsidOfjr Vao der Straeten, afslarornelingen van den bestolen Pieter
Van dei Straeten, wonen teSint-I^ambiechts-HcFck,
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Wuest-Herck o p g e h a n g e n . Vóór de strafuitvoering werden ze nog op de pijnbank gelegd om h u n n e medeplichtigen te k e n n e n , en o. a. om te weten of Guilliam Libotte
had deel genomen aan den diefstal bij W . Van M u y s e n .
2 7 November 1774. — Vonnis tot de tortuur tegen Jan
Bando en Jan-Baptist Lemaire.
SO Nove7nber 1774. — Idem tegen Jan-Baptist Lelièvre.
ƒ December 1774. — Halsstraf door v e r h a n g i n g tegen
Jan-Baptist L e m a i r e , Hasselaar van geboorte, en Jan Bando, den bode van K e r m p t ; zijn doodvonnis werd in verb a n n i n g veranderd
26 Januari
1775. — Vonnis tot de pijnbank tegen Gerard Co. ; het oppergerecht van Vliermael geeft tegelijkertijd dit bevel ; « De tortuer moet niet langer dan twee
uren aengehouden worden, men moet den geneesheer gebruiken om de schroefkens op de d u y m e n en de spaense
stivels op de beenen te zetten ».
g Februari
1775. — Vonnis tot v e r b a n n i n g tegen Gerard Co., vooraltijd, uit het graafschap Loon en het L a n d
van L u i k .
E r heeft gewis een rechterlijke d w a l i n g plaats gehad ten
opzichte van Jan-Baptist Lelièvre, want den 17° Februari
1775 werd een vonnis uitgesproken waarbij hij buiten alle
vervolging is gesteld m e t verwijzing tot de kosten. T e g e n
deze laatste schikking van het vonnis heeft de vrijgesprokene verzet aangeteekend.
10 Maart 1775. — Bevel aan den luitenant-drossaard
om W o u t e r Janssens aan de justitie van R u m m e n over te
leveren en haar de stukken van het rechtsgeding over te
m a k e n , wat ook den 22° Mei geschiedde met L a u r e n s
P l u y m e r s ; GuiUiam Libotte moesl: aan den officier van
Cortessem overgeleverd worden.
20 Augustus
1780. — Vonnis om H e n d r i k Coninx « te
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doen stellen ten thoon in 't midden op 't dorp met den
sak en coren daerin bevonden op sijne schouders ten tijde
van een ure, bannende den selven voor 15 jaeren buyten 't
graefschap en lande van Luyck ». Deze laatste had .heel
waarschijnlijk geen uitstaans met de bende, die sinds 1775
zooniet uitgeroeid, toch ten minste fel gedund en verspreid was.
Een tweede bende liet twintig jaar later van zich hooren ; zij pleegde diefstallen bij pachter Arn. Everaerts te
Stevoort, in de Jodestraat, kort bij den Elsartmolen, ook
te Scbakkebroeck op de winning van 't Vogelsanck (i), op
de pachterij van den Bleckenberg, waar de pachter werd
doodgeschoten, maar hun grootste diefstal met inbraak gebeurde op den Elsartmolen. Opmerkenswaardig is 't dat
dit schelmstuk gepleegd werd in 1797, dus tijdens de Fransche Republiek, wat wel eenig is in de annalen der Belgische Bokkerijders. De bandieten hadden vernomen dat
de molenaar Lelièvre 8üO gulden had opgetrokken te SintTruiden, voor verkochte en geleverde schapen. Zij verbrijzelden 's nachts de voordeur met een zwar^n balk en
wierpen ze uit hare hengsels, knevelden den knecht, sleurden den huisbaas en diens zwangere echtgenoote uit het
bed. De arme vrouw werd ondanks haar smeeken sterk
gebonden en in den kelder geworpen onder de geopende
kraan eener volle ton bij gevaar af te verstikken ; toen zij
verklaarde niet éénen der vermomde dieven te herkennen
werd ze, dank aan de tusschenkomst van den hoofdman,
weer in hare kamer gebracht en bij haren echtgenoot opgesloten. Alle kisten en kasten werden opengebroken, de
bedden zelfs doorzocht, niets bleef onaangeroerd en het
geld, de juweelen, al wat waarde had en tilbaar was werd
geroofd.
n Deze pachthoeve lig» np de Kueslraat in 't gehucht Schakkebroeck en is thans
bewoond door de eigenaarstei, de weduwe Vos.
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De gemeenteoverheid stelde dadelijk een trouw verhaal van dezen diefstal op, noteerde nauwkeurig de
verklaringen van Lelièvre en diens vrouw, alsmede de
belangrijke getuigenis van den muldersknecht Vandenrijt,
die verscheidene leden der bende herkend had, wat hij
later op het tribunaal van Luik onder eed bevestigde. Het
duurde echter drie jaar eer men den eersten nachtdief,
den kapitein der bende, kon veroordeelen en terechtstellen ; de andere Bokkerijders kregen hunne beurt, als men
tenminste den schrijver der « Geschiedenis van Stevoort »
moet gelooven, die zegt dat na vier jaar de gerechtigheid
der menschen voldoening kreeg, dat de beul de handen
vol werk had en de galg nooit lediz stond. Wij betwijfelen de juistheid dier aigemeene gegevens, omdat ze op
geen rechterlijke stukken steunen,ook omdat de Fransche
Republiek zich niet streng toonde ten opzichte dier rabautenstreken ; ten andere de schrijver spreekt nog van galg
wanneer dit tuig al sinds zes jaar door de guillotine vervangen was. Uit het feit dat van de eerste reeks betichten
er maar een enkel veroordeeld werd, mag men wel afleiden dat het getal der bandieten, die de halsstraf inliepen,
zeer gering moet geweest zijn ; wij vragen ons zelfs af, of
het bij die eene ter dood veroordeeling niet gebleven is.
De hoven voor recharges te Munster-Bilsen en te Vliermael waren sinds de aanhechting van België bij Frankrijk
afgeschaft, zoowel als de hooge schepenbank van Luik.
Geheel deze halsstraffelijke zaak van den rooverskapitein
en eenige zijner trawanten werd onderzocht door eene
jury, eenen krijgsraad, zetelende te Luik. De stukken
over dat rechtsgeding, onder andere het doodvonnis van
den hoofdman, zijn over twintig jaar op geheimzinnige
wijze uit het gemeentearchief verdwenen. Niettemin bezitten wij een trouw uittreksel van het doodvonnis dat op
17° der Hitlemaand (Thermidor), jaar VII (5° Augustus
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1800) te Luik, door den bestendigen krijgsraad der 2$'
militaire afdeeling uitgesproken is geworden. Van de 8
betichten die ditmaal gevonnist werden, zijn er zeven vrijgesproken, maar de hoofdman zou door de guillotine onthalsd worden, overeenkomstig de artikels. I, III, en IV
der wet van 29" Sneeuwmaand (Nivose) jaar VI (18 Januari 1798) ; de twee eerste dier drie wetsartikels bedoelen
de diefstallen met inbraak en geweld van bewoonde huizen, en het laatste artikel bepaalt dat de plegers, medeplichtigen of opstokers dezer misdrijven voor den krijgsraad moesten verschijnen, indien de dieverijen door
eene vereeniging van meer dan 2 personen — dus door
eene bende — gepleegd werden. Mo., de geguillotineerde
kapitein, is bij onze weet de eenige Bokkerijder van België, die na de bepaalde inlijving van ons land bij de F'ransche Republiek ter dood veroordeeld werd en, gelet op dit
afzonderlijk feit, zegt men dus in algemeenen zin met
juistheid, dat in onze provincie de Bokkerijders na den
veldslag van Fleurusop 27" Juni 1794 uitgeroeid waren.

Zooals men gelezen heeft, hebben de Bokkerijders van
Stevoort in Augustus 1763 diefstal met inbraak en geweld
gepleegd bij Henricus Wanten en ook op de winning 't
Vogelsanck in het gehucht Schakkebroeck, onder WuestHerck. Maar in het midden dier stad huisden ook een
aantal roovers, die 22 jaar later ontdekt werden en, daar
ze in het centrum woonden waar ze ook hun voornaamste
schoftenstreek uitzetteden, zijn ze volgens het Luiksche
recht gevonnist, want de schepenbank voor Wuest-Herck
intra muros moest recharge vragen bij de Edele Eerentfeste Heeren Schepenen der Stadt en Lande van Luyck »,
terwijl men voor de buitinge aan het Loonsch recht onderworpen was en « hoofdvaert » ging bij de « Edele Eerent-
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feste Heeren Schepenen van Buyten-Bilsen » (i). Guilliam
Hollanders was luitenant-drossaard van Wuest-Herck tot
in I779P daarna de heer Oris, die in 1785 vervangen werd
door Henricus-Fianciscus
Gerardi ; deze was aangesteld
door baron de Mettecoven, hoogdrossaard, en bekleedde
tegelijkertijd hetzelfde ambt voor de stad en heerlijkheid
Beeringen ; daarom vroeg en verkreeg hij de toelating om
zich voor de schepenbank van Wuest-Herck in crimineele
zaken desnoods te doen vervangen door Carolus-Francis.
cus Gerardi als beëdigden « facteur d'office » of ambtelijken klager. In die jaren was Kips schout der stad, Wilsens en Van de Kerkhof vinden we geciteerd als burgemeesters in 1786 en Windmolders, M. Nicolaï en J - B .
Vande Laer als voornaamste schepenen ; deze laatste was
tevens secretaris of griffier.
De gerechtsplaats lag tegen de grens van Donck, aan
een kruispunt of viersprong van den aardeweg die WuestHerck met Donck verbindt en de plaats heet nu nog Oude
Galg'. Gevang en tortuurkamer voor Herck, Weyer,
Donck, Stevoort en Berbroek bevonden zich in 't gebouw
der Sint-Truiderpoort, in 1882 afgebroken, op den hoek
der Ridderstraat, weg naar Stevoort.
De crimineele registers van het middengerecht WuestHerck vermelden den heiligschendenden diefstal met inbraak der kerk, in April 1785 des nachts door verscheidene misdadigers gepleegd, waarvan elk 14 schellingen
kreeg als aandeel in de opbrengst van het verkochte zilverwerk en den inhoud der geledigde offerblokken ; de
inbraak gebeurde door het venster der doopvonte.
Dierik of Theodoor Colemont, hoofdman der bende,
onderging de tortuur met de spaansche stievels {prodeI) Daar itioesten nog ;'<r^;A(zr£^ vragen voor ctimineel^ zaken: Asch. Beverst. Fall,
Gujgoven, Genck, jlerderca, Riempst. Hnelbeek, Over-Repen, Rosmeer, Sicben, Sus•cn, Siltendael, VcIdWezet, Kesselt, Donck, Weyer.
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quins zeggen de vlaamsche processtukken van Herck) en
is door vonnis van 6° Mei 1785 veroordeeld om « geleydt
te worden op de plaetse der executie met schriften van
voor en van achter waer op sal geschreven staen met groote letters Kerkdieve, om aldaer g e h a n g e n en gevirorght te
worden aen eene galge tot dat de doodt sal volgen, ende
alsdan met de ketting blijven hangen tot exempel van andere ». Dat vonnis is drie dagen later volbracht en de secretaris-schepene schreef in het register onder het doodvonnis : « Colemont is christelijk uyt dese werelt verschenen ». Zijn roofgenoot Hendrik Klinger werd den 30" Juni 1785 tot dezelfde foltering verwezen en den 8" A u g u s tus ter dood veroordeeld ; drie dagen daarna werd hij verworgd, zijn lijk verbrand en de asschen in den wind geworpen ; onder den tekst van het vonnis staat aangeteeken dat K l i n g e r niet christelijk uit deze wereld vertrok,
« niettegenstaende van den m o m e n t dat hem de sentencie
was voorgelesen twee paters minnebroeders bij hem g e weest sijn tot sijnen sterfdagh, en heeft een der paters ter
executieplaets met de keele gegrepen ». Jan Sw., alias
Jatmeken den Hamaker, in wiens herberg de dieverij ber a a m d werd en waaraan hij ook deelnam, werd den 5"
April 1786 gehangen om 6 uren v o o r m i d d a g e n is « christelijk uit dese werelt verschenen », Daags vóór zijne terechtstelling vonden de schepenen hem in 't g e v a n g biddend den rozenkrans op de knieën, en hij verklikte vier
zijner medeplichtigen : Jan Fraiture, H u b e r t M a t t r o y e ,
Jozef Slinger, bode van K e r m p t , en Jan Van Straelen,
die toen al te Berbroek woonde. De twee eersten werden
den I 1" April 1786 veroordeeld om verworgd en g e h a n g e n
te worden, wat den 18" April met hen geschiedde, en in
de Crimineele Registers staat aangeteekend : « sij sijn niet
christelijk uit deze wereld verschenen ». Slinger, door de
waalsche schepenen van Luik als sergeant
betiteld, werd
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den 13" September 1786 tot twee uren tortuur met de
spaansche stievels veroordeeld, doch zijn verder wedervaren staat nergens vermeld. Jan Van Straelen werd na
een jaar gevangenschap los gelaten.
Het geheel in 't Fransch opgestelde « Registre aux recharges et sentences criminelles des échevins de la justice
souveraine de la Cité et du Pays de Liége » vermeldt op
blz. 361 eene recharge van 18" Juli 1793, waarin optreedt
als klager tegen crimineelen de heer Prijs, qqa., tegen
Noël Tilkin, van Schoonwinckel en Tenhove onder SintLambrechts-Herck ; deze gevangene werd veroordeeld om
gehangen te worden als plichtig aan huisdieverijen, met
inbraak aldaar gepleegd ; dit doodvonnis werd echter
door de justitie dier gemeente niet uitgevoerd, want Tilkin is door een troepje doortrekkende Fransche soldaten
uit het gevang ontzet en ging te Weyer wonen, welk dorp
tot de buiting van Wuest-Herck behoorde en waar hij
zich weer aan huisbraak plichtig maakte.
In de Crimineele Registers van Wuest-Herck staat onder datum van 29° September 1793 eene recharge vermeld,
acht dagen daarvoren uitgesproken door de « Edele Eerentfeste Heeren Schepenen van Buyten-Bilsen » (i) waardoor Noël Tilkin « apprehensibel » verklaard wordt ; den
2 October 1793 werd door hetzelfde oppergerecht recharge verleend tot « scherpere examinatie » en den 16° dier
maand werd Tilkin tot de galg verwezen, welk doodvonnis drie dagen later, omtrent middag, te Wuest-Herck voltrokken is. Deze misdadiger is dus in eene periode van
vier maanden door twee verschillige hoogere gerechtshoven ter dood veroordeeld geweest.
i) De schepenbank van dat oppergerecht Buyi^n-Bilsgri hestoad alsdan u i t : H.-G.
Roelaots, scholtus ; F. GroulaerSt advocaat en president-schepen ; F. Clercx, advocaat ;
J. Croelss G. Beckers ; Hgn. Hechtermans, senior ; Ed. Hechtermans, advocaat; G.J.-M. de Mathys wat secretaris-griffier van « Buyten-Bilsen 9 en « Binnen-Bilsen *.
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Te Sint-Truiden en Zepperen.
De stad Sint-Truiden met hare gehuchten was in eigendom verdeeld tusschen den Prins-Bisschop van Luik en
den Prelaat der abdij van Sint-Truiden. In de stad was
de jurisdictie verdeeld door eene lijn, loopende van Noord
tot Zuid over het midden der markt en, buiten, door eene
vertakking der Cicindria, die daarom Scheid-Beek hiet.
Het westelijk deel hoorde den Abt en het oostelijk deel
den Bisschop toe ; deze benoemde de helft der magistraten en de andere helft werd door den Prelaat aangesteld.
Dit gaf aanleiding tot menigvuldige betwistingen en zelfs
processen tusschen de twee bezitters. Sinds de l6* eeuw
had elk deel zijn afzonderlijk gevang, tortuurkamer, beul
en gerechtsplaats.
Zepperen, een der oudste gemeenten van Limburg die
zelfs een charter van stad bezit, had tot beschermer den
prins-bisschop van Luik, graaf van Loon, maar was een
der elf banken van 't kapittel van SintServaas (Maastricht) en dus bestierd door eenen rijproost (praepositus
de^quitaturae), d. i. een der kanunniken van dat kapittel.
Sint-Truiden en Zepperen hebben in de gansche tweede helft der 18° eeuw ook hun galgenaas geleverd, zoowel als de naburige gemeenten Wellen, Ulbeek, Alken,
Rummen, enz., en dat mag ook nog gezegd worden voor
het einde dier eeuw, want de vierdaagsche klopjacht op
baanstroopers en roovers door eene overeenkomst van
drie landsbesturen (Luik, Nederland en Oostenrijk) op
16-19 December 1793 ingericht — ^^^ die we verder onder de rubriek Neer-Oeteren en Maaseyck bespreken —
gold ook Sint-Truiden ; die klopjacht moet ook voor deze
stad en omstreken wel haar contingent van gevangenen
opgeleverd hebben, want de inwoners dezer gemeenten
spreken nu nog van een groot getal Bokkerijders, die 't

DE BOKKERIJDERS

233

zij aan 't Gebrand Lindeke, op 't grondgebied van SintTruiden te Cortenbosch en op de limiet van Nieuwerkerben en Cosen gelegen, 't zij aan 't Gebrand Lindeke.xn het
Zepperenveld tusschen Sint-Truiden en Zepperen, nabij
Bernissem, gehangen of verbrand werden ; deze laatste
was de gerechtsplaats van het Luiksche deel der stad.
't Is jammer dat van de Crimineele Registers dier twee
gemeenten, welke zich in het Staatsarchief van Hasselt
bevinden, juist diegene verdwenen zijn, die op deze en
nog vroegere bestraffingen betrekking hebben(i). Wat wij
in de bestaande rechterlijke oorkonden aantreffen zullen
we mededeelen. Tevens kunnen we ten deele benuttigen
een onuitgegeven handschrift van 92 blzz. ( formaat 275
m. m. X 170 m. m. ) ons welwillend toevertrouwd door
den heer J. Mommen, onderwijzer te Neer-Pelt. Dit bandschrift is in vorm van dagboek opgesteld door Joès (Joannes) Debruyn, kerkbediende van Sint-Marten en gedurende meer dan 44 jaar schoolmeester te Sint-Truiden,
waar hij den 20° October 1692 gedoopt en den 6" Februari
1777 overleden is, als zoon van Balthazar en Katharina
Minsen; zijn ongehuwde achternicht, Theresia Debruyn,
was de moeder van Jozef Debruyn, eersten provincialen
opziener van 't lager onderwijs in Limburg. Daarin
staan de voornaamste gebeurtenissen aangeteekend, die
te Sint-Truiden en omstreken van Juni 1725 tot Februari
1777 voorvielen ; wij voegen er enkele bijzonderheden bij,
die per traditie te Zepperen nu nog voortverteld worden.
Francis Stevens, gemeentedienaar van Wellen en te
Russelt wonende, die den 7"- September 1774 op den Bonderkuil levend verbrand werd, had in de pijnkamer van
(1} 1D « Criraineele Rolle, Hoofdbank Vleylingen (r725.i796 ) » staat ook geen enkele
recharge voor de II Banken van Sint-Servaas ingeschreven, omdat dit oppergerecht. zete_
lende te Maastricht in't geiecht van Tweebergen-of T e r S c h o l e, ook in Sint-Servaes
Panhujs. in de pastorij van Sint-Servaes en ten O u d e S t a d h u y s e , over geen crimineele zaken uitspraak deed.
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Munster-Bilsen David Foulon, « wonend langs de aide
b e e c k » , verklikt als zijn medeplichtige in den diefstal
in het midden der i8* eeuw gepleegd op den H o r n e m o l e n ,
te S i n t - T r u i d e n . Dit schelmstuk, alhoewel over 146 jaar
bedreven, moet wel aanzienlijk en met verzwarende omstandigheden gepaard geweest zijn, want t h a n s wordt het
in de streek nog besproken. Deze watermolen ligt op de
Cicindria, tusschen de stad en het k e r k g e h u c h t Melveren
en was sinds onheuglijke tijden een e i g e n d o m der familie
Van Brienen ; nu hoort deze molen toe aan ridder L.
Schaetzen-Van Brienen en is bewoond door de weduwe
Henricus Plevoets, geboren Clerinx, van K e r k o m , en hare vijf kinderen. Aan dezen nachtelijken diefstal m e t inbraak, geweld en knevelarijen gepleegd, hebben vele Bokkerijders van Wellen, Munster-Bilsen, Ulbeek, Stevoort,
R u m m e n , Sint-Truiden en Zepperen deelgenomen.
Het handschrift van J. D e b r u y n bevat a a n t e e k e n i o g e n ,
die m e t deze en andere rooversfeiten in verband staan ;
wij schrijven af :
« 1750, Junius : in dese maendt is het oock geweest seer perijkeleus te gaen buyten de stadt om de veltroovers die aen de passanten toonen al de moetwilligheit, afnemende hun geit ende cleederen, oock was de diverije hier soo groot dat men snachts niet
gerust derfde slapen voor het inbreken der diven die alle nachten
tenteerden aen de huysen nu hier nu daer, soo binnen als buyten
de stadt, waerover op den 26" gevangen worden sekeren Dirick
Grashof ende .sijnen schoonsone Manus den vilder, oock Guilliam
Derwael van Runckelen ende Adrianus Pendrix, beticht sijnde van
het inbreken ende spolieren van de Hoogmolen bij Sepperen, maer
Pendrix is gevlucht. Den 9" julius sterft Dirick Grashof op het
stadhuys in de banden der justitie ».
De Hoogmolen, al lag ze ook korter bij Zepperen dan
bij Sint-Truiden, hoorde toch onder deze stad en was
een slagmolen ; ' t i s thans eene pachthoeve d o o r H u i b r e c h t
Eagelbosch bewoond en, rond het jaar 1800, door K a t h a -
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rina Belet, 't Is deze laatste welke aan hare nakomelingen het volgend feit verhaalde dat nu nog in de streek
voortverteld wordt. Verscheidene jaren vóór 1800 werden
op den Koogmolen brandbrieven gelegd en men moest
een aanzienlijke geldsom leggen in 't midden van den
veldweg, t h a n s steenweg, van Sint-Truiden naar Zepperen, nabij het Kruiskapelleke. D e molenaar had de geëischte som gelegd, uit vreeze dat anders de bedreiging
van brandstichting ten uitvoer werd gebracht, doch deed
de aangeduide plaats dag en nacht bewaken. In den heel
vroegen morgen zagen de bewakers eenen scharenslijper
over de baan k o m e n met zijn welgekenden k r u i w a g e n ,
waarop het karakteristiek hoog kastje ; de man zette zijn
voertuig juist op de plaats neder waar de beurs geld
geborgen lag en . . . g i n g in de straatgracht aan eene
natuurlijke behoefte voldoen, die nog al wat tijd vergde.
Ontlast en fluitend van genoegen, trok de kruier verder
en de bespieders bleven naar eenen brandbriefschrijver
wachten, doch vruchteloos ; zij zouden dan maar het geld,
nu het.toch volop d a g was, weer w e g n e m e n , maar . . .
de vogel was gaan vliegen en zat in het boderalooze kasken van den scharenslijper ; daarin was i m m e r s een
knaapje geborgen dat den noodigen tijd had om het g e legde geld te lichten. Soortgelijke slimme kneep zullen
we door d e Bokkerijders van Maaseyck ook zien gebruiken. N u geven we weer het woord aan J. D e b r u y n :
« Het tentéren van inbreken der diven continueert alle nachten
niettegenstaende de patroleringe der nachtwachte. Met den clockslag wordt geboden dat niemant naer 9 uren sonder licht sal over
straeten gaen, ende dat geenen herbergier naer 10 uren sal bier
tappen op amende van 50 gulden. Den 30 julius Gilliam Derwael
onnoosel bevonden sijnde wordt oiytgelaten ende is thuvs gegaen.
— Den 2 ' januari) 1751 wordt den vilder getortureert. — Den 26°
wordt Jan Souck gevangen. — Den 4° februari wordt Peeter Coe-
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inans gevangen te Sout-Leeuw ende wordt afgehaelt en alhier gevangen geset. — Den 25 wordt Manus den vilder op den merckt
gehangen ende buyten de poorte aen de galge geketend. — Den 4
mey wordt Peeter Coemans verwessn tot de torture ende den 6°
wordt hij getortureert. — Den 8 wordt Jan_ Souck verwesen tot de
torture en den lo" wordt bij getortureert. — Den 7 juli wordt Pieter Coemans andermael getortureert. — Den 29 wordt Thomas
van Joens gevangen. — Den 19 juli wordt de sententie uytgesproken tegen Peeter Coemans om gehangen te worden : den 28 noch
niet gehangen sijnde omdat de scherprechter niet gekomen sijnde
sterft op het stadthuys ende den 31 noch niet gekomen sijnde wierd
Coemans uytgevoert ende onder de galge begraven ; sijn oudt
spreekwoordt was altijd : hangen heeft geen haest, soodat hij noch
niet gehangen is geworden.
— Den 25 April 1752 wordt Jan Souck naer eene gevangenisse
van 15 maenden ende 3 mael de torture uytgesproken sijnde vrij ende liber naer huys gebracht. — In de maendt januarius 1753 ende
feb : hoort men niet als kerck en huisplunderingen niet alleenlijk
hier maer oock elders. — Den 19° meert wordt de vrouwe van den
rademaker tot Cosen, sijnde te Geel in de Kempen, afgehaelt ende
wordt gebracht tot Cosen en getransporteert naer Sint-Truiden,
alwaér sij in de gevangenisse is gestelt, in de welcke sij haer verhangt op den 21 deser ende den 23 wordt sij uyt de gevangenisse
gesleypt ende gehangen in een vorck op den wegh gaende van den
Cortenbos tot Alken. — In de maendt juni hoort men niet als
baenstrooperije, huysbrekerije ende moorderije seer droevig om
hooren. — Den 4 worden gevangen Jan-Baptist Coolsaet ende Jan
Fouts. — Den i^ wordt Jan Souck wederom gevangen. — Den 22
X*>" worden Jan Souck ende Jan Fouts hier gevangen sijnde gevoert naer Wuest-Herck om in presentie van Francis Vanleeuf te
komen om te sien oft sij waren van sijne bende geweest, maer niet
sijnde, sijn wederom naer Sint-Truiden gebracht ; ende Vanleeuf
wierd ten selvcn dagh tot Wuest-Herck geworgt ende gebrant. (i)
I) Deze aaiiteckening in het handschrift bevestigt het besta;in der bende van Frans
Vanlewe, waarover we onder voorgaande rubrieken gesproken hebben en onder het opschrift G;i3«ir« ^H y?w"rWifw nog zullen gewagen In een officieeie oorkonde (Brief van
den Prins-Risschop, 6 Februari :75.j) staat .ze vermeld. Metr dan vijftig harer leden
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— Den 10° April wordt Jan Fouts oock Jan Souck voor de tweede
reyse niet decreet der schepenen uyt de gevangenisse gelaten tot
voorder belastinge. — In dese maendt, februarius 1756, hoort men
niet dan kerck diverije, niet alleen hier ende in de ronde maer elders in alle dorpen. — Den 10 Junius worden hier drij gevangen ingebracht die eenen coopman op den weg van Thienen ontrent het
Asbroeck doodt geslagen hadden. — Den 179 b" wierd een van
die drij gasten gehangen bij het dorp van Hal (i) in d'Asbrouck
met desen schelmen tytel op sijne borst : v o l e u r d e g r a n d
c h e m i n. — Den 11 januarius 1762 wordt den 2'''° van dese gasten voorss : gehangen, maer vele, soo groot als klyn sal het gedenken om het quaet weder in vele jaeren niet gesien van coude,
sneeuw en windt — Den 23 wordt de sententie gelesen van Cathrien Boonen, huysvrouw Karel Van Mechelen, verwesen sijnde
om onthalst te worden, ende het lichaam op een radt geleyt te siji),
ende het hooft op eene pinne ; hetwelk gedaen wird den 58 deser
maendt ».
Na deze aangehaalde gebeurtenissen teekende Joannes
D e b r u y n niets meer aan over roovers van S i n t - T r u i d e n
en aanpalende dorpen, zoodat men daaruit kan afleiden,
dat aldaar die eerste bende uitgeroeid en uiteen gedreven
is ; wel vermeldt hij aanhoudingen en terechtstellingen
van Bokkerijders in het jaar 1774 te Wellen, Ulbeek, Alken, Stevoort, W u e s t - H e r c k , waarover er onder vorige
rubrieken gesproken is. O n d e r andere haalt hij aan :
« Den 16° Junius 1774 worden tot Wellen 3 van de bockbende tot justitie gebracht, twee verbrandt en den 3" gebijlt ende op een radt gelegd ende het hooft op een pin
gezet, ende den 17" worden 7 andere gevangen oock van
dezelve bende, 3 te Ulbeek, 2 te Sepperen en 2 te Alken ».
wierden door drossaard Hollanders gevangen en gehangen, maar hijzonderhcdcn daarover kan men niet veel mcdedeelen. bij ^'efcrek aan Crimineel Registers en Rechargesregisters over die jaren ; zulke registers zijn sleclits eenige jaren later aangelegd.
1: Hal = Halle-Boyenhoven, een Gracantsthe gemeente. 6 Kilom. en ccn half ten W.
van Sint-Trtiiden gelepen ; hoorde vroeger bij Limburg, staande onder de jurisdirtie van
den Prelaat der abdij van Sint-Truiden.
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Wij citeeren die enkele aanteekening over de bende vna
Jan Van Muysen opdat de lezer ze kunne vergelijken
met onze gegevens van vroeger en alzoo met ons de
overtuiging kan opdoen dat het handschrift betrouwbare
aanteekeningen bevat.
Aan de plundering van den Hornemolen hadden de
drie gebroeders Joannes, Hubertus en Martinus C , van
Ulbeek,deelgenomen ; zij woonden op De Beurs, toen een
gehucht van Houppertingen maar tot de parochie Ulbeek
behoorende en, onder de Fransche Overheersching bij
deze laatste gemeente gevoegd. Martinus woonde aldaar
op de Potaardestraat en had, na eenen diefstal, geld achtergehouden dat, volgens overeenkomst en eed, tusschen
alle roofgenooten zou moeten verdeeld zijn geweest. De
wraak der Bokkerijders bleef niet achterwege. Rond het
jaar 1770 had Martinus C. een verkochte koe geleverd te
Hasselt en keerde huiswaarts in gezelschap van Jan-Laurens Mommen (16 Mei 1736 — 23 Januari 1821), die te
Cortenbosch woonde en met ledige kar van Hasselt naar
zijne woning voer. Te Cortenbosch stapte Martinus C. van
de kar en zette zijnen weg voort naar De Beurs, 's Anderendaags hoorde Mommen vertellen, dat men zijnen reismakker vermoord had gevonden in den hof achter diens
woning, en met berooving van het geld der geleverde koe ;
dat men het lijk zijner vrouw in huis, bij den haard, had
aangetroffen en dat van hun vermoord tienjarig kind in
zijn bedje. Niet lang daarna werd de woning van de vermoorden ook in assche gelegd en uit een hollen balk rolden
geldstukken. De zoon van een welhebbend landbouwerbrouwer van Zepperen moet aan die gruweldaden niet
vreemd geweest zijn, want daags erna was hij spoorloos
verdwenen ; ruim een kwart eeuws later vond men zijn
geraamte terug in den hoppekelder zijner woning.
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De twee broeders van Martinus C. zijn vier jaar
daarna te Munster-Bilsen geëxecute- rd.
Wij zeg'den dat de aanteekeningen van Joannes Debruyn in diens handschrift met het jaar 1777 eindigen ;
dat het crimineele register van Sint-Truiden, waarin de
gebeurtenissen van het derde kwartaal der 18= eeuw zijn
vermeld, niet gevoegd is bij de andere crimineele registers
die zich in het Staatsarchief van Hasselt bevinden, maar
het daaropvolgend register bevat eenige inlichtingen over
Bokkerijders van het laatste kwartaal der achttiende eeuw.
ï e beginnen met 25° December 1785, vermeldt die foliant
een dozijn « Extraordinaire Genachten » over gelegde
brandbrieven en de aanduiding der te onderhooren getuigen, doch gewaagt verder niet van ontdekking en vonnissen der misdadigers. In het verslag der buitengewone zitting van Kerstmis 1785 lezen we : « Verleden week ontrent de twee leste quatertemperdagen sijn binnen de stad
en twéé andere naburige plaetsen differente brandbrieven
gelegd, namelijk twee ten hüyse van Nicolaï, woonend
ontrent de Gangelofsporte op Stapelbeek ; item twee ontrent het kasteel van Terkeelen ten laste van pachter Peter
Lox ; item twee aen P. Robyns, pachter tot Bruxkens (i);
item twee ten laste van Peter Coemans, schepen van Zepperen ». Werden onderhoord een tiental getuigen, o. a. de
genoemde landbouwers, de eerwaarde heeren de Merode,
pastoor van Sint-Marten (2), Van den Hove, pastoor van
Melveren, MM. Schoofs, chirurgijn, advocaat Walewijns
en J.- F. Van Ham, oud biirgemeester van Sint-Truiden.
Al dezesommatiebrieven waren in den nacht van 14" De1) Bruxkens,

onder Brusthem.

2) Joannes de Merode. pastoor vaa St-Jah's parochie, verving in Maart 1768 den eerwaarden heer Boonen als pastoor van Sint-Marten. doch bediende de twee parochiën. In
het bandschrift van J. Debruyn staat : « Den 24 Junius 1766 doet onsen nieuwen pastoor
den eerw. beer de Merode sijnen intreed ende bij tracteert de geheele gemeynte met 6 a 7
tonnen bier ».
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cember 1785 gelegd geworden en met eene wisch aan den
ring of klopper der buitenpoort van de winningen vastgehecht. De Gebrande Winning, een gebouw in pleisterklei
langs de baan naar Zepperen en op het grondgebied van
Sint-Truiden gelegen, werd driemaal in brand gestoken en
is in 1784 in steen heropgebouwd. Te Zepperen vertelt
men dat twee Bokkerijders, in de wandeling Suske de
Poeper en 't Voorvelcken geheeten, wegens deze brandstichtingen in het Truierveld aan het Gebrand
Lindeke,
tusschen Sint-Truiden en Zepperen, verbrand zijn geworden.

Te Graesen en Rummen.
Boyenhoven (Halle-Boyenhoven), Graesen en Rummen, thans Brabantsche dorpen, hoorden in den tijd der
Bokkerijders bij het graafschap Loon ; 't is daarom dat
hun eene plaats gemaakt wordt in onze geschiedenis der
Bokkerijders van Belgisch Limburg, want in die westelijke grensgemeenten des graafschaps bevonden zich talrijke roovers die in nauwe betrekking stonden met de benden van Wellen, Stevoort, Sint-Truiden en Wuest-Herck.
In Augustus 1774 werden Francis Stevens en Huibrecht
Motmans, van Wellen, getortureerd en ondervraagd nonopens eene huisbraak over «dertien jaeren »(dus in 1761)
gepleegd bij Geurt Massart te Rummen ; en sprekende
over de Bokkerijders van Stevoort, meldden we een bevel
van 10" Maart 1775 om Wouter Janssens en een ander
van 22° Mei 1775 om Laurens Pluymers aan de ju.stitie
van Rummen over te leveren, omdat ze in die gemeente
verbleven toen ze te Stevoort en elders aan rooftochten
deelnamen, zoowel als ze dat deden met den diefstal te
Rummen, bij eenen kleermaker wonend achter de kerk.
Over eenige maanden werden onder de nog niet geklas-
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seerde schriften van het Staatsarchief te Hasselt eene lias
van een vijftigtal bladzijden voor den dag gehaald, vormende de processtukken over een nachtelijke huisbraak,
met knevelarij, mishandeling en doodslag, op O. H. Hemelvaartdag 1753 gepleegd in den watermolen van Oxiënten, op 't grondgebied van Graesen gelegen. Het hoofd
der bende, die deze euveldaad pleegde, was Frans of Sus
Vanlewe, van wien we reeds onder voorgaande rubrieken
spraken en die te Wuest-Herck terechtgesteld werd. Zoomin als over die van Guygoven en de eerste bende van
Bree, werd over deze bende ooit iets aan het licht gebracht, waarom wij dan ook van deze benden eenige bijzonderheden mededeelen.
Philippus-Franciscus Vander Noot, graaf van Duras,
heer van Duras, Graesen, Gorssum, Runckelen, Wilderen, Schelfheyde. Carlo, Duyst, enz., belastte zijnen gerechtsofficier met het spoedig onderzoek over deze geruchtmakende zaak.
Arnoldus Derwa, schepen en secretaris der justitiebank
van Graesen, begaf zich den 5" Juni 1753 met schepen
Mathieu Mathijs en Francis Colen, hoofdschout, naar den
molen van Oriënten om het corpus delicti op te stellen ;
zij ondervroegen den doodelijk gewonden molenaar Jacobus Van der Bemptden, diens huisvrouw, meiden en
knechts, maakten met behulp der verworvene inlichtingen eene vragenlijst op voor het onderhoor der getuigen ;
twee dagen later bezweek het voornaamste slachtoffer dezer misdaad aan zijne wonden en werd diens dood vastgesteld door den wetsdokter Mathias Lenaers, « der medecijnen licentiaet », en Emanuel Aspadana, gezworei» heelmeester, in bijzijn van Mathieu Mathijs, Joès Walter en
Joannes-Baptista Simons, schepenen van Graesen.
Den 8° Juni werden de getuigen onderhoord : Katbarina Croes, weduwe Jacobus Van der Bemptden, Katharina
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Hardy en Katharina Vantilt, dienstmeiden, Petrus Moreau, Jan Celis en Petrus Franssens, molenaarsknechten,
allen gedaagd door den gerechtsbode Mathijs Van Welckenhuysen. Na aflegging van den eed werden deze getuigen afzonderlijk ondervraagd over de 35 punten der met
zorg opgestelde vragenlijst.
Uit de gegevene antwroorden op de duidelijk gestelde
vragen blijkt dat de misdaad tusschen negen en tien uren
's avonds begaan werd, terwijl de vrouw des huizes aan
de molenbeek was om met eenen emmer water te scheppen ; dat Van der Bemptden in huis verrast werd door vijf
bandieten, met blauwe kielen gekleed en eenen « boecksack » op den rug ; dat twee hunner, hem een zakpistool
op de borst zettende, uitriepen : Doe hoendt, op den oegenblick ugeldt ! ; dat hij zich meende te verweren, maar
dadelijk ter aarde gesmeten werd, waarop zijne eerste
dienstmeid, Katharina Hardy, hem ter hulp snelde, den
tweeden schelm ter aarde wierp en deze een gat of wonde
in zijnen kop sloeg bij middel eener snel. Maar toen sprongen drie andere roovers toe, sloegen de meid met hunne
pistolen en zware stokken ten gronde, bonden hare handen op den rug, de voeten bijeen, en legden haar met het
aangezicht tegen den vloer. De huisvrouw was aan het
venster om hulp gaan roepen, zij werd met stokken neergeslagen terwijl men riep : Slaet die aide hex doet I en
is toen behandeld als hare meid ; de tweede meid, MariaKatharina Vantilt, die in haar slaapkamerke bezig was
met het bed te maken, werd op hare legerstede gebonden
met strenen gesponnen garen, bij gebrek aan koorden.
Ondertusschen lag de muldersknecht, Pieter Moreau, in
den paardestal te bed ; hij werd gewekt door het geweldig
blaffen van den mesthofhond, doch nauwelijks had hij de
deur geopend of twee roovers, met gespannen pistool en
een groot mes tusschen de tanden en die daar de wacht
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hielden, sprongen op hem toe, vatten hem bij de keel, leidden hem in het huis, wierpen hem ten gronde en bonden
hem handen en voeten. Zoo werd de dienstknecht Jan
Celis ook behandeld. De boosdoeners namen twee sleutels uit den zak van den huisbaas en twee uit de tescb
zijner vrouw. Met deze vier sleutels en nog eenen anderen, in eene kist gevonden, openden de dieven alle
kasten en koffers en stalen er alle daar liggende muntspeciën en kleederen ; daarna vroegen zij aan den molenaar of hij nog ander geld bezat en, bij ontkenning,
doorzochten ze zijne broekzakken, waarin nog wat kleingeld gevonden werd. Toen riep de hoofdman : « Als gij
ons dat verheeld hebt, zult gij ook nog wel ander
geld verborgen houden ». Op bevel van Vanlewe plaatste zich een bandiet aan de rechterzijde van den molenaar, een andere aan de linkerzijde, en sloegen hem
aanhoudend met hun zware stokken, onder bedreiging
daarmede niet op te houden indien hij de bergplaats van
zijn ander geld niet zou aanwijzen ; daar Van der Bemptden dit niet kon of niet wilde, werd hij zoo fel geslagen
dat hij in doodsgevaar verkeerde ; een paar dagen later
bezweek hij aan zijne wonden Aan de huisvrouw ontnam
men nog eenig zakgeld en rukte men met geweld den
trouwring uit den vinger. Katharina Hardy verklaarde
een der bandieten te meenen herkennen als zijnde Gerard
Van Russelt, van Rummen. Van de zeven personen, die
Pieter Moreau in het huis zag in-en uitgaan, had hij Sus
Vanlewe van Rummen herkend, aan wien de andere rooyers het gestolen geld overhandigden en zegde dat deze
kapitein ook zijnen mannen verboden had de dienstboden
te mishandelen. De dieven hadden voor licht gebruikt een
in stukken gesneden gewijde kaars, die ze ontstaken
aan eene in den schoorsteen hangende brandende lamp.
Na de plundering haalden de mannen uit de spino^
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brood, boter en vleesch, tapten in den kelder bier in
eenen melkketel, aten en dronken met geneugte, bliezen
alle lichten uit, verlieten de woning en trokken de deuren toe, terwijl ze de huisgenooten gebonden lieten liggen. Een der getuigen had nog later verklaard dat er onder de boosdoeners waren die vroeger op den molen gewoond hadden, o. a. Huibiecht Men., Leonard Vander.,
Lambert Van den., dienstknecht van Thomas Mathijs te
Graesen en geboren te Schelfheide onder Gorssum, Gilis
Fil.,wonend bij eenen rademaker, Lambrecht Van Russelt
van Stevoort, Antoon Asnon, te Rummen en Jan Bamps
van Binderveld. Bij al deze bijzonderheden voegde Pieter
Moreau nog bij dat behalve de indringers nog twee medehelpers buiten de wacht hielden aan de brug der molenbeek
en in de steeg tusschen de huiskamer en den paardestal.
't Was Sus Vanlewe die op commando den molenaar
deed slaan, wat wel een half uur aanhield met korte rustpoos der vermoeide bandieten. Jan Celis werd niet onderhoord omdat hij nauwe bloedverwant was van Frans Vanlewe.
Wij weten reeds dat meer dan vijftig leden der bende
van Vanlewe door de ieverige bemoeiingen van den
luit.-drossaard Hollanders opgespoord en gehangen werden te Wellen, Stevoort en Wuest-Herck ; 't is in deze
stad dat Vanlewe op 22° December 1753 gerecht werd.
Bij gebrek aan andere gerechtelijke stukken over de jaren
1750-1753 is het ons onmogelijk te zeggen welk eindgevolg
het onderzoek der justitie van Graesen voor de andere
roovers gehad heeft.

Te Bocholt en Bree.
Evenals de andere steden van het graafschap Loon, Hamont en Peer uitgezonderd, bezat Bree twee schepen ban-
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banken, de eene voor het intra muros en handelend naar
het Luiksche recht, de andere voor de buiting en die het
Loonsche recht volgde. In 't Staatsarchief van Hasselt
berusten dan ook twee registers over crimineele zaken
van Bree ; het eerste draagt voor titel : « Crimineele Rolle der Stadt Bree. begonst in dato 12 X""^ 1763 tot 5 Juli
1792 » en vermeldt o. a. M.-E. Jacobs als schout, Michiels
en Goos als regeerende burgemeesters. Gerard Paulissen
als stadsdienaar; het tweede heeft voor opschrift : « Crimineele proceduer Register A^x: justitie
Bree, begonst in
't jaer 1775, 13 X^f's tot 2 Mei 1792 » en vermeldt, behalve
de geciteerde burgemeesters en schout, de namen van
Vandermaesen en B - G . Braekers, schepenen van Bree,
D. Vrancken, «schepen des laethofs Elecom en Sint-Janshof, » B. Streignart en Jacobs, schepenen van Gerdingen
en Nieuwstad, Galdermans en Nuyens, schepenen van OpItter en Tongerloo. Deze zeven schepenen vormden de
bank ten Loonsche recht en vijf hunner zetelden vooral in
het lange rechtsgeding der Bokkerijders van Van de Wal's
bende.Pieter Ruyens was gerechtsdienaar voor deze bank,
J. de Borman was griffier en M. Van de Loo secretaris
voor beide schepenbanken, terwijl A. Vandersmissen, licentiaat en verder doctor in de medicijnen, de rechters en
den scherprechter in het toepassen der tortuur bijstond. De
recharges dezer laatste schepenbank staan in het Rolboek
van Vliermael en die der eerste in het « Registre aux
Recharges des échevins de Liége » dat zich in het Staatsarchief van Luik bevindt.
Alvorens het vermelde « Crimineele proceduer Register » en het Rolboek van Vliermael te raadplegen over de
bende van Van de Wal en gerechtszaken der jaren 1776 en
volgende, moeten we ons bezighouden met eene dievenbende, die eenige jaren vroeger rond Bree en in de Meieri} van 's Hertogenbosch bestond en dus niet vermeld staat
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ik het « Crimineel proceduer Register » dat in 1775 slechts
begonnen is ; het Rolboek van Vliermael bevat daarover
maar enkele aanteekeningen omdat die rechterlijke zaak
vooral door de justitie van 's Hertogenbosch behandeld
werd. Deze eerste rooversbende vinden we vermeld in losse processsukken, sedert eenige maanden uit de karrevrachten oude schriften op den zolder van het Staatsarchief te Hasselt opgedolven door M. Joz. Lyna, adjunctStaatsarchivaris aldaar en door hem geklasseerd in den
Bundel CXXXII A, 1766-1767, om later met andere liassen overgedrukt te worden in een nieuw bijvoegsel der
reeds gedrukte lijst der vroeger geïnventariseerde stukken. Op dat tijdstip fungeerden de vader van vermelden
schout Jacobs als luitenant-drossaard van het ambt Stockheim, L.-F. Coomans, J, Streignaert, Joès Michiels, J.-B.
Streignaert als schepenen van Bree, Albertus Michiels,
schepen en secretaris der justitie Gerdingen ; J - D . Vranken was alsdan griffier en J.-S. Imhoff fungeerde als wetsdokter bij de tortuur.
Bedoelde losse processchriften handelen over de ondervraging, confrontatie, tortureering en veroordeeling van
Judith Moonen, dochter van Jan en Sophia Costiens, 58
jaar oud in 1766, te Bree op Begijnenhof geboren, echtgenoote van den landbouwer Piet Didden en toen reeds ( in
1766) gedurende 33 jaar wonende met man en kinderen in
de naburige gemeente Reppel. Zij was verklikt geworden
door Peter Van Aken, Henricus Goch en zekeren Clemens, bekende dieven, die gevangen zaten te 's Hertogenbosch, toen hoofstad der Meierij en nu hoofdplaats der
provincie Noord-Brabant ; den 1 September 1767 werd
Judith met Meuwis de Carnaels in het gevang van Bree
opgesloten, nadat de luitenant-drossaard Jacobs in het bezit
was geraakt van afschriften der processtukken, die hem
den 27°- Augustus de schepenbank van 's Hertogenbosch
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had gezonden. Daags na hare aanhouding werd ze in
« vriendelijke examinatie > onderhoord volgens eene vragenlijst van 22 artikels ; zij bekende verschillige feiten
maar loochende er andere, wat ook nog gebeurde op 23"
Januari 1767, tijdens hare confrontatie met twee getuigen :
Willem Neesen, 46 jaar, en Jacobus Meukens, 33 jaar,
die den eed aflegden voor het crucifix en brandende kaarsen. Den 18° Februari 1767 en ten gevolge eener recharge van 26" Januari, bracht men Judith Moonen in de tortuurkamer van Bree ; men toonde haar den scherprechter
en de pijnigingstuigen ; zij verklaarde toen de geheele
waarheid te zeggen zonder getortureerd te worden en hare verklaringen vatten we samen als volgt :
Zij bekende Pieter Van Aken en Hendrik Goch wel gekend te hebben en te weten dat ze dieven waren, zoowel
als zekeren Clemens, wiens familienaam ze niet kende ;
zij waren 4 of 5 maal in haar huis geweest. Goch en Van
Aken waren onder meer in hare woning gekomen met
een vrouwspersoon, Henrina genaamd, en brachten er
twee ellen « carsay », ook linnen lint en een handvol roode
pluche, alles gestolen goed. Daags na eenen diefstal, door
Clemens en vier andere roovers bij den predikant van
Bakel (1) gepleegd, kwamen deze vijf personen in haar
huis, allegaar onder Pruisische soldatenkleedij. Clemens
vroeg haar naar den fortuintoestand van Meuwis (Bartholomeus) Braekers-Janssen, van Beeck, en zij gaf alle noodige inlichtingen. In October 1766,0m vier uren 's morgens,
kwam Clemens opnieuw met zijne medeplichtingen en
vroegen haar inlichtingen over den stoffelijken stand van
Pieter Cuylen te Bocholt, waarop Judith antwoordde dat
deze een zeer welhebbend landbouwer was, en zij wist
(I) Bakel tn Milhteic (1.831 inwoners ) ligt in Noord-Brabant, toen in de Meierij van
's Hertogenbosch
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natuurlijk dat de schelmen van zin waren aldaar te gaan
stelen. Rond 4 uren namiddag vertrokken zij naar Boeholt om er 's nachts huisbraak bij Cuylen te plegen. Zij
bekende nog dat zij zekeren Piet ook drie keeren in hare
schuur verborgen heeft gehouden met zijne kameraden en
heimelijk drank en eten bezorgde ; dat ze in haar huis
kwamen met een pak gestolen goed. Zij bekende dat Arieke of Ariantje Van Turnhout zich verscheidene malen in
hare woning heeft opgehouden met Clemens en andere
dieven ; dat Van Turnhout haar eenmaal een pak gestolen goed bracht, voortkomende van eenen diefstal bij eenen
inwoner van Exel, wonende omtrent de Kapel ; een ander maal bracht hij gestolen goed van Leyssen te Sint-Huibrechts-Lille.
Judith ontkende een paar feiten en werd daarom ter
pijnbank gelegd ; zij bekende alsdan dat ze van de gestolen « effecten geprofiteerd » had twee paar kousen, eenen
voorschoot, een geborduurden neusdoek, waarvoor ze 5
gulden en 5 stuivers betaalde en nog eten gaf ; Van Turnhout gaf haar Kamerijksch doek voor drie mutsen en zij
wist heel goed dat al die voorwerpen gestolen waren. Zij
verklaarde ook «den mageren Nol» te kennen, die ook veel
in haar huis kwam en haar zelf zegde dat hij de grootste
dief van het land was ; deze sletvink bekende ook dat
ze « den mageren Nol » tweemaal oneerlijke aanrakingen
toeliet voor twee dubbeltjes. Nog vertelde ze dat door die
mannen gestolen werd bij Jan Gilaer, winkelier, op de
Gerdingerstraat te Bree, op Reppeler kermisdag in September 1764 ; Clemens en Piet brachten een pak gestolen
goed en gaven haar een Hollandschen neusdoek en een
paar kousen voor haar zoontje; Clemens zegde de gestolen
waren spoedig te verkoopen bij twee smousen te Budel.
Judith bekende dat Van Turnhout haar ook inlichtingen
vroeg over Jan Simons van Groote-Brogel ; hij begaf zich
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daar naartoe om te stelen, met Nol en een anderen dief,
genaamd Helmus of Goliath, doch ze werden verjaagd.
Tevens zegde ze over tien jaar op de markt van Curingen
geweest te zijn en daar ontmoette ze den mageren Nol,
Piet en ook zekeren Jan : zij stal er van de daar staande
winkels een paar vrouweschoenen, een paar vrouwekousen en een bonten neüsdoek. Ook verklaarde zij zes zilveren lepels te koop geboden te hebben aan Neesen, welke lepels bij eenen ontvanger van Holland gestolen waren ;
Van Turnhout had haar die lepels verkocht voor 5 schellingen het stuk, te betalen na dat zij ze duurder aan iemand anders zou verder verkocht hebben ; zij verschacherde die lepels voor 7 schellingen elk, bij Mathijs Alers,
koperslager te Peer ; deze lepels waren gemerkt J. L. Zij
toonde ook een zilveren lepel aan vermelden Meukens,
in haar huis te Reppel, zeggende hem dien te schenken
als hij met hare dochter trouwde ; eindelijk bekende ze
nog Digna Leemans belast te hebben haar rattekruid te
verschaffen om zich te vergiftigen, 's Anderendaags, buiten de tortuurkamer, «los van ijzer en banden », verklaarde zij, na voorlezing harer bekentenissen, in alles te volharden, erbij voegende dat haar man in alles onplichtig
en onwetend was ; zij zette een netjes geschreven handteeken onder de verklaring. Door eene recharge van het
oppergerecht van Vliermael, in dato 26" Februari 1767,
werd Judith Moonen tot de galg veroordeeld, en deze terechtstelling werd op I4'* Maart 1767, omtrent middag, te
Bree uitgevoerd. Een uur voor haren dood, met het cruxifix in de handen, verklaarde Judith te herroepen hetgeen
ze gezegd had nopens het verkoopen van gestolen zilveren
lepels aan Mathijs Alers en dat deze dus ten onrechte beschuldigd was. Zeven leden det bende wierden te 's Hertogenbosch gerecht, waaronder er zich vijf bevonden die
tijdens hunne gevangenschap en ondervraging Judith
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verklikt hadden als medeplichtige om hare aanwijzingen,
herbergzaamheid en als verheelster of verkoopster, (i)
Vanwege den heer Jos. van Sant, Rijksarchivaris voor
Noord-Brabant, te 's Hertogenbosch, vernamen we dat
aldaar het proces der zeven misdadigers destijds veel belangstelling heeft verwekt, in' die mate dat de vonnissen
in het jaar 1766 bij de boekverkoopers Palier te 's Hertogenbosch in druk zijn uitgegeven ; te zamen vormen zij
een boekdeel van 53 blzz. in-folio. Dat drukwerk is medegebonden in de registers der crimineele vonnissen der
schepenbank van 's Hertogenbosch. De doodvonnissen
werden den 28" November 1766 uitgesproken en den 13°
December daaropvolgend ten uitvoer gebracht : twee roevers werden gehangen, de overige vijf, waaronder Peter
Van Aken, Henricus Goch en Clemens,, zijn «van onderen op levendig geradbraakt ».
Het veel grootere rechtsgeding der bende Van de Wal
werd afgesponnen onder het hoogdrossaardschap van
graaf Willem de Geloes (1780-1793) fijdens de minderjarigheid van graaf de Renesse regeerende, wat ook het geval was met zijnen opvolger baron de Moffarts (1793-1794).
Paulus-Gisbertus Penders, vroeger schout van Op-Glabbeek, was van 1776 tot 1790 luitenant-drossaard van het
ambt Stockheim en der heerlijkheden Asch en Bree en wij
zegden reeds dat J.-M. Clercx den 24° October 1789 den
eed aflegde te Bree als « speciaele gecomitteerde » voor
(i) Arieke of .Ariantje Van Turnhout moet daar wel den strop ontsnapt zijn, want wij
zegden imnurs onder de ruiuiek S^i-t'iTö^/dat hij aidaar op 26" Juli 1774 gevangen werd
en hij was een vreerrdeling in die gemeente, zoowel als Nolleke Van Russelt. Deze beide
schelmen \\" r ?cii oiik rioor Judiih Moonen ontniott op de jaarmarkt van Curingen, dus
dicht bij Stevoort, Nolleke Van Russelt was heel vermoedelijk de « magere Nol », de
schandevriend van Judith ; en die <t zekeren Jan ». ook-door Judith op Curingerniarkt
aangetroffen als oude kennis, zal wel met Ariantje en Nolleke bij de bende van Stevoort
behoord hebben ; bijna al de Bokkerijders van Stevoort waren, zuuals reeds gezegd is,
vreemd aan die gemeente,
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bet ambt Stockheim. 't Was wel Pendris die de eerste onderzoeken deed, maar het was Clercx die de Bokkerijdersbende van Bree op korten tijd ontdekte en teenemaal uitroeide.
Ruim dertien jaren vroeger, namelijk den 19" Januari
1776, deed Pendris een onderzoek over eenen brandbrief
bij M. Streignaert, gelegd door Antoon Van Heeswyck, 35
jaar oud, daglooner, zoon van Gartrudis Smeets, naaister
te Bree ; dezen brandbrieflegger vinden we terug in 1789
als lid der bende Van de Wal, want dit enk west had geen
nuttig gevolg.
In 1786 werden ook brandbrieven gelegd, want het
« Crimineel proceduer Register » vermeldt een « Extraordinaire Genachte » van 9" December 1786, op verzoek van
luit.-drossaard Pendris gehouden, in dewelke de « bedaegden Frans Janssen, molder opd' St. : molen en Hendrik Leys, alias Braekers, de bij hen gelegde brantbrieven zullen produceeren ». Deze schriften werden bijgebracht en in het archief bewaard, want het gedane onderzoek slaagde niet, de plichtigen werden niet ontdekt.
Datzelfde gebeurde in de « Extraordinaire Genachte » van
8° Februari 1787 met de sommatiebrieven ten huize Bogaerts gelegd; daarover kreeg Pendris ook last om een onderzoek te doen of, zooals men dat hiet, het corpus delicti
op te stellen, getuigen te verhooren ; 's anderendaags verschenen als getuigen Bartholomeus Jaeken, Jan en Balthus Hulsbosch, Jan Coppens, Theodoor en Mathijs Aghthen en de dienstknecht van Hulsbosch. In de Criminele
Rolle der stad Bree staat het bevel, om al die getuigen
« elk afzonderlijk te onderhooren naer eenieder van hun
het crucifix met brandende kersen ter taefel staende en
met hunne vingeren hetzelve aenraekende den eed te hebben doen presteeren » ; zoo plechtig zal het getuigenverhoor wel overal in 't Land van Loon hebben plaats gehad.
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Maar Pendris gelukte geenszins in zijne pogingen, ondanks den wensch en de aanwakkering der magistraten
van Bree en omliggende gemeenten om toch spoedig een
einde zien te komen aan 't plegen van euveldaden, die de
gansche streek onveilig en onrustig maakten.
Middelerwijl kwam P.-H.-A. Van de Cruys, luitenantdrossaard van het ambt Pelt-Grevenbroek, tevens luitenant-drossaard van Bocholt en wonende te Peer, op het
spoor van Bokkerijders van Bocholt en omstreken. Den
26" Mei 1889 deed hij Lucia Truyens van Bocholt « appreh&nsiebel»verklaren door de schepenen van Vliermael;den 8" Juni daaropvolgend werd deze Bokkerijdster
tot de tortuur verwezen en op de pijnbank verklikte de
praatzieke vrouw als medeplichtigen der huisbraak, in
den nacht van &']^ Februari 1789 bij Adriaan-Lambrecht
Reynders te Caulille gepleegd, alsmede van die der kerk
en van het leggen van verscheidene brandbrieven : Arnold
Van de Wal, alias Nolleke van Gelein, van Bree ; Laurens
Strijkers, alias Laurens den Schoenmaker, van Bocholt ;
Willem Jans, alias cafteyn Stepels, dierzelfde gemeente ; Marten Houben, van Bree. Drie weken later, den 30°
Juni, is Lucia Truyens ter onthalzing veroordeeld. Van
de Cruys deed met ongewonen spoed den verderen gang
der proceduur door het nedergerecht van Bocholt en het
Oppergericht van Vliermael voortzetten, want het Rolboek van Vliermael vermeldt ras achtereen : Den 22° Augustus 1789 de « indentieteit probee.ren van Nolleke van
Gelein, en Marten Houben apprehensiebel verklaren » ;
1° September 1789, het corpus delicti vaststellen van het
feit in den nacht vao 6-y° Februari 1789 aan het huis van
Adriaan Reynders en den diefstal der kapel van Caulille ;
4" September 1789, vonnis ter « scherpere examinatie >
tegen Arnold Van de Wal, die onder de tortuur zou moeten ondervraagd worden over de huisbraak bij Reynders,
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het leggen van brandbrieven, het weghalen van het gelegde geld en het plunderen der kerk van Caulille. Den 9"
Juli daarvoren werden Michiel Truyens en zijne vrouw,
Aldegonde Claes, van Bocholt, aanhoudbaar verklaard en
« bij faut van behoorlijke proeve der corpora delicti zijn
er geen voorders aprehensiebel gewesen worden ».
Den 15" September werden Arnold Van de Wal en
Marten Houben veroordeeld om gehangen te worden, het
dood lichaam van dezen laatste moest op een rad en zijn
hoofd « op eene piek » gesteld wezen ; Willem Jans en
Laurens Strijkers zijn den 28" December 1789 tot de galg
verwezen. De doodvonnissen waren uitgesproken op verzoek van den « Hoogedele hooghgeboren heer de Furstenbergh, vertegenwoordigd door sijnen luitenant-drossart
d'heer Van de Cruys ». In gansch dit rechtsgeding is er
hoegenaamd geene spraak van de andere euveldaden door
Van de Wal, Michiel Truyens, Aldegonde Claes enz., te
Bree, Stramproy en elders uitgezet, omdat die plaatsen
zich buiten het rechtsgebied van Van de Cruys bevonden.
Wij staan dus hier voor een onvolledig onderzoek ; ook behoorden Van de Wal en Houben tot de jurisdictie Bree.
Dat alles en de ongewone spoed bij de proceduur getoond
gaf aanleiding tot opspraak en aanmerkingen.
Luitenant-drossaard Van de Cruys, een doorbrave man
wiens nakomelingen of familieleden nog te Peer leven,
woonde in dit stadje in het huis op den Zuiderhoek der
Markt, eigendom en woonplaats van den onlangs overleden
heer Ferdinand Braekers-Palmers, eerevrederechter van
t kanton. Zooals men nu nog in die streek vertelt, was
het in dit huis en dus bij den rechterlijken officier zelven
dat Nolleke Van Gelein dikwijls afstapte en vernachtte als
hij te Peer dagen aaneen verbleef om zijnen stiel van
kleermaker uit te oefenen of 't een of ander huisschilderswerk, waarin hij bedreven was, uit te voeren. Boven den
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haard, voor den schoorsteen der eerste kamer rechts en
g'elijkvloers, is in dat huis een zeer fraaie muurschildering
in olieverf te zien, een geïmproviseerde danspartij in den
aard der Tenierstafereelen voorstellende : op 't voorplan
twee spelende kinderen en twee dansende vrouwen zonder begeleider of cavalier, die volgens vroegere manier al
dansende den boord van hun bovenkleed of voorschoot met
beide handen -•:"':thouden ; op 't achterplan een tamelijk
kleine en magere vioolspeler, die den dans regelt. Men
meent dat deze schildering, die volgens verklaring van
een befaamden Antwerpschen kunstenaar geenszins van
waarde ontbloot is, maar toch moet onderdoen voor de
zeer esthetische omlijsting van eenen miniatuur-schilder,
het werk is van Nolleke Van Gelein, die zich daar zelf als
vioolspeler en dansmeester afbeeldde — wat hij ook werkelijk was —, terwijl de andere personages van het tafereel familieleden van den luitenant-drossaard zelven zijn.
De aanhouding van Van de Wal, die op 't grondgebied
van Bree en dus buiten het rechtsgeding van den drossaard van Pelt en Bocholt woonde ; zijne ondervraging
buiten en in de tortuurkamer waarbij er geen spraak was
van de misdaden te Bree gepleegd ; zijne terechtstelling
buiten Bree na vonnis van 15° September 1789, geheel de
rechtspleging dus geschiedde eenige weken vóór de aanstelling van Clercx, die onmiddellijk na zijne in dienst treding zich bij den Prins-Bisschop bekloeg over de begane
« confusie x in het proces tegen Van de Wal.
Men meent dat de executie van den kapitein der bende
van Bree, alsmede die van Lucia Truyens, Marten Houben, Willem Jans alias capteyn Stepels, en Laurens Strijkers van Bocholt, te Peer plaats had.
Ue gerecht«plaats van Peer lag tegen de limiet van
Groote-Brogel, langs de groote baan naar Bree, wat meer
oostwaarts dan het landgoed Mons dat aan de familie
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Braekers toehoort, tegenover de daar nu gelegen herberg
« Vogelzang» door Boutsen gehouc^^n ; toen liep de oude
baan achter dat huis door en de galg stond waar nu een
tienjarig dènnenboschje groeit, eigendom der weduwe Van
Duffel-Leen van Peer. Daar ook w^erd op 5" Januari 1772
Maria-Sophia Stienen gegeeseld en den 15° October 1776
is er Anna Van de Saan, alias Van der Heyden, gehangen.
Toen we in ons eerste deel over gevluchte of gestrafte Bokkerijders uit de Landen van Overmaas spraken,
riepen we de aandacht op naam- en roofgenooten van den
kapitein der bende van Bree : een Van de Wal, vioolspeler en dansmeester, staat er vermeld als lid der bende van
De Pré en Gabrelle in 't Land van Valkenburg, in de jaren 1750-1752 ; een andere, Leonard Van de Wal, de vioolman, werd te Stein als Bokkerijder aan de galg geknoopt ;
Stein ligt slechts op vijf kwartiers afstand van Geleen, en
Nollekezal toen wel Geleen en zijn schoone geboortestreek min gezond en veilig bevonden hebben. Hij kwam
met viool en verfborstel de Maas over en verbleef eenigen
tijd te Ophoven, werd er lid der bende van Philippus
Mertens en Hendrik Houben, legde den eed af in de kapel dier gemeente ; hij vestigde zich later te Bree, waar
hij den 9° Sept. 1770 met Barbara Baggen trouwde en kapitein werd der bende ; wij zullen nog over hem spreken.
Daar de kosten van aanhouding en strafuitvoering aan
den luitenant-drossaard moesten betaald worden, eischte
Van de Cruys schriftelijk eene vergoeding van de schepenbank van Bree voor de terechtstelling van Van de Wal.
Alhoewel deze het hoofd en de grootste vlegel der bende
was, waarvan minder plichtige leden te Bree geworgd en
verbrand werden, kwam hij er met de enkele verhanging
van af. Zeker zou hem Clercx ongenadiger behandeld en
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schandelijker doen sterven hebben, want nauwelijks was
hij voor Bree in dienst of hij kloeg immens bij den PrinsBisschop over de « confusie van den voor de justitie van
Pelt onlangs geëxecuteerde Arnold Van de Wal ».
Eene maand ra de terechtstelling-, in de « Extraordinaire Genachte van 20" 8''"= 1789 », zien wij Clercx te
Bree optreden als •« speciaele gecommitteerde, opdat de
groüsaeme misdaeden soo nopens het schrijven der brantbrieven en het begaen der diefstallen als andere enorme
feyten alhier in deesen Baillage en voornaem in de Buytinge deeser Stadt sedert soe veele jaeren impunement begaen, nu eyndeUyck eens souden uytgeroyt worden, en
de daeraen handplichtige conform aen de Rijksconstitutie
en Landtwetten ten rigoureurste souden gestraft worden ». Men ziet dat de overheden een groot vertrouwen
stelden in het doorzicht en de bedrijvigheid van den nieuwen rechterlijken hoogofficier. In die zelfde vergadering,
drie dagen voor dat hij zijne commisie overhandigde en
den eed aflegde in schepenenhanden, kloeg Clercx
over « confusie van den door de justitie van Pelt onlangs
geëxecuteerde Arnold Van de Wal, alias Van Gelein »,
vroeg vervolging tegen 18 betichten en voegde erbij « dat
er reeds 10 of 12 beclaegden fugitief oft uitiandigh sijn »,
tevens verlangde hij te zien « acteeren dat 3 april 1786
wesenlijk geweest is eenen merktdag, sijnde half vasten
raerktdag, dus daegs voor het onderzoek of «.corpus delicti ». De belangrijkheid dier laatste omstandigheid zal
verder uitschijnen, want die marktdag staat in rechtstreeksch verband met het bijzonderste schelmstuk der
Bokkerijders van Bree.
In den nacht van 3" tot 4"April 1786, werd diefstal met
inbraak gepleegd in het huis Bogaerts-Janssen, alias
Braehers, Ihans bewoond door M. Janssens-Wadeleux,
die f r f igenaar van is, en gelegen buiten de Gerdinger-
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poort, op enkele meters afstand benoorden de stadswallen.
Verscheidene brandbrieven waren er reeds gelegd geworden, doch zonder het gewenschte gevolg ; daarom besloten de Bokkerijders met geweld te nemen wat men
hun onder bedreiging niet geven wilde, alhoewel ze wisten dat deze rabautenstreek groote opspraak ging verwekken, doch toen konden ze nog rekenen op de lamlendigheid der justitie, want Clercx was nog niet in dienst.
Deze inbraak vormt het lijfstuk van het geheele rechtsgeding over de bende van Bree en verdient dus van naderbij beschouwd en omstandig beschreven te worden.
De huizing Bogaerts-Janssen lag in de buitinge van
Bree, zoodat deze diefstal zoowel als de vroegere en latere
schelmstukken dier Bokkerijders in het bestek vielen der
schepenbank zetelend ten Loonsche recht. Gelukkiglijk
bevatten het crimineel register dier bank en het reeds besproken Rolboek der recharges van het Oppergericht des
graafschaps Loon al de proceduurstukken over die feiten,
zoodat men het rechtsgeding in geheel zijnen omvang getrouwelijk en volkomen volgen kan. Dergelijk gunstig
toeval deed zich ook voor met de tweede bende Bokkerijders van Wellen, wier bandietenstreken we reeds vermeldden, want die rechtsaangelegenheden staan omstandig vermeld in de Crimineel Register van het nedergerecht Wellen en in het Rolregister der Leenzaal van
Munster-Bilsen voor hetgeen de recharges betreft.
De marktdag van 3" April 1786 had veel volk naar Bree
gelokt, waaronder ook een waalschen koopman in strooien hoeden van Glons, Moyard geheeten, sinds verscheidene jaren te Bree als « Mooljard » gekend en die, volgens gewoonte, den nacht in het huis Bogaerts zou doorbrengen, want die handelaar was een zeer eerlijk en deftig man. De Bokkerijders hadden den volkstoeloop be-
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nuttigd om ong'emerkt te vergaderen ter herberge van
Hendrik Gillaer, Nieuwstadpoort te Bree (i), daar hun
nachtelijken tocht nader te bespreken en rond elf uren te
vertrekken over een voetpad dat Nieuwstad met de baan
Bree-Bocholt verbindt, schier tegenover het te bestelen
huis. 's Anderendaags, groot rumoer te Bree ! De schout,
de schepenen en de gerechtsdienaar deden een onderzoek
en het verslag daarover is in het Crimineel Register nauwkeurig geboekt onder den titel « Corpus delicti van den
diefstal begaen in het huis van Laurens Bogaerts in den
nacht tusscheo den 3" en 4° April (786 ». Ziehier den beknopten inhoud, dien men vergelijken en aanvullen kan
met de later gedane beschrijvingen der boosdoeners zelven : Een twintigtal personen zijn het huis 's nachts binnen gedrongen door een venster waarvan ze een ijzeren
sponde hadden uitgebroken ; zij hebben in hunnen slaap
de personen verrast welke er verbleven : de echtgenooten
Bogaerts, hunne nicht van 13 jaar, eenen dienstknecht,
eene dienstmeid en eenen koopman in strooien hoeden
van Glons, geboren te Jupille, Pierre Mooljard geheeten.
Al deze personen werden gebonden en met matrassen en
beddedekens bedekt om hun geschreeuw of hulpgeroep te
verdooven. De gestolen voorwerpen bestonden uit drie
zakuurwerken waarvan twee zilveren, een paar zilveren
oorbellen, een halssnoer en zilveren kruis met diamanten
versierd en een ander in goud, het zilveren borstkruis der
dienstmeid, schier geheel het linnen, meest alle kleedingstukken en al het geld dat zich in de laden bevond. Den
hoedenkoopman ontnam men 15 of 16 kronen, opbrengst
zijner verkoopen, en een gestrikt vest van gele en witte
zijde. Niemand had eenen der dieven herkend, maar Mooll) Nioiwstad
u-as een bijzondere heerlijLheid, builen de stadswallen gelegen, toehoo*
rende aan den graaf van Schaesbergh, :;üowel als de gemeente üerdingen, waartoe ze uitsluitelijk behoorde tot in de iJi' eeuw. Sinds toen is Nieuwstad een gehucht van Bree en
van Gerdingeii.
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jard verklaarde dat de dievea verscheidene talen spraken,
Vlaamsch, Waalsch en Duitsch.
Eer we het verder verloop der zaken nag'aap, lasschen
we hier eenige bijzonderheden in, die iedereen en vooral
alwie iet of wat bekend is te Bree zullen welkom zijn.
Dat Moyard verklaarde verschillende talen te hebben
hooren spreken, verwondere niemand, maar scheen toen
wel vreemd aan iedereen : twee joden, leden der bende,
spraken Platduitsch, drie anderen der manschappen, van
waalschen oorsprong, spraken hun dialect en de andere
Bokkerijders bedienden zich van het Vlaamsch, hunne
moedertaal.
Laurens Bogaerts was bierbrouwer en zeer welstellend ;
hij had den naam van veel liggende muntte bezitten,
want in dien tijd was het moeilijk geld op pandbrieven of
hypotheek te plaatsen, tegen papieren munt om te zetten
en beurswaarden bestonden niet ; men moest het vergaarde geld in aarden potten of steenen kroegen bewaren, die
men op geheime plaatsen en zelfs in den grond verborg.
Bogaerts (Joès-Laurens),in 1737 geboren te Budel, huwde den 8" April 1779, te Bree, Maria-Helena Janssen, aldaar op 25° Mei 1737 gedoopt en sedert 12" April 1778
weduwe van Martinus Cryns ; uit beide huwelijken sproten geene kinderen. Hij stierf te Bree op 4"^ Mei 1804 en
zijne vrouw 22 jaar later, op 6' December 1826, dus 40
jaar na den gepleegden diefstal. Deze bierbrouwer was
een goedig man, steeds tevreden, zonder veel krachtdadigheid, maar zijne vrouw was eene zeer noeste, wakkere
en kloekmoedige huishoudster, die een groote tegenwoordigheid van geest bezat en ook voor geen klein gerucht
vervaard was. Hun dertienjarige nicht, die bij hen inwoonde, was Sophie Braekers, zuster van den toen elfjarigen Hubert, van wien de eerevrederechter van Peer en
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diens zuster, thans nog levend en wonende te Zonhoven,
kinderen zijn. (i) Deze Hubert Braekers, die hooge studiën aflegde, was met zijne zuster Sophie ouderloos en
verbleef bij zijnen heeroom Janssen, pastoor te Beeck,
welke parochie maar 24 min. vau Bree gelegen is ; hij volgde de leergangen der Augustijnen te Bree (2) en liep in
en uit bij zijn oom en moei Bogaerts-Janssen, tusschenin de schooluren ; meer dan eens legde hij daar, bij het
doorsnuffelen der schuifladen, de hand op brandbrieven
van de Bokkerijders en dan riep zijne tante : « Kwajong,
hebt g'alweer een van die briefkens » !
Niet lang voor den diefstal bracht de schout Jacobs een
bezoek bij Bogaerts in gezelschap van eenen vreemdeling,
die een zeer voornaam en adellijk persoon scheen te zijn.
Deze was op reis en had voor het oogenblik te kort aan
geldspeciën ; hij vroeg een zeer aanzienlijke som aan den
brouwer, of liever aan diens vrouw, in ruiling of tegen
waarborg van een kostbaar kleinood, gevat in een sierlijk
schilpadden schrijn, waarvan het dekblad met zilver was
ingelegd en de klamp of slot een wapenschild droeg ; het
l\ Marii-Sophta Braekers, jeboren te Beeck fhij BreeJ in 1773, dochter van Bartholomeus en Maria-Agnes Janssen, huwde den 11° Maart iRoo, te Bree, Antoon Ballings, van
Hamont (zoon van Lodewijlc en Maria-Katharina Bul) die te Bree op 21' Maart 1622
stierf ; uit dat huwelijk sproot een enkel kind, Maria>Agnc5, dat op 31'' Augustus 180S gestorven is ; de moeder zelve, die als weduwe-rentenierster verbleef up de Markt, in het
buis nu toehoorendc aan M. H. Muselaers, stierf den 3" December (654, in haar 83* jaar.
Haar broeder Hubert, ook te Beeck geboren, trouwde den 2" Mei 1827 met Maria-Agnes
Gylaer ; hij was bierbrouwer-eigenaar en eerste plaatsvervanger van den vrederechter ;
hij stierf aldaar op 27" Augustus 1852 in den ouderdom van 77 jaar. Hi] liet verscheidene
kinderen achter waaronder Ferdinajid Braekers, geboren den 28" Augustus 1841 en den
2" April 1914, tijdens het opstellen van dit boek, te Peer als eerevrederechter godvruchtig
overleden, alsook Maria Braekers, thans 82 jaar oud.weduwe Missotten en Leen, die met
haar eenig kind, Maria Missotten, te Leuven als rentenierster verbleef tijdens de schrikkelijke verwoesting der stad door de Duitschers in 1914 ; de kloeke onderlinge ontvluchtte
de rampzalige stad. ging naar Genck en later naar Zonhoven, waar ze nu oog bij de Zusters in pensioen is, evenals hare dochter.
2) De kloosterschool der Augustijnen verdween tijdens de Fransche Republiek \ zij is
vervangen door het thans bestaande bisschoppelijk College van Sint-Michiel. Vermeld
klooster werd ID 1653 gesticht door Gerard de Taxie, baron van der Hulst, van Bree.
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kleinood was een halssnoer van edelgesteenten meteen
infraai borstkruis. Vrouw Bogaerts had nooit iets zoo
schoon gezien, maar kende geenszins de waarde van het
aangeboden juweel. Op het aandringen van den schout,
antwoordde zij dat ze 's anderendaags bescheid zou geven, na het voorwerp zoo goed mogelijk te hebben laten
waardeeren, waarin de vreemdeling gereedelijk toestemde.
Toen ze eenen juwelier het kleinood toonde, verklaarde
deze nooit iets kostelijker gekend te hebben, dat hij het
op 100 kronen na niet kon schatten en het gewis eenen
prins of zeer rijken edelman moest toebehooren. Vrouw
Bogaerts overhandigde dan ook volgaarne de gewenschte
som aan den eigenaar die gelukkiglijk later het juweel niet
meer tegen het erop geleende geld terugeischte, want de
Bokkerijders hadden dat kleinood met de andere juweelen
gestolen en vermoedelijk tegen eenen spotprijs aan de joden van Smeermaas verkocht. Over de ontvreemding van
dat juweel heeft de eigenares meer spijt gehad dan van al
het overige. Na het overlijden van haren man, in 1804,
ging de brouwerij Bogaerts over aan diens toen nog ongehuwden neef Hubert Braekers en dezes zuster Sophie, die
in het huwelijk was getreden met M. Ballings, van Hamont, maar toch te Bree metterwoon gevestigd bleef.
De roovers hadden de oorbellen van vrouw Bogaerts
met geweld uit de lellen getrokken en op die wijze poogden zij ook nog den trouwring te bemeesteren, waarop de
moedige vrouw scherp aanmerkte : « Sapristi! ik zal hem
zelf wel uitdoen als ge mijne handen vrij laat, anders zoudt
ge nog den vinger afsnijden om den ring te hebben » I Te
vergeefs zochten ze naar « den pot », ze vonden niets dan
hetgeen zich in de tooglade of in de kleerzakken en geldbeugels bevond ; zij dreigden daarom de eigenares met den
dood indien ze de bergplaats van haar geld niet aanwees,
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ViP.LiTop deze met eene ongeëvenaarde tegenwoordigheid
van geest en gekunstelde rondborstigheid uitriep : « Maar
ik heb geen geld in huis ; al mijne oude muntstukken heb
ik naar Ooms (juwelierswerkman) gedragen om er zilveren
lepels en vorken van te laten maken en, kijkt maar in de
papieren die ge daar dooreen op den vloer geworpen hebt,
ik heb al mijne gangbare munt naar Budel (Hollandsche
grensgemeente, 30 min. ten N.-O. van de Belgische
grens en 3 u. 20 min. van Bree) gebracht, \yaar ik een
groot kapitaal op de gemeentegoederen geplaatst heb ».
Al antwoordde een der dieven : « Zoo meent gij ons weg
te krijgen, maar dat zal u niet lukken » 1, toch moesten ze
de bestolen woning verlaten op het schrille hulpgeroep
van een twintigjarig werkmeisje ; dit meisje had, voor den
drukken marktdag, de inwonende dienstmeid het schommelwerk helpen verrichten en sliep dien enkelen nacht in
een vertrek langs den paardenstal, buiten weet der Bokkerijders, en was dan ook bij het binden en knevelen vergeten gebleven. Later verklaarde een der roovers, onder
de tortuur, dat zij ten andere rumoer op de stadswallen
vernomen hadden en onraad duchtten. Dat meisje kwam
de gebondene huisgenooten losmaken en de eerste zorg
der wakkere huisbazin was van half gekleed zich te gaan
vergewissen of haar schat, « de pot », nog aanwezig was
in de aarden vaten, links en rechts verborgen in den hof,
den kelder, in de schuur en op-den zolder ; tot hare
vreugd was dat alles onaangeroerd gebleven. Enkele dagen later kwam een beenhouwersknecht van Bree de wekelijksche proviande rundvleesch brengen en vrouw Bogaerts, nauwkeurig de kleedij beziende, riep schertsend :
« Zie jongen, als ik u zoo goed niet kende, zou ik zeggen
dat ge de gestolen jas van mijnen man aan hebt » ! Heel
waarschijnlijk richtte ze het woord tot Henricus Driesen,
den slachterszoon en lid der bende, of tot diens knecht,
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maar toen vermoedde niemand dat de roovers te Bree
zelf verbleven.
Drie jaar nadien had ze de gelegenheid de strafuitvoei'mg der nachtdieven te kunnen bijwonen en deze gelegenheid liet ze niet onbenuttigd voorbijgaan, terwijl haar
zestienjarig nichtje van dat akelig schouwspel verstoken
bleef, maar bij hare thuiskomst vertelde ze aan Sophie
dat aide booswichten gebiecht en gecommuniceerd hadden vóór hunnen dood, behalve de kapitein Van de Wal,
die op het hem voorgehouden crucifix spuwde ! 't Is
Sophie Braekers, echtgenoote Ballings, die al deze bijzonderheden, niet vermeld in de crimineele registers en ook
nergens geboekt, mondeling verhaalde aan haar eigene
nicht of broeders-dochter, mevrouw de weduwe Missotten
en weduwe Lecn-Braekers, te Zonhoven, de twee-en-tachtigjarige zustér van den onlangs overleden eerevrederechter van Peer, die ons zelve alles mededeelde.
Clercx was weldra op 't goede spoor en vroeg den 20"
October 1789 de aanhouding van Jan en Mathijs Coninx,
alias Sillen of Cillen, wonend op Coninxhof (r) ; de twee
joden en gebroeders zonen van Mozes en herkomstig van
Grevenbicht aan gene zijde der Maas, de eene hiet Abraham en de andere Bernardus, alias Beren ; Michiel Truyens en zijne vrouw Aldegonde Claes, van Bocholt, wier
aanhouding ook al gevraagd werd door Van de Cruys,
maar beide waren voortvluchtig ; Michiel Vallé ; Jacobus
Meukens ; Pieter-Jentje (Pieter Jennen) van Geulen, alias
Pots ; Fridus Driesen, slachter en zijn zoon Henricus ;
Mathijs Anthonissen, alias Thijske Hentjens ; Jan Ackermans ; Jacobus Bijnsbergen, diens stiefzoon Fridus
l) Coninxhof Ug in de « buytinge » van Bree ter plaatse Steenberg. 500 met. van den
kiezelweg Bree-Op-Itter ; Coninxhof bestaat nog ea is thans dnor de weduwe Janssen
bewooüd,
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Schaekers en den knecht van dezen laatste, in de wandeling Keügel ( i ) geheeten.
T w e e dagen later volgde het besluit der schepenbank
van Bree om de rechtbank van Vliermael te verzoeken
de gevraagde a a n h o u d i g i n g e n uit te spreken, van welk besluit kopij overhandigd werd « aen de heer q q ' claeger »
luitenant-drossaard Clercx en aan den heer Jacobs,schout :
« . . . leere en rechargeere den Edele gezwoorne heer schepen des Oppergericlit des graefschap l-oon en Vliermael, seggende
in dato 21 S''"^ lySgr wijs^-n Jan en Mathijs Coninx, alias Sillen,
de 2 jooden gebroeders van Grevenbiclit, Michiel Truyens en deses huysvrouw Aldegonde, Jentje Houser, en Jentje Itjens, wever,
beide van Bocholt, Michiel Vallé, Jacobus MeuUens, Fridus Driesen, Mathijs Anthonissen, alias Thijsken Hentjens, dees laatsten
alle van de stadt Bree, Jan Ackermans, Jacobus Bijnsbergen, descns stiefsoone Fridus S. en desens tegenwoordigen kneght onder
hun genoemt Keügel, alle Betigden appreliensiebel alles op verantwoorden.
Actum Extraordinaire binnen Bree den 21 8*"'^ '789.
Quod attestor
J. ff. de Borman ».
« Schepene accordeeren die versoghde copie aen de heer claeger.
Alsmede decerneeren ex officis copie aen de heer Jacobs schoutt
der stadt Bree alsgij officier der voors. Stadt ».
D e n 22" werd Jan Itjens, alias Simons, van Bocholt,
« casueelijck binnen Bree geapprehendeert » om onderhoord te worden, wat den 6" N o v e m b e r 1789 ook geschiedde met Jacobus Bijnsbergen en drie dagen later
met A c k e r m a n s .
Het blijkt uit een « Extraordinaire Genachte » van 7"
November 1789 dat « Jacobus Bijnsbergen in vriendelijke
I) ATfüfi*^ lezen we herhaaldelijk in het Crimineel Register van Bree, maar in het
vonnis door het Oppergeiecht van Vliermael gedragen en te Hasselt in het Rolboek ingeschreven staal Siigct, wat gewis eene der kopijfouten moet zijn, die dikwijls i n d e officieele stukken van dien tijd vuorkümen.
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examinatie en confrontatie hertneckigh persevereert met
te ontkennen alle feyten ». In 't verslag over die zitting
worden Arnoldus Van de Wal en Marten Houben aangehaald als geëxecuteerden.
Den 12'' November 1789 werd Fridus Schaekers, stiefzoon van Jacobus Bijnsbergen, tot de tortuur verwezen ;
den 13" November ontkende Schaekers alles op de pijnbank en wilde ook niemand verklikken.
ü e n 17° November 1789 werd Bijnsbergen op nieuw
gefolterd, alsmede zijn schoonzoon : beiden deden bekentenissen, o. a. over het leggen van brandbrieven ten
huize Renckens, onder Op-Itter.
Zeven dagen daar voren had Clercx een decreet van aanhouding gevraagd tegen Leonard Spreuwers, alias Soors
(i) ; Jan Braeken, zoon van Willem ; Henricus Henricx,
alias Jaenen ; Jan Cypers den Oude, 49 jaar en wever,
van Tongerloo bij Bree ; Dorus Jennen, alias Dorus Thomassen, zoon van Joost ; Pieter Deegens, zoon van Willem, van Gruitrode ; Jacobus Stieners alias Menckens, van
Henckenshof (2) ; Laurens Ruyters, alias Le Ruyte, Waal
en schoenmaker ; Antoon Fransen, alias Francis Toon of
Van Heeswyck, daglooner en 48 jaar oud ; Barbara Baggen, weduwe van den geëxecuteerden kapitein Arnold
Van de Wal ; de vrouw van Jan Sillen, alias Coninx, wonende op de « Buytinge ». Zij werden den 21° November
1) Orer dezen Bokkerijder wordt later nog gesproken, zelfs onder een andere rubriek
(Stückbeim) ; hij was een boerenjongen v a n / / ^ / / / « « e / / onder Bree, en van begoede
fan-iijie. Uit de parochiale registers blijkt dat hij als wettige znon van Picier'Hendrik
en Helena Bloemen te Biee op 9" Januaii 1764 gedoopt werd, hebbende Jacobus Spreuwers tot peter en Anna-Klisabeth Veltmans tüt meter. Op blz. 345, deel 13 van zijne
« Notices Historiques », zegt Jüz. Daris dat Helena Bloemende vrouw is van Leonard
Spreuwers : deze was toen niet gehuwd en vermelde Helena was zi.je moeder, weduwe
van Pieter-Hendrik Spreitwers.
3) Henckenshof \\gx\in^5 den kiezelweg van Bree naar Gruitrode en Asch, niet ver
van Bree. 't Is thans de eigendom van den heer dokter Koex, die een deel ervan als heerenhuis opbouwde en zelf bewoont, de rest der hoeve is in vier woningen veranderd.
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1789 tot ondervraging^ of « vriendelijke examinatie » verwezen. Zes dagen later werden op aanvraag van Clercx
aanhoudbaar verklaard ; Henri de Villers of den geschoten Wael ; Lambert, « eenen wael, soone van den langen
Servaes en cremer van stiel » ; nog « eenen wael onder
hun genoemt Cort Jentje, cremer van professie » ; Jacobus
Banco, gewoond hebbende bij Vranken ; Jan Itjens, alias
Simons ; Willem Jans, of « capteyn Stepels » ; Laurens
Strijkers, of « Laurens den schoenmaker », wonende tegenover Vandersteensgoed, te Bocholt, allen « geinculpeert
van Bogaerts diefstal » ; de twee laatst genoemden zaten
reeds i n ' t gevang op eisch van luitenant-drossaard Van
de Cruys.
Na de aanhouding der vijf eersten, volgde de ondervraging, te beginnen met Henri de Villers, « den geschoten
wael », bedelaar, geboren te Jupille, dus in dezelfde gemeente als de bestolen Moyard ; hij loochende alles, wat
na hem ook de anderen deden.
Den 2° December 1789 werd Jan Simons (Jan Itjens),
2y jaar en wever van beroep, te Bocholt, die den 22" October « casueelijck binnen Bree geapprehendeert » was
geworden, ter tortuurkamer gebracht.
Fridus Schaekers, stiefzoon van Bijnsbergen, bekende
zijne deelneming aan den diefstal bij Bogaerts-Janssen gepleegd, maar zou nog ondervraagd worden over den heiligschendenden diefstal der kerk van Caulille. Den 8" Dec.
1789 werd hij met zijnen stiefvader tot verhanging veroordeeld, welk vonnis den derden dag daarna is uitgevoerd.
Jan Ackermans (1) was Hollander en de Chestret
1) De Chestret betitek Ackermans «r sujet de Lcurs Hautes Puissances pour lesquelles
nous derons avoir touies surtes d'égards et d' attentions », wij gelooven dat dieroover herkomstig was van Meerssen en met Van de Wal en Bijnsbergen naar Bree gevlucht is.
Vroeger heeft men zijn naamgenO'it als geraHbraaltten Bolilterijder (24 Nov. 1774) aangegetrofren ; een andere naamgenoot vindt men als gehangen üokkerijder van het Land van
Valkeitburg ook nog aangehaald.
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schreef uit Luik dat hij uit eerbied voor eene bevriende
mog^endheid met alle omzichtigheid moest behandeld
worden, zoodat zijn proces drie weken langer duurde.
Werden tot de tortuur verwezen ; Jan Coninx, op 14"
December 1789 ; Henri de Villers, daags erna ; Barbara
Bag-gen, den ly December ; de vrouw van Jan Coninx,
den ig" December ; Laurens Le Ruyte, den 21° December : Jacobus Banco, den 30° December. De twee vermelde vrouwen waren ook betrokken in de brandstichting bij
Mathijs Straetemans (i), waar Jan Coninx brandbrieven
gelegd had.
Hel doodvonnis van verhanging werd den 28° Decem1789 uitgesproken tegen Jan Itjens of Simons en deze
terechtstelling gebeurde den 7° Januari 1790.
Op 30° December 1789 sprak het bof van Vliermael
het doodvonnis uit tegen Henri de Villers, Laurens Le
Ruyte en Jacobus Meukens, wever, welke moest gehangen worden, terwijl men de twee andere veroordeelden
moest verworgen en dan hun lichaam verbranden ; deze
drie halsstraffen werden op 7° Januari 1790 uitgevoerd,
alsmede de verhanging van Barbara Baggen en Jan Coninx.
De vijftigjarige slachter Godfried Driesen werd den
16° Januari, Antoon Van Heeswyck den 19" tot « scherpere examinatie » veroordeeld, wat den 26" dier maand
ook gebeurde met Jan Braeken, alias Jan Jans, Leonard
Spreuwers en Henricus Henricx ; Theodorus Thomassen,
alias jFennen, den 28" Februari 1790, en Abraham Mozes
den 23° Juli daaropvolgend. De broeder van dezen jood
was voortvluchtig.
I) <S/ris//«ma»j'ftf^ii was gelegen te Dree, aan de rechterzijde der groote baan naar
Op-Itter, op 12 min. der Op-Itterponrt ; nu die oude baan door den nieuwen kiezelweg
Bree-Maaseyck vervangen is. ligt dat erf, thans toebchoorende aan M. IVlartens. burgemeester-Tan Bree, en door Winters bewoond, aan de linker-of Noordzijde van den
gtooten weg.
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Hier dienen de bekentenissen, die Leonard Spreuwers
deed onder de tortuur, vermeld te worden, omdat ze de
gebeurtenissen zonderling toelichten. Spreuwers onderg i n g t w i n t i g minuten lang de foltering, in de eerste dagen van Februari 1790, zonder iets te b e k e n n e n , doch
toen verzocht hij de rechters en den drossaard Clercx de
pijniging te matigen onder belofte van onthullingen te
doen, wat dan ook geschiedde ; zijne verklaringen, in het
Crimineel Register volledig ingeschreven, vatten wij hier
beknoptelijk samen :
« Ik ben medeplichtig aan den diefstal Bogaerts ; hij werd ontworpen door Van de Wal, Bijnsbergen, Schaekers en ik. Wij
pleegden hem met medehulp van Le Ruyte, Jan Braeken, Jan Cypers de Oude, Henricus Henricx, alias J a e n e n , Jan Coninx en
zijn zoon Mathijs, Marten Houben, Willem Stepels, Laurens den
schoenmaker, Pieter-Jentje van Cculcn, Spekheen de Wael, Michiel Vallé, Jacobus Meukens, Godfried Driesen en zijnen zoon
Hendrik, Theodoor Jennen, Mathijs Anthonissen alias T h ij s
H e n t j e n s, Pieter Deegens, Jan Ackermans, J.-M. Neesen,
Barlhel Fucren, Fortuin, vioolspeler en houtdraaier, Jacobus
Henckens, Barbara Baggen, vrouw van den kapitein, en nog twee
joden, in 't geheel 31 personen. Ik kan niet zeggen hoe mijne medeplichtigen erin gelukten uit de stad te geraken — de stadspoorten waren om 9 uren 's avonds gesloten — noch hoe ze er
weer binnenkwamen. Ik vervoegde ze buiten de poort omstreeks
11 u.'s nachts ; zij vormden drie benden waarvan ik de onderscheidenlijke hoofden niet ken ; wij kwamen samen in de herberg van
Hendrik Gillaer. Arnold Van de Wal begon de inbraak met den
paardenstal waarbij ik de wacht hield. Ze bonden al de leden des
gezins aan handen en voeten en wierpen er beddelakens en stoelen
op. Na den diefstal gingen ze langs het huis Smeetjens naar den
Toleyckerboom. Alles werd verheeld in de woning van Van de
Wal, die de voorwerpen aan joden verkocht en ik ontving 2 kronen voor mijn aandeel. Ik heb God niet verzaakt of een verbond
met den duivel aangegaan, alhoewel ik daartoe gepraamd werd
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door Van de Wal, die verklaarde dat al de anderen zulks gedaan
hadden. De kapitein heeft twee sommatiebrieven aan Nikolaas
Renckens van Op-ltter geschreven en de opbrengst daarvan heeft
hij tusschen de medeplichtigen verdeeld : ik cntving i kroon en
2 schellingen en Jan Coninx met zijnen zoon Mathijs, de g e s c h o t e n W a e l , Godfried Schaekers en Pieter Deegens kregeo
ook hun aandeel. Ik heb deelgenomen aan den diefstal bij Meuwis
ThySjBreemstraatje, onder het rechtsgebied Maaseyck (i)en mijne
medeplichtigen waren de zes voornoemden en Laurens Le Ruyte
met Bijnsbergen ; wij hebben het huis geplunderd en Van de Wal
gaf me eene kroon als aandeel. Ook nam ik deel aan het bestelen
der kerk van Caulille met den kapitein, Bijnsbergen, Schaekers,
Le Ruyte, den g e s c h o t e n W a e l , Vallé, Mcukens en Godfried Driesen ; de sacristijdeur werd met een ploegkouter opengebroken en we stolen er linnen en zilveren harten, ik ontving 18
schellingen ; dat gebeurde over 5 of 6 jaar ».
's Anderendaags, « l o s van ijzers en banden » en buiten
de tortuurkamer, bevestigde Spreuwers alles ; hij vi^erd
den 3° Februari 1790 door het Oppergerecht van Vliermael ter dood veroordeeld. Zijne moeder, Helena Bloemen,
weduwe, vroeg den Prins-Bisschop om genade, steunend
opzijn jeugdigen ouderdom (22 jaar), de verleiding in het
huis des kapiteins, zijn rechtzinnige bekentenissen, stellige belofte van beternis en het niet afleggen van den eed.
De prins-bisschop zond het smeekschrift tot naricht en
advies aan den luitenant-drossaard Clercx, welke antwoordde : « Betichte heeft inderdaed beschuldigd Van de
Wal, die vioolspeler en dansmeester is en daerdoor vele
lieden in huis lokte. Betichte is beschuldigd mede gedaen
te hebben in den diefstal Bogaerts. Arnold Van de Wal
en veel anderen o n d e r g i n g e n reeds de doodstraf en Spreuwers staet op het p u n t om geëxecuteerd te worden ».
Na dit antwoord van Clercx,
I) Breemstraaijc

werd eerst de

uitvoering

ligt in Maaseycker Solt, of NeetsoU, <; kilom. van Bree.
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van het vonnis opg^eschorst en den 2" Maart 1790 verscheen een decreet van gratie, gegeven door graaf Constantinus-Fraociscus van Hoensbroeck, waarvan een afschrift geboekt staat in het « Crimineel Rollboeck der
Edele Eerentfeste Heeren Schepenen van 't Oppergericht des Graefschap Loon », alsmede in het Crimineel
Register van Bree. Spreuwers keerde bij zijne moeder
weder in/Té";; f^^'^selt en leidde verder een onberispelijken levenswandel.
Godfried Schaekers had onder de tortuur eenige verklaringen afgelegd, die meldenswaardig zijn : « Ik heb de
kerken van Caulille en Stamproy (i) helpen bestelen en
den eed afgelegd in de handen van Van de Wal in het
Tongerloosch Veld, als volgt : « Dat den duyvel dien van
de torture soude wegh haelen met lijf en ziel, die den ander soude verraeden en liever sigh in vier quartieren te
laeten van een rukken op de torture als malkander te verraeden, en want sij het van de pijnen op de torture moesten bekennen hetselve een uur voor hunne dood souden
herroepen, en dat Arnold Van de Wal alsdan op het Tongerloosch Veld aen hem geseyd heeft dat de geheele
clogtens (2) soo van Bree, Bocholt en andere onder de
selven eedt waren en dat hij, Arnold Van de Wal en Jacobus Bijnsbergen den selven eedt gedaan hebben aen het
capelleken van Ophoven. Ik, beken uit de handen van
Jacobus Henckens eenen brandbrief van 10 kronen ontvangen te hebben, dien ik ten huyse legde van Jan Bari) Stamproy^Stramproy,
op 2 uren 30 min. gaans teo N.-O. van Bree in 't klein vorstendoni Thorn gelegen, sinds 31" Aug. 1795 eene gemeente van het kant on Weert. Een
halve eeuw vóór de gebeurtenissen der bende van Bree, huisde daar ook eene roovers*
bende van acht leden, waaronder twee vrouwen en een twaalfjarige jongen, die in de
Stracibeemden verbleef ; zij plunderden o. m, eene herberg Yan Tongerloo, werden gevangei., te Thorn in het Dinghuis opgesloten en kort daarna allemaal aldaar gehaDfen.
•i) ChgUtts beteekent kleine benden, in den mond van Van de Wal. In het « Glossarium »
van Karcl Stallaert vindt men ctochii, cluchte=.mtu\%K^ of hoop, geheel der peTSonen die
met elkaar eene gemeenschap vormen.
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gee, pachter der Augustijnen onder Bree ; de som werd
gelegd en ik ontving er het derde van *.
O p zijne beurt verhaalde Michel Vallé iets bijzonders
over den eed, op 11" Januari 1790 : « dat Van de Wal allerhande spraecken m a e k t e als of den duyvel hadde present geweest, dan groef dan fijn bulsende als een h o n d t ,
loopende van de eene plaets naer de andere ». D a t deed de
listige kapitein om indruk te maken op 't gemoed van
minder bedorvenen of meer naleven dan hij. «. D e capteyn
en sijn soon spuwden eerst op het crucifix en ik deed dat
daerna en dat gebeurde over zes of zeven jaer ».
Vallé, zoowel als de andere veroordeelden die bekentenissen deden, bevestigde deze in extremis,
d. i. drie of
vier uren vóór de executie, na gebiecht en g e c o m m u n i ceerd te hebben ; ziehier hoe dit in het Crimineel Register
vermeld staat voor h e t g e e n Bijnsbergen betreft en die formule is voor allen dezelfde.
Laeste v e r c l a e r i n g e met eede b e v e s t i g e gep r e s t e e r t den 11° X •"''
1789 d o o r
Jacobus
Bijnsbergen :
Heden den i i " X""'* '789, ten 8 uren smorgens, compareerde
voor ons schepenen ten competenten getal, sp' vergaedert, den gevangen Jacobus Bijnsbergen los van ijsers en oanden, op het stadbuys binnen Bree, te voorens voorsien sijnde van het heyligh sacrement des autaers, aen de welcken ( p r o e v i a m o n i t i o n e
volgens het reglement d e a n n o 1 7 5 2 , f o r m u l a 13, v i d e
L o u v r e x ) wij schepenen noghmaels claer en duydelijck lectuere gedaen hebbende soo van de respectieve antwoorden soo ter
scherper examinatie als naeders in respectieve datis den 17"' en 18'
gbris j„ December 1789 gcpresteert, heeft verclacrt de pure en suyvere waerheyt geseyt te hebbïn en niets meer daer aen ccnnen veranderen.
Den comparant gevangen verclaerende sijne gedaene betigtenissen en bekentenissen te sijn de opreghte en suyvere waerheyt en
daer bij persevereerende heeft die selve bevestight met den solem^
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neelen cede welcke hij uytgesworen heeft met de vingeren op de
voeten van seynen gecruysden saligmaker, den selve noghmaels op
sijn deel des hemels en de eeuwige vcrdocmenisse aenroepende als
getuygen van sijne reghtsinnige en waeraghtige gedaene bekentenissen.
Proelectis, inhoesitet sub signavit.(i)
( S i g n , e r a t . ) Jacobus Bijnsbergen ( d e i n d e ) .
Quod attestor M. Van de Loo, s e c . s u b s t . (2).
H e t Crimineel Register vermeldt het doodvonnis en de
terechtstelling van : Michiel Vallé, oud 58 jaar, en Antoon
van H e e s w y c k . oud 48 jaar, die op i" Februari 1790 g e hangen viferden ; Godfried Driesen, 50 jaar. Jan Braeken,
alias Jan Jans, Jan Cypers van Tongerloo, oud 49 jaar en
wever van beroep, Henricus H e n r i c x , die den 13° F e b r u a ri 1790 aan de galg geknoopt werden ; A b r a h a m Mozes,
slachter en leurder, 31 jaar, den 8" Januari 1791 opgehang e n . Jacobus Stieners, alias Henckens,
van Gruitrode,
werd den 12" Mei 1791 tot de tortuur verwezen, maar
acht dagen later is hij « buyten alle poursuiten gestelt ».
Uit de bekentenissen van den jood A b r a h a m Mozes,
dien m e n de duimsnoeren en daarna de spaansche stievels
zette, vernam m e n : 1° Zijne d e e l n e m i n g aan den diefstal
i n d e kerk van Neer-Oeteren, in 1782 gepleegd ; 2 ' Dat
zijn voortvluchtige broeder Bernardus ook medehielp ; 3°
Dat hij. A b r a h a m , in die kerk gestolen heeft een zilveren
crucifix, eenen kelk en andere zilveren voorwerpen en
verheler van die voorwerpen was, die eenige dagen na
den diefstal verkccht werden aan zijne neven, joden, wonende langs de Maas tusschen Smeermaas en Maastricht.
T e g e n Anna-Katharitja R e e c k x werd den 5° Augustus
1791 ook vervolging gevraagd. Zij was de nicht van Bijns\\ Na voorlezing, heurt gned en onderteekent.
:) Wat bevestigd heelt M. Van d« Lüu, secreturï!..

DE BOKKERIJDERS.

273

bergen en woonde in een oud huisje, kort bij dat van haren neef, met hare zuster die weduwe was van den verworgden Le Ruyte. In 't verslag der schepenvergadering
van dien dag staat te lezen dat Lambert Reeckx, haar vader, ook geëxecuteerd geweest is en dat « sigh altoos in
voors : huyskens hebben opgehouden ende nogh ophouden schoeyers, lantloopers ende alle bogt van volk ». Katharina Reeckx wras getrouwd geweest met Zacharie, eenen « wael oft lantlooper, welcke kort naer sijne trouw is
vermist geweest ende nooit meer gesien worde ». Zij werd
den 4° October 1791 getortureerd, den 6" October ter
dood veroordeeld en vier dagen later gehangen met Jaspart Le Clercq.
Een decreet van aanhouding staat onder datum van 15"
September 1791 in 't Crimineel Register geboekt tegen
Waltherus Fortuin, Helena Cuypers, huisvrouw van J.-M.
Neesen, Anna, de vrouw van Godfried Driesen, Joès Baeten « soone van Marten Cueten », en Jan Van de Wal,
zoon van den kapitein, doch al deze leden der bende waren « vlugtigh met hun domicilie te transporteeren naer
andere plaetsen ».
Drossaard Clercx vroeg nog vervolging tegen Bartholomeus Fueren i/^w 0«^^ / deze woonde eerst met Waltherus Fortuin in een en het zelfde huis, een in de karrier
en de andere in de keuken ; ze gingen toen met Arnold
Van de Wal samen op de konijnenvangst met fretten tot
zelfs in de omliggende gemeenten. Fortuin was van
« sleghte religie » en men hiet hem « den ouden speelman
ende draeyer » ; Fueren was gewoon « veel herbergen te
frequenteeren sonder een stiel ofte costwinninge te hebben » ; later ging hij als knecht in den Neermolen van
Ellicom wonen, maar maakte zich met de reeds genoemden bijtijds onder de voeten uit.
Met die vermelding sluit het register op 2° Mei 1792.
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Uit de verklaringen door andere Bokkerijders gedaan is
nog gebleken, o. a. : i» Dat Barbara Baggen liaren man
op diens nachtelijke tochten vergezelde en een L.-V.Beeld bijbracht, Crona geheeten, als een nieuw lid der
bende in haar kroegje den eed moest afleggen ; 2" Dat er
bij deze gelegenheid aldaar brandewijn gedronken werd,
zoowel als tijdens den diefstal Bogaerts ; 3° Dat Van de
Wal bevel gaf aan Bokkerijders, die de wacht hielden op
het voetpad leidende naar Nieuwstad, terwijl de inbraak
ter brouwerij gepleegd werd, van iedereen dood te steken
die hen wilde verhinderen ; 4° Dat de andere dieven met
pistolen gewapend waren ; 5* Dat Michiel Truyens en
zijne vrouw Aldegonde Claes met den eenigen zoon van
Van de Wal en een dozijn andere leden der bende Bree en
de streek verlieten om zich aan de rechterlijke straf te
onttrekken ; dewijl de kapitein en diens zoon in Bree geen
mannelijke afstammelingen nalieten, is daar nu geen Van
de Wal meer van Bokkerijders afkomst ; 6° Dat er aandeelen in de opbrengst van den verkoop der gestolen juweelen en voorwerpen werden verdeeld in de herberg
van den barbier Pieter Janssen, te Bree ; "j" Dat ook een
brandbrief van 14 of 15 patacons gericht werd aan Michiel Mulkens, op de buiting van Bree en het geld gelegd moest worden op het « Hoevenpad, op den omdraei
loopende naer Misseborg, onder eenen doren waerop een
stuk pan gelegt is ».
Dat Hoevenpad, thans Hovenpad, loopt in oostelijke
richting van de Op-Itterpoort naar het Hovenveid; waar
toen ook Hoevenhof lag in de richting van de later gegraven Zuid-Willemsvaart, en sluit zich daar nu aan met
den kiezelweg Bree-Kinroy ; schier op de helft van het
Hovenpad zondert zich in zuidoostelijke richting een
voetpad af, dat aan deze zijde der kanaalsbrug van Bree
uitkomt aan Missenborg (Mussenborg), eene pachthoeve
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van M. Geraets, bewoond door Franssen ; 't is juist op
dit punt, « op den omdraei », dat het geld moest gelegd
worden.
Ziehier het letterlijk afschrift van eenen brandbrief ons
welwillend medegedeeld door den eerwaarden heer J.
Leynen, kapelaan te Munster-Bilsen en bestuurlid van
den Geschied- en oudheidkundige Studiekring van Hasselt:
« gij moet leggen ten kronen voor hel houter en ten voor het
broken dit moet gij leggen onttrent den elspedth daer sal steken
eenen dennenmei daer moet het geit aenleggen so gij het geit niet
enlegt soo sal ik het vreken seven iaeren naer desen dagh ik sal
den brant steken ü uhuis.
brantbrif
hendrick ».

Uit onze opsporingen is gebleken dat deze sommatiebrief gelegd werd in « Het Hasselt, onder Breeen Tongerloo. Er werden ten of lo kronen geëischt voör de winning Het Houter en ten (tien) voor de winning Het Broken en deze 20 kronen moest men leggen dicht bij den
Elsput, een braakgrond gevormd uit kuilen en venen ;
de Elsput bestaat nog alsook de twee boerderijen : Broken behoort toe aan Vandersteegen van Tongerloo en is
door den eigenaar bewoond ; Houter is de eigendom der
kinderen Haels, van Bocholt, en ligt onder Bree.
Van dezen brandbrief vonden wij geen spoor in het
rechtsgeding der Bokkerijders van Bree en Bocholt, maar
alles werd ook in verre na niet ontdekt of onthuld, omdat
de personen, die brandbrieven ontvingen, dikwijls de
geëischte som legden zonder de zaak aan de justitie bekend te maken, enkel uit vrees voor de wraakneming der
sommatiebriefleggers.
Men verzekert ons dat Lucia Truyens niet herkomstig
kan zijn van Bocholt waar geen Truyens'en bestaan, al is
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er ook op 't einde der 19^ eeuw een burgemeester van
dien naam geweest maar die van Meuwen afkomstig
was. Vermoedelijk was Lucie lierkomstig van « Op Truyens », een oude winning onder Gerdingen.
Willem Jans, alias Stepels, kapitein der bende van Boeholt, woonde aldaar in een huis, sinds lang afgebroken,
bezuiden de kerk aan den rechterkant der baan van BreeBocholt-Hamont. Benoorden de kerk en rechts dier zelfde
baan woonde Laurens Strijkers, alias Laurens den
schoenmaker, en tegenover die woning ligt nu nog Vandersteens goed of Het Steen. (1)
De Toleyckerboom, ook Toleyck, Tolkesboom geheeten,
was geen eik maar een buitengewoon dikke linde, staande ten N.-O, van Bree op nagenoeg 10 min. van de stadswallen ; tegen zijnen stam hing een heiligebeeld en inwoners van Bree meenen dat dit beeld den H. Nicolaas Tolentinus (2) voorstelde, die aldaar vereerd wordt en naar
wiens naam de linde Tolkesboom zou geheeten zijn ; over
een dozijn jaren is de uitgestorven boom door een jonge
linde vervangen, waaraan het beeld van O.-L.-Vrouw
hangt.
Ten Noorden van het huis Bogaerts loopt de Molenstraat oostwaarts naar den Toleyck en de Zuid-Willemsvaart, die later, in 't begin der 19» eeuw, gegraven werd,
welken weg de roovers met hunne pakken gestolen goed
volgden ; zoo bereikt men weldra de welgekende huizing
Stad Rome en de reeds genoemde winningen Het Houter
1) In dat huis is rond Kerstmis 1567 de SchriftuurUundipe Cornelius van den Steen
(Corneille De la Pierre — Cornelius a LapidcJ geboren ; in 1592 werd hij Jezuïet, was een
welsprekend redevoerder. diepgrondige philosooCen godgeleerde, bekwaam geschiedkun>
dige ; overleed den 12" Maart 1637 in geur van heiligheid te Rome. {CoHectiofi de Précis
Aiston'ques, par TcivecoTtn. Firussel 1857, Boekd.VI, hlzz. 610—631)-Joannes, de broeder van Cornelius, werd in tól i pastoor van Eelen en in 1623 van Roermond, waar hij in
1638 stierf. De pachthoeve Vandersteensgoed hoort nu aan hel Godshuis van Roermond
toe ; hij den openbaren verkoop, 9 September 18931 was ze 50 hectaren groot.
2) Nikolaas Tolentinus, priester en belijder, heilig verklaard in 1,146.
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en Het Broken, in welker buurtschap het kroegje lag van
kapitein Van de „Wal en waar het Tongerloosch Veld begint. De nachtdieven konden het gestolen goed niet in
de stad brengen, wier poorten gesloten waren, maar borgen alles in het huis van Van de Wal ; daar werden de
kleedingstukken en het linnen.verdeeld en de joden brachten 's anderendaags de juweelen naar Smeermaas ; het gestolen geld en de opbrengst van den verkoop werden enkele dagen later onder de leden verdeeld.
De jongelieden van Bree en den omtrek bezochten veel
de herberg van Van de Wal, vioolspeler en dansmeester,
waar muziek gemaakt werd en gedanst, en waar men ook
volop met de kaart speelde en dobbelde. De jonge gasten
wisten niet met wien ze daar aan de speeltafel zaten,
anders hadden zij kunnen uitleggen hoe het kwam dat zij
doorgaans keps of met ledige beurs naar huis keerden.
De tortuurkamer bevond zich in eene benedenplaats
van het stadhuis en de galg was opgericht tusschen den
Muysendijck, gehuchtje van Bree, en Gerkenberg, gehucht van Gerdingen, ter plaatse Breeërheide.
Op blz. 139 van het Crimineel Register, «Extraordinaire Genachte van 6° Maart 1790 », staat het afschrift van
het « Mandaet van gratie, abolitie en remissie ten faveur
van Leonard Spreuwers, alias Soors, seer genaedelijck
vergunt door onsen genaedigen prince en bisschop van
Luyck in sijnen conseil privé waervan het origineel mandaet alhier ter visie gestelt word ». De moeder van dezen
boerenjongen mocht wel tamelijk begoed zijn, want ze
moest, « volgens reglement van 1685, 400 guldens
Luyckx ten handen der justitie Bree deponeeren » en dan
nog instaan voor de kosten van het rechtsgeding.
Er is wezenlijk reden om hulde te brengen aan den onverpoosden iever van Clercx en van de slecht betaalde
schepenen van Bree, die in die langdurige processen heb-
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willen zetelen ; op min dan twee jaar tijd was het ontzaglijk rechtsgeding, met al de processtukken en ras opeenvolgende zittingen der schepenbank, van 28 crimineele
zaken afgedaan, zónder nog van ondergeschikte rechterlijke vonnissen te s p r e k e n , wat een ongelooflijk geschrijf
en groote nauwgezetheid vergde. W a t inzonderlijk Clercx
aangaat, die moest ondertusschen op vele andere plaatsen
w e r k z a a m en veelal uithuizig zijn en klerken hield hij er
niet op na. Wel blijkt uit volgend briefje, drie dagen vóór
de executie van A b r a h a m Mozes geschreven, dat zijn
vader h e m in het bureelwerk bijstond :
d' heer Greffier de Borman sal gelieve te weeten, dat mijn soon
den drossard op het aencoemen dseser niet bij huys was, dus hebbe goet gevonden, om geen teydt te verliesen, ued.de rechargen
toe te senden en dan konnen de heeren nog heden pronontieren
en aen den jode voorleesen om soo den sabathdagh te connen celebreeren ut puto met hem aen de galge te hangen.
Afin wij sullen provisioneel op Saeterdagh tellen, soo den drossard anders goet vindt, dan sullen morgen naeder orders coemen.
Ondertusschen nae aile bedenckelijkc goede wenschen vsn den
teydt (i), die ick den hemel smeeke mildelijck te willen vervullen
met sijn dieibaer zegens pro utroque homine te storten over ued.
waerde persoon, mejuffrouw ued. beminde, en de geheel jonge familie en al de goede vriende in Bree.
Mijn heer
Exel den 5 January 1791.

Ued. D. w. Dienaer
J . M . Clercx.

1) 4 Van den teydt » bedoelt de nieuwjaarsweek, of den tijd der uieuwjaarsweoschen ;
en men ziet dat de schrijver zijne ganzepen heel netjes tot nieuwjaarscomplimentjes
wist te versnijden.
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Te Stockheim, Dilsen en Lanklaer.
Sprekende over de Bokkerijders in het- Land van Valkenburg-, vermeldden wij het feit van eenen diefstal in 't
jaar 1754 gepleegd te Stockheim, ten huize van den burgemeester Jan Custers. De dieven van Overmaas kwamen tot zelfs aan deze zijde van den stroom hunne strooptochten uitvoeren, hetgeen nu toch wel later wederkeerig
geschiedde met Bokkerijders onzer provincie, die op den
rechteroever der Maas hunne roofgenooten een behulpzame hand gingen bieden. Het staat vast dat aan den diefstal bij den burgemeester van Stockheim veel Belgische
Bokkerijders deelgenomen hebben, zoowel als het blijkt
uit gedane bekentenissea der plichtigen dat vele bandieten
uit het Overmaasche hun Belgische makkers hielpen bij
de plundering der kerk van Beegden en der groote pachthoeve van Daniëlsweert, in HoUandsch Limburg gelegen.
Een en twintig Bokkerijders der Maasvallei en der
Kempen namen in den Herfst van 1787 deel aan den
zwaren diefstal met inbraak, te Stockheim, bij den koopman Geraard Briers. Luitenant-drossaard Pendris was
toen nog in dienst voor het ambt Stockheim, waar hij den
29° Maart 1790 door Clercx, sinds een jaar « speciale gecommitteerde », opgevolgd werd als titelvoerenden luitenant-drossaard.
Pendris meende te recht dat zulk een schelmenstreek
slechts kon gepleegd worden met medehulp of ten allerminste volgens inlichtingen en aanduidingen van personen zeer wel op de hoogte der plaatselijke omstandigheden. Zware vermoedens had hij op Leonard Spreuwers,
dien hij dikwijls te Stockheim bij verdachte personen gezien had, maar deze rechterlijke officier scheen minder
schrander, scherpzinnig en doortastend te zijn dan Van
de Cruys, Hollanders of Clercx, en het duurde meer dan
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twee jaar eer hij tot de aanhouding van Spreuwers wilde
overgaan en daaraan was hij nog sinds eenige maanden
door den «speciale g e c o m m i t t e e r d e » Clercx geholpen,
want deze wist dat Spreuwers van Bree was en daar ook
deelnam aan den diefstal bij Bogaerts, in April 1786. O o k
eischte Clercx dezen Bokkerijder als zijn g e v a n g e n e op en
zijn verder wedervaren heeft men onder de voorgaande
rubriek v e r n o m e n .
Aan den zwaren diefstal op Daniëlsweert, dien we
straks zullen bespreken, want hij had eerst in September
•793 plaats door Bokkerijders der Belgische en Hollandsche Maasvallei, namen ook verscheidene roovers van
Stockheim deel, maar het oud archief dier stad is ten jare
1838 door een groeten brand geheel vernield en het Staatsarchief van Luik (Stockheim binnen de wallen stond onder het Luiksche recht) bezit geen enkel schrift over de
Bokkerijders, zoomin als het Staatsarchief van Hasselt en
het Algemeen Rijksarchief te Brussel. In zijne monographie over Stockheim, zegt de heer advocaat Jos. Croonenb e r g h s geen woordje over de rooversbenden en hare diefstallen aldaar of elders gepleegd. Het eenige wat over
Stockheim te vinden is, zijn twee overdrachtregisters van
1601-1608 en 1623-1633, alsmede twee geding- of rolregisgisters loopende het een over de jaren 1666 tot 1687, het
ander van 1697 tot 1793, die in het Rijksarchief van Nederlandsch L i m b u r g berusten, maar er zijn geene crimimineele registers noch rechterlijke oorkonden over de
Bokkerijders der 18' eeuw. Geleerde en bejaarde Stockheimnaren weten ons ook niets over Bokkerijders te vertel en.
Reeds hebben wij verhaald, dat in 1774 een vader en
zijn zoon te Mechelen-aan-de-Maas als Bokkerijders gehangen werden, en traden alsdan in plaatselijke a a n g e legenheden over die g e m e e n t e , thans kantonshoofdplaats.
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Twintig' jaar daarna werd te Mechelen Wilhelmus
Moonen gehangen ; hij was te Eysden geboren, woonde
lange jaren te Lanklaer waar hij in 1782 door den pastoor
van Berg (Hollandsch Liraburg) getrouwd werd met
Margaretha Thyssen, van Reckheim ; hij verbleef veel te
Dilsen in het huis van Jan Op den Acker, waar hij den
11° Juni 1794 met dezen laatste en met Hermke den Snieder door drossaard Clercx aangehouden en te Maaseyck
i n ' t gevang gezet werd. Moonen ontsnapte maar werd
weldra weer gepakt te Mechelen en stierf daar op den
Galgenheuvel. Te Dilsen meent men dat hij den bijnaam
droeg van den duvel, omdat hij veel verbleef bij vermelden Op den Acker, die in het nagelaten handschrift van
L.-L. Smeets van Maaseyck (1794) duidelijk met dien
lapnaam betiteld wordt ; deze toenaam kwam van het bewoonde huis langs de Oude Maas, in welks gevel nu nog
een ingemetselde saterskop of duivelskop zichtbaar is. Dit
huis ligt kort bij de toen gebruikte kerk (i), zoodat dan
ook weer de oude zegswijze van pas kwam : Hoe korter
bij de kerk, hoe slechter christen ! Dat was nog meer
toepasselijk op Hermke ü^^« Snieder {\ieYnyznxis Coo.), die
minder dan 100 meter ten Zuiden van pastorij eu kerk
woonde, langs de brouwerij. Dit Hermke scheen het
braafste ventje der heele parochie, woonde dagelijks de
mis bij en toonde zich zoo volieverig in Gods tempel dat
hij gezwind uit zijn bidbankje wipte en voor het altaar de
plaats innam der koorknapen,als die jonge gastjes niet tijdig op hunnen post waren om de mis te dienen, 't Was
dan ook eene heel onverwachte en druk besprokene gebeurtenis te Dilsen, toen drossaard Clercx met den gerechtsbode der gemeente en andere gerechtsdienaars den
M Kerk, pastorij en schooi lagen toen in üilsen-üorp, d. i. langs de Maas, nu Oude
Maas geheeten ; thans bevinden zich de Iterli en de sch-ilen aan de Weslerzijde van
den steenweg, in het gehucht Houtessen.
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trouwen kerkbezoeker bij de lurven pakte. De eerwaarde
heer Dupont, alsdan pastoor, begaf zich bij den drossaard
en maakte hem op het welgekende feit opmerkzaam dat
Hermke een zijner godvruchtigste parochianen was en de
justitie zich wellicht door valsche inlichtingen op een
dwaalspoor bevond. Zulke aanmerking hadde Clercx gewis niet geduld in den mond van een gewonen medeburger, maar hij hield rekening van den stand des woordvoerders, verzocht den braven dorpsherder wat geduld te
hebben, haalde rechterlijke papieren bij en overlas ze nog
eens stilzwijgend; dan verklaarde hij den onthutsten
pastoor dat Hermke een uitgelezen schelm en weergalooze huichelaar was, die aan vele bandietenstreken deelnam, o. a. aan den heiligschendenden diefstal der kerk van
Beegden op 9° September 1793, en dat daar de tusschentijdige misdienaar van Dilsen uit heiligschendende spotternij den miskelk met iets heel anders dan putwater of
wijn had laten voUoopen. Nu, Hermke heeft zich vóór zijne terechtstelling met God en de menschen verzoend.
Pastoor Dupont vernam dat met voldoening en liet daarover zijne tevredenheid aan Hermke bij een laatste bezoek blijken. Toen hij hem zegde dat hij nooit zulke
schurkerij van zijnentwege verwacht had, antwoordde
schamper het kleermakerke : « Och ! heer Pastoor, gij
hebt er te Dilsen velen als braaf begraven, die nog slechter waren dan ik » ! Of Hermke, zoo sprekende, den
snoever speelde, is moeilijk te zeggen, maar 't is zeker
dat de goede zielenherder geene reden had om zich over
de laatste verklaring van zijn schijnheiligen parochiaan te
verheugen.
Te Dilsen meent men dat deze Bokkerijders hunner gemeente op Siemkensheuvel onder Maaseyck gehangen
zijn, maar in het nagelaten handschrift van den barbier
Smeets, die toen te Maaseyck woonde, staat duidelijk te
lezen : « Den 21° Juni 1794 sijn dese 2 gericht te Dilsen».
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T e Neer- en Op-Oeteren, Neer- en
Op-Glabbeek.
Neer-Oeteren, eene g^emeente van 826 inwoners in 1790
en van 2505 bij de laatste tienjaarlijksche optelling-,, was een
Loonsche vrijheerlijkheid, toehoorende aan de abdij of het
kapittel der adellijke kanunnikessen van Thorn ; dit is
een vlek van ruim 1,400 inwoners, twee uren noord oostwaarts van Neer-Oeteren en 15 minuten van de Belgische
grens in HoUandsch Limburg gelegen. Het Stift of de abdij Thorn {Thoor of Thoer in de volkstaal en Thooren in
de 17* eeuw) vormde in den tijd der Bokkerijders een
klein vorstendom van zes kerkdorpen (Thorn. Ittervoort,
Baexem, Eli bij Halen, Stramproy en Grathem) ; het
is in 1794 door de Fransche Republiek in bezit genomen, de 15 kanunnikessen, 6 kanunniken en het dienstpersoneel werden verdreven. Door de wet van i" September 1796 zijn de kloosterorden en congregatiën in
België en Nederland afgeschaft en de begijnhoven door
die van 25° November 1797 ; alle kloosterlingen moesten
het habijt afleggen en het wereldlijk kleed aannemen ; de
capucijnen moesten zelfs hunnen baard laten scheren ( i ) .
De laatste vorstin-abdis was Maria-Cunegonde, koninklijke prinses van Polen, geboren op 10° November 1740 te
Warschau, sinds 26" Juli 1776 abdis en den 8= April
1826 te Dresden overleden ; zij was de dochter van Frederik-August, keurvorst van Saxen, koning van Polen, en
de broeder van den gouverneur-generaal der Oostenrijksche Nederlanden ; haar zeer lange titulatuur, die wel acht
regels beslaat, eindigt met den titel « Vrouwe van Neeroeteren ». 't Is onder haar bestuur dat de Bokkerijders van
I) Het Keizerlijk Stift is tn 1797 publieli verkucbt; de abdij werd (gedeeltelijk (gesloopt,
de afhankelijke gehouwen werden later dienstig gemaakt tot eene meisjesschool en de
prachtige Stiftkerk is in 1808 in parochiekerk veranderd.
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Neer-Oeteren opgespoord en uitgeroeid zijn en wij zegden reeds dat ze Clercx, g e h u w d met de dochter van haren rentmeester Cornells Nouwen (vao Peer), tot luitenant-diossaard aanstelde.
Over het gerechtswezen en andere stoffelijke aangeleg e n h e d e n bestonden er vrij lange betwistingen tusschen
de abdis en den prins-bisschop, graaf van Loon, totdat
men eindelijk een vergelijk trof en een concordaat sloot op
19° November 1663 : de abdis noemde den meier en de
helft der schepenen ; de prins-bisschop, handelend als
graaf van Loon, wees de andere helft aan, alsook den
schout en den secretaris. D e vonnissen door deze rechtbank gedragen k w a m e n in beroep voor twee
commissarissen deciseurs,
waarvan een door den prins-bisschop,
graaf van Loon, en de andere door de vorstin-abdis a a n g e steld werden. Deze commissarissen waren ook de rechters
in crimineele zaken, namelijk v o o r d e processen der Bokkerijders, en vonnisten als hooggerecht, zonder ergens recharge te vragen ( i ) .
Volgens we lazen in register 9,afdeeling N e e r - O e t e r e n ,
Staatsarchief Hasselt, g i n g het in deze aanzienlijke gemeente al zeer rumoerig toe een weinig vóór of zelfs tijdens de bandietenstreken der Bokkerijders ; vermoedelijk
waren de plegers dier euveldaden niets anders dan leden
of toekomstige leden der bende, die slechts later als Bokkerijders voor h u n n e rechters moesten verschijnen.
Den 21° December 1763 werd in de velden van W a t e r loos — een gehucht van Neer-Oeteren in de richting van
Neer-Glabbeek en Op - Itter gelegen — Nikolaas Haesen
« jammerlijck mishandelt » ; hij had eene wonde aan het
hoofd dat « het cranium bloodt light, mede den reghten
l^ Tijdens de Bokkerijders, op 't einde der l8» eeuw. was Lambrecht Barlhels, Jurist en
advocaat, een der twee f commissaires deciseurs » ; hij was door de prinses-abdis van
Tborn aangesteld. De andere hiet J.-R. de Stuers.
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arm lusschen den elleboogh en de hant en de twee beenen
in stucken ». Den 7° Januari 1766 werd een landbouwer
zoo erg geslagen dat hij drie dag-en daarna overleed. Den
8° Februari 1767 werd Mathijs Verheyen, bij Jacobs uit
de herberg komende, tegen den grond gesmeten, en zoo
deerlijk mishandeld dat hij voor dood ter plaatse bleef liggen. Den 12" Maart 1767 werden bij den secretaris Pendris in 't midden van den nacht al de vensterruiten stuk
gesmeten. In 1782 werd de kerk met inbraak bestolen en
aan dezen diefstal namen de Bokkerijders van Bree deel,
maar die van Neer-Oeteren zijn er ook zeker niet vreemd
aan gebleven.
Uit de bekentenissen, den 24° Januari 1794 te Maaseyck
door eenen Bokkerijder dier stad op de pijnbank gedaan
en buiten de tortuurkamer en ook nog in extremis bevestigd, is gebleken dat de Bokkerijders van Neer-Oeteren in 1784-1794 talrijk waren, dat zij de kerk van Beegden
en de pachthoeve Daniclsweert hielpen bestelen en dat op
den datum dier bekentenissen de « garde-chasse », zoon
en roofgenoot van den dorpsbode, reeds gehangen was
geworden, 't Was in dit tienjarig tijdvak dat de Bokkerijders van Bocbolt, Bree, Op-Glabbeek, Neer- en Op-Oeteren, Ophoven, Maaseyck, Eelen, Rothem, Dilsen en
Stockheim, alsmede die van aanpalende landstreken in
hunne volle ontwikkeling waren en hunne euveldaden op
groote schaal pleegden ; het kwaad steeg ten top te midden van allerhande staatsrumoer en politieke onlusten of
wisselvalligheden, die de reeds slappe politieinrichting
nog verzwakten en schier vrijen teugel lieten aan het janhagel, steeds bereid om in troebel water te visschen. Beurtelings hadden we te lande de Brabantsche en Luiksche
omwenteling van 1789, de Fransche Revolutie, den inval
der sansculotten, de herhaalde veldslagen op ons grondgebied en de verovering van België door de Fransche Re-
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publikeinen (veldslag van Jemappes op 6° November
1792, van Neer-Winden op 18= Maart 1793, van Fleurus
op 26" Juni 1794). Het ging zoo ver in 't plegen van allerhande misdaden, dat de besturen van Luik, van de
Oostenrijksche Staten en der Vereenigde Provinciën van
Holland overeenkwamen om eene soort van algemeene
klopjacht in te richten, drie dagen en drie nachten lang,
van 16" tot 19" December 1793, op de talrijke boosdoeners van alle slag, verdachte landloopers en baanstroopers, en die vooral zou plaats hebben te Antwerpen,
Hoogstraeten, Turnhout en Diest ; te Oirschot, GrootZundert, Wouw en Sinte-Maria i n d e Nederlanden ; te
Hoei, Sint-Truiden, Maastricht ; te Biee, Neer-Oeteren en
Maaseyck. 't Is juist toen dat Clercx de volle maat gaf zijner scherpzinnigheid en noeste vlijt, en ook aanhoudingen deed die weldra tot de uitroeiing der Bokkerijdersbenden moesten leiden. Het was op dit tijdstip dat hij de
band legde op de bandieten van Neer- en Op-Oeteren.
De eerst gevatte Bokkerijder, waarover de rechters van
Neer-Oeteren te onderzoeken en te vonnissen kregen, was
Jan Moonen, alias Oosterbosch, een wever dier gemeente.
Den 24" Januari 1794 werd hij tot de tortuur verwezen,
nadat de schepenbank of het nedergerecht daartoe bevel
of recharge kreeg van de twee commissarissen deciseurs,
en drie dagen later werd hij in de tortuurkamer gebracht.
De schepenen Thys, Janssen, Vlemelinx en Verheyen
vroegen hem of hij verkoos vrijwillige bekentenissen te
doen in stede van gepijnigd te worden : hij verklaarde
geene schuld en dus niets te bekennen te hebben. Toen
zijn hem door den beul de spaansche stievels gezet in
tegenwoordigheid der schepenen en van dokter Magr.ée,
van Aldeneyck (Maaseyck) ; die foltering hield hij twee
uren vol, waarna de volgende bekentenissen gedaan werden :
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Over twee of drie jaar bevond ik me, laat in den avond,
ter her berge van Bellen, te Neer-Oeteren, met zekeren
Antoon Crets die 5 of 6 jaar geleden alhier op Cretskensgoed woonde en nu te Op-Oeteren verblijft ( i ) ; ook waren daar nog Antoon en Willem Mulders, van Op-Oeteren. Te huis keerende, besloten we eenen brandbrief te
leggen bij Leonard-Pieter Thyskens of Thysmans te OpOeteren. Drie dagen later zijn Hendrik Pelsers en zijn
zoon Jaak me in mijne woning komen halen en we gingen samen in 't veld tusschen Nys en het dorp Op-Oeteren, waar we de drie makkers van Op-Oeteren ontmoetten, 's Nachts hierna heeft Antoon Crets in het huis van
vermelden Thysmans van Op-Oeteren eenen brandbrief
van 10 kronen gelegd en hij is later de som gaan lichten,
maar er was niets op de aangewezen plaats neergelegd
geworden. Met Kerstmis 1791 legde Crets eenen brandbrief in den mesthof van Mathijs Nysen, alias//«;«^/^«,
te Neer-Glabbeek, waardoor men 100 florijnen eischte,
die op Gruitroyerhouw moesten gelegd worden. (2) Toen
Crets ze ging halen werd hij verjaagd door wakende lieden, die op hem schoten.
Ik nam ook deel aan den diefstal in een huis te Rothem
met Hendrik Pelsers en zijnen zoon Jaak, Antoon
en Willem Mulders, Thomas Lahaye, alle vier van
Op-Oeteren ; het aldaar gestolen linnen met de kleedingI] Crctskensgoed bestaat nog a]tij(i en ligt dicht bij de tramhalt « Den Tip », in het gehucht Geysteren ; vertrekkende van deze haltom den gemeentelijken kiezelweg te volgen
IS Cretskensgoed het derde huis aan den rechterkant. — Sprekende over Op-Glabbeek
zullen we zien dat deze Antoon. alias CrrU of Cretsketis. Antoon Meylaerts biet. Die
familienaam bestaat niet meer te Neer-Oeteren, wel het huis Meylaerts, in het gehucht
Walerloos.
2) GttijtiQyerhouw of Rpyerhouw, Aershouw en de Houw zijn drie gehuchten met
elkaar verbonden door een breeden weg, die van de spoorhalle langs den Bendenkuil en
de Schans loopt naar Gruitrode en Neer-Glabbeek ; Royerhouw hoort onder Giuitrode
en Op-Oeteren en in de nabijheid ligt nu nog de boerderij Immelen, eigendom van den
heer dokter Roex, van Bree.
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stukken werden door Crets verkocht en ieder o n t v i n g van
hem zes schelling^en.
's A n d e r e n d a a g s , « los van ijsers en banden », bevestigde Moonen zijn gedane bekentenissen ; den 13" Februari
1794 werd hij ter dood veroordeeld door dit vonnis :
« Wij schepenen der heerlijckheid en justitii.' Neeroeteren, ons
vervoegt hebbende op onsen gewoonlijken richterstoel, ingevolg
leeringe en recbsrije der eedeJe eerentfeste heeren commissarissen
deciseurs, ons wettig opperhooft, verklaeren den lieven officier
•v.e\ gefundeert om den gevangen Jan Moonen, alias Oosterbosch,
te doen brengen terplaetse van suppiicie, aldaer gekomen sijnde te
stellen aen eenen pael en worgen tot dat er de dood op volgt en het
dood ligchaem in asschen te verbranden tot spiegel van andere,
condamneerende den selven gevangen in de kosten ter onser behoorlijke taxatie en moderatie. Actum et pronunciatum in judicio
de Neeroeteren hac 13 februarii 1794 ».
Den 4° Maart 1794, na gebiecht en gecommuniceerd te
hebben, verklaarde Moonen dat al die bekentenissen
juist en rechtzinnig waren ; dienzelfden dag o n d e r g i n g
hij zijne straf.
Den 4" Februari 1794, werd Hendrik Pelsers ook op de
pijnbank gelegd en hij bekende deze feiten : medeplichtigheid in den diefstal, over drie jaar bij Jaak Liebes
(Leyssen) op den Houw, te Op-Oeteren gepleegd en in
het huis van Geraard Mulders aldaar overlegd met gezegden Geraard en zijnen zoon Antoon, wonend op het erf
van Jan Cops, en Jaak Pelsers, zoon van den getortureerde. Zij roofden er geld en meubelen, verheeld bij Jentje
Boogen, verblijvende op den Roosterberg (Op-Oeteren) ;
Hendrik Pelsers:ontviDg 7 schellingen voor zijn aandeel.
's A n d e r e n d a a g s , buiten de t o r t u u r k a m e r , volledigde hij
zijne bekentenissen : Aan den diefstal n a m e n n o g deel
Antoon Cretskens, Jan Moonen, Francis wonende op den
Roosterberg, Jentje Beogen, Hendrik Nijs en Hendrik
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Dael van Op-Oeteren. 't Was Cretskens die den brandbrief schreef voor Thysmans te Op-Oeteren, eenen voor
Immelen te Neer-Glabbeek, eenen voor Jozef Tysen te
Gruitrode en die ook het neer te leggen geld moest halen.
Namen nog deel aan den diefstal bij Jaak Leyssen op den
Houw : Frans Borca, zoon van de Cu et op Scheen ; Pier.
wonende op het goed van Servaas Cops, op den Dennenbosch, te Op-Oeteren. (i) Hendrik Pelsers werd denzelfden dag en in dezelfde termen veroordeeld als Moonen ;
hij onderging denzelfden dood op gezegden datum (4°
Maart) ; dien dag stierven nog drie andere Bokkerijders
van Neer-Oeterf n door beulshanden, zooals blijkt uit het
volgend request, waarin de scberprechter G. Hamel, van
Luik, op 14" Mei 1794, eene vergoeding vrof g aan de afgevaardigden der Staten : « Uw seer ootmoedige dienaer
heeft zich naer Neeroeteren bij Maeseyck begeven, waer
vier plichtigen op de pijnbank gebracht werden en viif
geëxecuteerd, waervooi hij maer eene seer geringe vergoeding gehad heeft ».
Twee maanden vóór die terechtstellingen, heeft een
Bokkerijder van Maaseyck onder de tortuur bekend gemaakt dat Karel Geurts van Neer-Oeteren een voornaam
lid der bende was, in wiens huis hij zelf en veel andere
roofgenooten den eed aflegden ; behalve de vrouw van
den smid Geurts noemde hij een dozijn Bokkerijders van
dat dorp, zoodat er ongetwijfeld op 't einde der i8<= eeuw
te Neer-Oeteren eene talrijke bende bestond. Sprekende
verder over Maaseyck, zal men de verklikkingen over
die inwoners van Neer-Oeteren vernemen, wat evenzeer
het geval zal zijn als we over Op Oeteren en Op-Glabbeek
spreken ; maar dewijl we nu met die gemeente bezig
O ^o^J'^r^^rg, eene huurt waar ook de Z^^»7/<:rad^5£^ gelegen is en waar Servaas Cops
en Jentje Boogen woonden, ligt t<> min. noordwaarts der kerit en 20 min. van Royeihouw.
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zijn, zullen we eenige dier namen aanhalen en ze met locale bijzonderheden omlijsten.
Karel Geurts, höefsmid, huwde in 1769 Anna Geurden,
en betrok toen een huis in de Kerk- of Kleinebeekstraat,
schuins tegenover de pastorij en thans bewoond door de
eerzame familie Bussels ; bij de oude menschen heet dat
huis nu nog Geurskens. De zes kinderen uit dat huweweiijk gesproten verlieten de gemeente en sinds 1800 is
er geen Geurts te Neer-Oeteren meer.
Den 27" Januari 1794 had Oosterbosch onderde tortuur zijne roofgenooten verklikt, o. a. Hendrik Pelsers en
zijn zoon Jaak. Vijf dagen later citeerde een Bokkerijder
van Maaseyck, aldaar getortureerd, den « garde-chasse »
en den dorpsbode van Neer-Oeteren als zijne medeplichtigen in groote schelmstukken, maar hij wist deze twee
niet met hunnen familienaam te noemen, terwijl Oosterbosch dit wel deed, doch integendeel de termen gardechasse en dorpsbode niet bezigde. Welnu, na tamelijk lange
opzoekingen te Neer-Oeteren is het ons zeer duidelijk gebleken dat Hendrik Pelsers de bediening van gemeentedienaar en zijn zoon Jaak die van jachtwachter uitoefenden. Deze laatste was de belhamel der bende. Zijn vader
werd dorpsbode benoemd in 1765 en is den 16" Juli 1739
te Neer-Oeteren geboren als zoon van Mathijs en Jacquelina Bodry ; met zijne eerste vrouw, Elisabeth Cobben, die
hij in 1761 huwde, verwekte hij vier kinderen, waaronder
J a a k ; Elisabeth Cobben stierf den 4" Mei 1771 en de
dorpsbode trouwde met Joanna Peeters, die kort na baar
huwelijk, op 29" Februari 1772,overleed; ten derden male
ging Hendrik Pelsers een huwelijk aan met Christina
Hellinghs, of Hellinx, welke den 18° Juli 1794 stierf, vijf
maanden na de executie van haren man ; uit dezen echt
sproot een enkel kind op 16" Juli 1774 en dat was de verder aangehaalde barbierster, op twintigjarigen ouderdom
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aan de galg geknoopt. Het overlijden der drie vrouwen
van den dorpsbode staat in de parochiale registers aangeduid, maar niet dat van hunnen man, noch van diens
zoon Jaak en van zijne dochter, de barbierster, omdat
de dood van geëxecuteerden immers niet in die registers,
maar enkel in de crimineele registers aangeteekend wrerd.
Oude en goed geleerde menschen van Neer-Oeteren
weten bij overlevering te vertellen dat de dorpsbode en de
« garde-chasse » het huis Stuyns bewoonden,gelegen in de
Spilstraat, schier tegenover het Klooster der Zusters Franciscanessen ; de vader hield eene herberg, die nog al goed
bezocht werd omwille zijner dochter Helena, eene wezenlijke herberg prinses, wier schoonheid nu nog in die gemeente geroemd wordt, juist als die harer naamgenoote
in de geschiedenis van Troja, de Grieksche prinses Helena, echtgenoote van Menelas, den koning van Sparta '•
maar helaas 1 de Helena van Neer-Oeteren was van echt
Bokkerijdersbloed en even inwendig verdorven als ze infraai van gezicht en leest en ter dege opgedirkt was ; feitelijk behoorde ze tot de bende, zoowel als haar vader en
Jaak, haar broeder van vaderszijde of « halvebroeder » ;
die hupsche deerne van fel besprokene zeden oefende de
bediening uit van barbierster. Op zekeren dag kwam Helena in den winkel van Brouwers waar ook herberg was,
juist toen er de drossaard Clercx eene ververschivig nam
in gezelschap van den schout ; de hoogofficier hunkerde
naar een afdoende reden om den erg verdachten dorpsbode en diens zoon in hechtenis te nemen. De opvallende
schoonheid van het meisje lokte deze woorden uit den
mond van Clercx : « 't Is oprecht jammer, maar ik vrees
voor die flinke meid, want zij is te Stuyns niet op hare
plaats ». Hij deed ze naderen, sprak over haren treurigen
toestand en maande ze aan het ouderlijk huis te verlaten ;
hij zou haar elders een goeden dienst bezorgen, want an-
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ders, voegde hij erbij op ernstig-en toon, vrees ik dat ge
binnen kort in mijne handen zult vallen. In dat keurig lichaam huisde eene meer bedorven ziel dan Clercx veronderstellen mocht : het voorstel werd met aanminnelijkheid van de hand gewezen en kort daarna is klaar bewezen
dat de pronte en handige barbierster een rijk gekleeden
heer niet alleen netjes den baard schoor, maar gladweg
den hals afsneed. Den 4" Maart 1794 werd ze tegelijk
m e t haren vader en broeder aan de galg geknoopt.
« Paul den visscher », alias Caus, werd te Maaseyck
ook verraden ; hij woonde op het marktplein waar nu
H u b e r t Quasters verblijft en dat nog « O p Caus» geheeten
wordt. Zijn eigenlijke naam. Paul Bollen, is in de doopregisters vermeld op 16' Maart 1758, maar zijn afsterven niet, zoomin als dat zijner vrouw, K a t h a r i n a Vers.,
want beide echtelingen werden g e h a n g e n ; te N e e r - O e t e ren weet men nog te vertellen, en dit deed men er in onze
jeugd, vooral bij het « uchteren », dat de v e r h a n g i n g der
v r o u w e e n i g e dagen moest uitgesteld worden, om reden
harer aanstaande moederschap. Evenals de naam Pelsers
is de naam Bollen aldaar uitgestorven.
De aanwerving van nieuwe leden der bende geschiedde
vooral in zekere kroegjes waar men voor geld met de
kaart speelde en dobbelde, zooals dat ook toeging te Bree
in de knip vart Nolleke van Gelein, van Hendrik Gillaer
en den barbier Pieter Janssen ; daar trof men ook kroegvedelaars aan, er werd al eens een flikker geslagen en de
jongelui vonden daar nog al andere natuurlijke « attracties ». T e Neer-Oeteren hiet men die drankkotjes « bij de
speelmans » ; de zoon Q u a k s , van Neer-Oeteren, die verder onder de rubriek Maaseyck genoemd wordt, was een
« s p e e l m a n ». T h a n s leeft er nog een eerzaam vrouwmensch, in de wandeling « Mariaalke Speelmans » gehee-
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ten, omdat ze uit zulk een spselmanshuis herkomstig^ is ;
haar eigenlijke naam is Maria-Aldegoade Doumen.
De pijnbank bevond zich in het huis der familiën Peeters en Indekeu, vroeger Pendris, die eeuwen lang schouten leverden ; deze aanzienlijke woning lag aan den
Noordkant van het dorpsplein, en is in den Zomer van
1913, na onteigening door den Staat, afgebroken tot vergemakkelijking van het drukke rijtuigenverkeer ; zij is
volgens eene nieuwe lijnrichting op gansch modernen
trant opgebouwd en zal denkelijk haar eeuwenoude benaming « op Scholtisse » behouden ; een laatste overblijfsel
der pijnbank is er onlangs tot brandhout gebezigd.
De gerechtsplaats van Neer- en Op-Oeteren was op 100
met. afstand der boerderij Paredishof gelegen, dicht bij
de grens van Maaseyck, op ongeveer 200 met. ten N. der
Staatsbaan Bree-Maaseyck ; deze boerderij, vroeger door
Paredis bewoond en ook al Kleia-Jagersborg geheeten,
IS thans door pachter Verbeeck betrokken. De plaats zelve
heet Galgenheuvel, vormt nu eene nauwelijks merkbare
verhevenheid en is in akkerland herschap;n. De Paredissen, die nu een kwartier verder o p ' t grondgebied van
Maaseyck verblijven, en de latere bewoners dezer pachthoeve verklaarden ons dat ze nooit op den Galgenheuvel
iets opgedolven hebben wat de vroegere bestemming dier
plaats herinnert, maar ze voegden erbij dat de grond
daar nooit diep werd omgezet.
Elf kilom. in zuid-westwaartsche richting van NeerOeteren ligt Op-Glabbeek met Op-Oeteren in 't midden
tusschenin beide dorpen.
De crimineele registers van Op-Glabbeek, die zich in 't
Staatsarchief te Hasselt bevinden, loopen van het jaar
'732 tot 1796 maar hebben betreurenswaardige leemten :
de bladzijden over de processtukken van October 1791 tot
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November 1794, de bijzonderste dus, ontbreken en zijn
opzettelijk weggenomen. Deze registers vermelden als
eigenaar of heer den « Hoogh gebooren heer Graef a Blois
de Cannenburg, heer deeser heerlijckheid Op- en Neergelabbeek, vertegenwoordigt door sijnen officier den scholtus G.-L. Beurskens tegen crimineelen ». Vóór Beurskens,
in 1778, was P.-G. Pendris schout, die kort na het overlijden van J. Jennen diens plaats van luitenant-drossaard
voor het ambt Stockheim innam en sinds 1775 reeds datzelfde ambt voor de heerlijkheid Bree bekleedde.
Onder rechterlijk oogpunt vormden deze twee gemeenten maar ééne justitiebank, zetelende te Op-Glabbeek in
het Schoutenhuis, thans door de familie Janssen bewoond
en langs den steenweg Bree-Asch gelegen. Bij uitzondering vroeg dat gerechtshof geene voorafgaande leering of
ging nergens « hoofdvaert » naar eene hoogere rechterlijke instelling in lijfstraffelijke zaken ; (i) het moest éénen
rechtsgeleerde raadplegen om tot de aanhouding, confrontatie, vriendelijke en scherpere examinatie van betichten
over te gaan ; twee rechtsgeleerden als het eene ter dood
veroordeeling gold. In de laatste jaren der 18^ eeuw was
G - L Beurskens schout en van de 7 schepenen voor de
twee vereenigde gemeenten zetelden in 't proces der Bokkerijders deze vier : F. Boonen, P. Geelen, J. Lemkens en
A. Janssen, die tevens secretaris was ; de mannelijke nakomelingen der twee laatste schepenen leven nog.
Door de bekentenissen der gehangen Bokkerijders van
Neer-Oeteren, Moonen en Pelsers, over de misdaden van
Cretskens ingelicht, die ten grooten deele op zijn rechtsgebied werden bedreven, stelde de schout, op verzoek van
fJ Een rechterlijk stuk van October 177^. in ons bezit, spreekt van Op-Glabbeek als
hnoggerecht ; « Door authoriteyt der beeren scheepenen des hooggerechte van Opgelablieek, ter instantie van de hoogeedele ende hooghgebooren Hcere grave de Renesse, hoogen Lantdrossan deacr ambt Stockbem door sijnen L' Drosbart, d'Heer P.-G. Pendris ».
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den drossaard Clercx, het corpus delicti vast met
Mathijs Nysen, alias/ww^/^«, van Neer-Glabkeek, over
de bij hem gelegde brandbrieven te ondervragen. Op 28°April 1794 verklaarde deze landbouwer dat hij tusschen
29° Juni en 25° December 1790 zes sommatiebrieven ontving, welke hij den schout overhandigde, en waarin de
Bokkerijders telkenmaal 100 florijns eischten, die op Royer-of Gruitroyerhouw moesten neergelegd worden. Na
den eersten en tweeden brandbrief had hij iederen keer
25 fl. gelegd en die werden ook weggehaald ; na den zesden had Clercx, door hem verwittigd, eenen wachter geplaatst, die op den roover geschoten en hem verdreven
had.
De schout Beurskens legde ter schepenbank de bekentenissen en beschuldigingen van Moonen en Pelsers neder, alsmede het corpus delicti over de zaak Immelen,
met verzoek Cretskens « apprehensiebel » te verklaren.
De schepenbank raadpleegde den 30° April 1794 den
rechtsgeleerde M.-A. Vanderborcht, van Maaseyck, ververklaarde Cretskens aanhoudbaar op 3" Mei en belastte
den schout met de in hechtenis neming, die vijf dagen later geschiedde.
Ook stelde Beurskens het corpus delicti vast over de
brandbrieven door Cretskens en consoorten bij Thysmans
te Op-Oeteren gelegd ; deze landbouwer verklaarde in
Januari 1790 twee brandbrieven te hebben ontvangen,
elk van 100 florijnen die moesten gelegd worden op het
voetpad tusschen Nys en het dorp ; hij had geen geld
neergelegd en deed de plaats en zijn huis een jaar lang
dag en nacht bewaken.
Reeds daags na zijne aanhouding, dus den 9° Mei 1794,
werd Cretskens over 23 artikelen ondervraagd. Hij verklaarde geboren te zijn te Neer-Oeteren, 47 of 48 jaar oud
te wezen maar loochende brandbrieven voor Immelen
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geschreven of gelegd te h e b b e n . Men g i n g dan over tot
de confrontatie van de stellige beschuldigingen te zijnen
laste door de geëxecuteerden Moonen en Pelsers afgelegd
en den betichte zelven ; doch deze volhardde in zijne
schuldloochening, zoodat men tot de tortuur moest overgaan.
Den ig"" Mei werd hij tot drie uren foltering verwezen
en drie dagen daarna verscheen hij weer voor de schepenen, buiten de pijnkamer ; zij spoorden hem aan vrijelijk
de waarheid te z e g g e n , maar hij bleef alles loochenen ; dadelijk leidde m e n hem naar de t o r t u u r k a m e r en in de tegenwoordigheid van den scherprechter, den dokter, den
drossaard en der foltertuigen lokte hem de angst deze bekentenissen uit : hij had eenen brief aan Immelen
geschreven om hem 20 kronen op R o y e r h o u w te doen leggen en aan deze en andere feiten n a m e n deel Jan Moonen,
Hendrik Pelsers en Jan Smeets, reeds g e h a n g e n te NeerOeteren ; Jan Bonssen ; Jaak Janssens, alias Knops ; Jaak
Leyssen ; Pieter H e n d r i c k x , alias Cops, allemaal van OpOeteren ; Jentje Flipkens van Neer-Oeteren ; Pieter Pelsers ; Gerard Mulders, diens zoon Antoon en dochter
Elisabeth ; Leonard Lenssen, alias Monssen ; Jan Brouwers, Jaspart-Jaak Boonen ; de hoefsmid Thijs ; Marten
H e r m a n s , alias Geurdens ; Jentje R e u l e n s , alle tien van
Op-Oeteren ; Servaas H e n d r i c k x ; Pieter R u l e n s , alias
Cassis ; Jaak Krieken ; Barthel V e r h e y e n ; F r a n s Borca,
zoon van de Cuet op scheen, alle vijf van O p - O e t e r e n . Alles werd overlegd, besloten en geschreven ten huize Gerard Mulders in tegenwoordigheid van gemelde personen.
D e belichte zelf heeft twee brandbrieven gaan leggen,
waardoor 30 kronen geëischt werden. Jaak Janssens, alias
Knops, heeft het gelegde geld gelicht, wat 60 kronen
opbracht en CretsUens' aandeel bedroeg 14 schellingen.
D e derde brief werd door Gerard Mulders geschreven en
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door den smid Thijs neergelegd, welke ook de som lichten
ging, waarvan Cretskeos 5 schellingen kreeg. Den vierden brandbrief schreef Antoon Mulders, Marten Hermans legde hem en Jentje Reulens met Pieter Hendrickx
gingen de 20 gevergde patakons halen, maar vonden niets.
Jan Brouwers schreef den vijfden brief, dien Pieter Pelsers en Lambrecht Verheyen gingen leggen, maar Antoon
Mulders, met de lichting gelast, vond de 50 geëischte florijns niet. De zesde sommatiebrief werd geschreven door
Leonard Lenssen, alias Monasen, en door den hoefsmid
Thijs gelegd ; Cretskens ging de 18 afgeperste patakons
halen, maar werd op geweerschoten van wachters onthaald. Het geld werd verdeeld in het huis van Gerard
Mulders, waar men altijd samenkwam. Cretskens schreef
ook den brandbrief aan Thysmans, de smid legde hem en
Jan Brouwers begaf zigh op Nys-voetpad maar vond er
niets. Een tweede brief werd aan denzelfden persoon geschreven door Marten Hermans en men eischte 30 patakons ; de smid ging hem leggen tusschen de pastorij en
het huis Nys en Pieter Reulens begaf er zich naartoe
maar vond geen geld ; de plaats was ten andere bewaakt.
Rond Sinxen 1790 stelde Boonen een brandbrief op voor
Leonard Brouwers, te Dorne onder Op-Oeteren ; (1)
Marten Hermans legde hem en Jan Reulens wilde de 30
gevraagde kronen gaan lichten, maar kwam met ledige
handen terug. De diefstal bij Jaak Leyssen, alias Liebes,
op den Houw, werd belegd tusschen Cretskens, Gerard en
Antoon Mulders, Jaak Janssens, Jan Brouwers, Marten
Hermans, Lambrecht Verheyen, Pieter Pelsers, Jan Reulens, Pieter Copis, Mathias den Faet, Pieter Cassis, Frans
Borca, Jaak Vrecken en vijf Neer-üeterenaren : Jan MooI) Dorne is een gehucht waarvan de huizen verspreid liggen langs den weg die Oi>Oeieren met Asch verbindt ; de Oeter loopt er westwaaits lanps op on hel middelste huis
van Dorne bevindt zich een halfuur gaans len yC.-Z.-W. van de keilt ; bet verst gelegen
huis ligt « Op den Tip •.
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nen, Hendrik Pelsers, Huibrecht Velders, Jau Smeets en
Jan Flipkens. Zij gingen er rond Allerheiligen 1790 heen ;
Gerard Mulders en zijn zoon Antoon braken in en men
roofde het geld, het linnen en de kleedingstukken ; ieder
kreeg 5 schellingen voor zijn aandeel. Over vier of vijf
jaar legde de betichte den eed af in het huis van Gerard
Mulders. Ruim drie jaar geleden werd ingebroken bij Jan
Schrijvers, op den Oudemolen te Asch ; (1) er waren 40
Bokkerijders ; zij hebben de huisgenooten gebonden en
gekneveld, roofden meer dan 2 duizend florijns, de kleederen en het lijnwaad ; Cretskens ontving 20 florijnen voor
zijn deel in dien zwaren diefstal. Over drie maanden hielp
dezelfde bende ook pachter Lambrechts, op Daniëlsweert,
bestelen, met medehulp van Bokkerijders der Maasvallei
en Cretskens ontving 14 florijnen.
's Anderendaags, 23° Mei 1794, « los van ijser en banden » en buiten de tortuurkamer, volhardde Antoon Meylaerts in zijne bekentenissen, en de schepenbank, ditmaal
de twee rechtsgeleerden, Vanderborcht en Gelders van
Maaseyck, geraadpleegd hebbende, veroordeelde hem den
24" Mei om gehangen te worden. Na den 28" Mei gebiecht en gecommuniceerd te hebben, bevestigde Antoon
Meylaerts of Cretskens alles onder eed en werd aan de
galg geknoopt.
Ambtelijke stukken, deze zaken betreffende, o. a. de
naamlijst der leden van de bende, werden over enkele jaren in het oud schoutenhuis van Op-Glabbeek door eenen
rechtsgeleerde oazet provincie medegenomen, om reden
of voorwendsel dal hij wenschte over al die gebeurtenissen het stilzwijgen te zien bewaren l
1) De Oudemolen ligt up een kwartier afstaod der kerk te Ascb, in oostelijke ricbtinc.
lai;gs de Molenoeek iBeek van Aüch of Buschbeek). Na den dood vao Schrijvers werd hij
de eigendom Tan Jan Bollen, oie hem later aan Theunissen verkocht ; dezes zoon,
Jan, woont er nu op.
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Over de misdrijven dezer bende Bokkerijders van Open Neer-Oeteren wonnen wij aog inlichting-en in ter
plaatse, die goed overeenkomen met de ons gedane mededeelingen uit Rothem en Dilsen, twee aanpalende dorpen
waar ook geroofd werd ; ziehier den beknopten inhoud :
Gerard Mulders, kapitein der bende, bewoonde « aen
Jonkers » een betrekkelijk groot huis. eene jeneverkroeg,
waar zijn struische dochter Elisabeth, een echte karonje,
de baar wel bekende klanten en stamgasten bediende ;
daar werd de eed afgelegd, men hield er nachtelijke raadslagen en men stelde er de brandbrieven op, onder het
plengen van overvloedige offers aan Bacchus. Als de roovers elk hun huis verlieten om eenen diefstal te gaan plegen, die in de woning van den kapitein belegd was geweest, dan vergaderden ze doorgaans ter plaatse Bendenheuvel, op den Houw, een heuvelachtig plekje met heestergewas begroeid en eene wildernis gelijkende, bijna een
half uur van de spoorhalle en ook zoover van de kerk gelegen ; 't was daar dat ze een varken verdeelden, des
nachts bij Jaak Leyssen in de nabijheid gestolen ; het bestolen huis ligt er nog ; het zwijn werd op den Bendenheuvel geslacht, geschroeid, gekuischt en verdeeld. Twee inwoners van het dorp stapten juist over den weg, doch
wachtten zich wel in 't bereik der Bokkerijders te komen en
deden liever een omweg om ter bestemming te geraken.
Het Njs-voetpad, tusschen de pastorij en Nys, bestaat
nog ; het was daar dat Leonard Thysmans de geldsom
moest leggen, door de Bokkerijders in hunne brandbrieven geëischt. Toen een der roovers de niet gelegde som
kwam lichten, stootte hij eenen kruiwagen voort met
daarop een bodemlooze sluitmand ; ter aangeduide bergplaats gekomen, hield de kruier stil, opende de mand,
stak zijnen arm naar den ontbrekenden bodem als wilde
hij daar iets schikken of verplaatsen, maar vond geen geld
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op den grond en zette zijnen weg voort. Uit vreeze voor
brandstichting heeft Thysmans een jaar lang zijn huis des
nachts doen bewaken.
De hofstede Immelen of Nysen bestaat nog te NeerGlabbeek, en ligt tusschen deze kleine gemeente en OpOeteren, op geringen afstand van Gruitrode ter plaatse
Royerhouw. Inwoners van Op-Oeteren weten door overlevering te vertellen dat bij Immelen ook inbraak gepleegd
weid, dat men hem in den schoorsteen optrok en vuur
onder hem stookte totdat hij de bergplaats van zijn geld
aanwees ; dat aan die gewelddaad Antoon Cretskens deelnam met Willemen Jan Mulders, wevers, en met zekeren
Leo De Rat, bijgenaamd den weerwolf.
De Schans, langs de Oeter en den dorpsweg Op-Oeteren-Asch, ter plaatse Aershouw gelegen, was een jachthuis
van baron de Selys, die er groote klopjachten hield waaraan veel Luiksche jagers deelnamen. Twee honderd meter zuidwaarts lag de boerderij van Leentje (Leonard)
Leenders, die met eene meid en twee knechten boerde.
Rond de 50 Bokkerijders zakten op Aershouw af om dezen weistellenden landbouwer te bestelen, doch Leenders
had de deuren en vensters zijner woning zoo dicht en stevig mogelijk gesloten. Stalling, schuur en dorschvloer
krioelden weldra van dieven en de twee knechten waren
vol schrik in 't gebinte onder het schuurdak gekropen.
De baas en de meid hielden de grendels der huisdeur
sterk vast en dreigden de indringers met den dood ; een
grendel was reeds gansch krom gebogen en bekleedt nu
nog eene ingangsdeur, alhoewel hij voor zijn eigenlijke
bestemming niet meer geschikt is. Op de buitenzijde dier
deur ziet men nog duidelijk de kerven der bijlslagen van
de Bokkerijders, die toch zeker in hunnen aanslag zouden
gelukt zijn zonder een heel bijzonder toeval, dat als
volgt verhaald wordt : Dicht bij het jachthuis en op 400
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met. afstaod van Leenders woonde Gieris, de pachter van
de Schans, en daar was een jonge spn'ngstier losgebroken ; de bezorgde en verschrikte pachteres riep luide om
hulp te midden der nachtelijke stilte. Juist waren een dozijn jagers op de Schans rond de feesttafel gezeten, zooals
zulks met Nimrods doorgaans bij klopjachten gebeurt.
Vrouw Gieris liep schreeuwend achter den voorthollenden stier in de richting van Leentje Leenders' winning
en dus schier langs het jachthuis door. Zonder te vermoeden dat er Bokkerijders in de nabijheid waren en enkel
voortgaande op 't schrille noodgeschrei der pachteres,
kwamen de jagers met verhit hoofd buiten geloopen en
schoten hun geweer in de lucht af. De nachtdieven achtten zich verraden en kozen het hazenpad naar den Bendenheuvel, 800 meter van daar gelegen, waar ze raad
hielden. Nu ze toch zoo talrijk waren en het een gewenscht weder was voor roovers, besloten ze niet onverrichterzake en met ledige handen huiswaarts te keeren,
des te meer dat hun nog twee gunstige gelegenheden in
de nabijheid waren aangewezen. Zij trokken dan door het
Driebeukenbosch — een bosch aan de rechter- of Oostzijde gelegen van den kiezelweg tusschen de spoorhalle en
het dorp, beginnende dicht bij den welgekenden grenssteen den Driepaal — en waren weldra op het grondgebied der aangrenzende dorpen Rothem en Dilsen, daar
waar nu de Zuid-Willemsvaart loopt (i). Zij bestolen er
Paumenhof, terwijl de eigenaar Thies Paumen dien nacht
den haas beloerde in de nabijheid der boerderij De Root,
bij de thans bestaande kanaalsbrug van Rothem. Van
Paumenhof, waar de diefstal zonder veel moeite of geweld

\\ Dit kanaal verbindt Maastricht met's Hertogenbosch en de Maas te CrêvecdEur. is
1^9.411 niet. lang en werd in 18:3 np koeten van den Staat vonr 9.523.800 fr. aangelegd •
net was den 24" Augustus 1826 voltiokken, dus lange jaren na vermelden roovcrstocht.
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gepleegd werd, zakten de Bokkerijders naar De Root af (l),
alsdan bewoond door pachter Op 't Eynde en zijne vier
zonen, waarvan een de gebeurtenis verhaald heeft aan
Pieter-Jan Breuls, den thans nog levenden drie en tachtigjarigen ouderling van Dilsen, die gelukkiglijk voor
hem en voor ons met een zeer trouw geheugen bedeeld is.
Op 't Eynde sliep in het huis met een zijner zonen, de
drie andere ]'o"[;'=ns sliepen tegenover de woning in eene
kamer boven den paardenstal; tusschen huis en stalling
lag de neerhof, waartoe de Bokkerijders dadelijk waren
doorgedrongen; zij boorden gaten in de huisdeur, zaagden
en beukten er op. De pachter en zijn zoon schoten wakker, vergewisten zich over 't gevaar en namen plaats wederzijds de deur, de eene gewapend met eene aaks, de andere met eene mestvork. De drie andere zonen waren
door al die herrie ook wakker geworden en namen elk een
geweer ; zij riepen : « Vader, moeten wij schieten » ? —
« Neen », klonk het onbevreesd uit 's pachters mond,
« we kunnen 't nog tegenhouden, maar als ik roep, schiet
dan maar in den hoop en doodt wien ge kunt * ! Thies
Paumen, onbewust over den bij hem gepleegden diefstal,
hoorde dat alles zeer duidelijk terwijl hij in de nabijheid
verscholen op loer lag ; hij draafde naar het dichtbij gelegen Houtissen (2) waar in dieu lijd schier alleman jager
of loerjager was, riep een dertigtal mannen te been die,
met snaphanen en ijzeren gaffels gewapend, naar De Root
trokken ; de Bokkerijders moesten de vlucht nemen ; wel
schoten ze nog eenen kogel in de huisdeur, doch deze
was zoo dik en stevig dat de bal in het hout bleef steken.
's Anderendaags kwam een lid der bende in de nabijheid
I) Deze boerderij is sinds een haWe eeuw afgebroken, maar de plaatsnaam bestaat nog,
evenals Pauinenhof.
2) Houiisscii ot Houthissen fHoutenhuizenWs een gehucht van Dilsen ; in eene verlijdingsakte der Ueenzaal van Curingen, op'22" Septeml)er 1792, lezen wij Huutissem,
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der hoeve een weggeborgene hesp halen, die op Paumenhof gestolen was ; alhoewel de Op 't Eynde's den schelm
kenden, hebben zij hem nooit genoemd, denkelijk beducht
voor wraakneming. Ze zijn later in 't bezit getreden van
Tj''smusgoed, teOp-Oeteren, waar hunne afstammelingen
nu nog wonen.

T e Maaseyck, Ophoven en Eelen.
Op denzelfden tijd dat de Bokkerijders van Wellen,
Munster-Bilsen, Stevoort, Bree, Bocholt en andere gemeenten den schrik verspreidden in hunne geboortestreek,
was het noordelijk gedeelte der Belgische Maasvallei ook
getuige van hunne euveldaden en deze Maaslandsche bende handelde in de eedaflegging, in hare samenstelling en
werkingswijze zooals de andere Bokkerijders. 't Staat vast
dat de Maaslandsche bende gestadig in voeling was met
en desnoods bijgestaan werd door die van Op- en Neer-Oeteren eenerzijds en die van den rechter Maasoever anderzijds.
Pendris en Clercx, achtereenvolgens luitenant-drossaards van het ambt Stockheim, speurden de bandieten op
en de laatste gelukte erin een aantal hunner aan den beul
over te leveren.
Reeds in 't midden der 18* eeuw bestonden er roovers*
benden in de dorpen ten Noorden van Maaseyck gelegen,
inzonderheid te Ophoven, Geystingen, Kessenich, Heel,
Thorn, Wessem en Nederweert, want den 5" Januari 1754
sloten de landen van Home en Thorn, mitsgaders de vermelde heerlijkheden, een verbond tot spoedige uitroeiing
der vagebonden, Bokkerijders en landloopers ; dit verbond werd den 22" Juni 1757 voor twaalf jaar vernieuwd.
Sinds Mei 1762 was de heer BartheUNorbertus Geradts
luitenant-drossaard van het graafschap Home en deze
hooge officier gaf toen en nog in latere jaren bewijzen van
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schranderheid en volieverigheid in het opsporeil en bestraffen der Bokkerijders ( l ) .
Evenals in andere gewesten van L i m b u r g was er in het
jaar 1772 groote schaarschheid aan levensmiddelen in deze
streek en zelfs in de stad Maaseyck ; de lage volksklasse
g i n g aan 't muiten en schond den eigendom der begoeden. E e n e compagnie soldaten moest van Luik komen om
de orde te herstellen. Deze volksellende vermeerderde
het getal brandstichters en roovers, die dan ook weldra
weer de streek verontrustten en dit vooral in de jaren 17801785. De tarcelijk sterke bende had bij afwisseling tot
m i d d e n p u n t de stad zelve en de g e m e e n t e Ophoven m e t
het gehucht Het Lett, op drie kwartier afstand noordwaarts Maaseyck gelegen in 't graafschap en landdrossaardschap H o m e , maar aan bet Loonscbe recht onderworpen. De dertig of veertig leden der bende woonden
vooral in dat g e h u c h t , te Kessenich, T h o r n , EU, Hunsel,
Neer-Itter, Beegden, H e y t h u y s e n . Maaseyck, met het
Ven en Heppeneert, twee gehuchten dier stad. Van deze
bende gingen er zelfs naar Bree wonen, waar ze e e n a n dere bende stichtten, want wij hebben i m m e r s door het
rechtsgeding, hetwelk aldaar tegen de Bokkerijders
werd ingespannen, vernomen dat hun kapitein Arnold
Van de Wal en diens voornaamste handlanger. Jacobus
Bijnsbergen, h u n n e n eed aan het kapelleke van Ophoven aflegden. Al hielden de Bokkerijders hun gewoone
nachtelijke bijeenkomsten in de woning van Philippus
M e r t e n s , gelegen te O p h o v e n , dicht bij het huis waarin
nu de heer secretaris R e y n d e r s verblijft, toch werd dat
kapelleke doorgaans aangewezen als verzamelplaats omI) Het Jf^^fschap HüToe, viueger Brtr(T7;/if vntt Mnasïand "eheeten en wiens eerste
bezitters bij het huis Loon hoornen, viel na de onthoofding van Filip van Montmorency, giaaf van Home. (•,* Juni 1568 te Biussel; en diens hroeder Kloris te Segovia in het
najaar van 1570, in het bezit der VttV van Ltiik. door akte der Leenzaal van Ctirinpen op
tS" L)>ceinKcT 1570 ; hei bestond mt het dorp Hr>rtie en de gemeenten Haelen, Buggeaum. Nunhem, Koggel, Heythuysen. Neer, Geystingen, Ophuven en Heel-Beegden.
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van daar uit de beraamde schurkenstreken te g^aan plegen.
Dit-bedehuisje, eene specie van « ovenkapelleke », stond
200 met. ten Zuiden der kerk, ter plaatse waar de Lindeweg, eene veldbaan naar den Linkuil te Aldeneyck.zich afzondert van den t h a n s bestaanden koninklijken steenweg ;
zij was aan de H. Maagd toegewijd en met een tamelijk
groot kruisbeeld versierd ; drossaard Clercx heeft ze in
1791 doen afbreken.
Deze bende, niet te verwisselen met een andere, die
in 1794 uitgeroeid werd en vele leden telde in beide Oeteren, Ophoven, Maaseyck, Heppeneert, Maaseyck-Ven,
Maaseyck-centrum Eelen, R o t h e m , Dilsen en Stockheim,
had voor hoofddoel het schrijven en leggen van brandbrieven, soms gevolgd van brandstichtingen als de geëischte
som niet op de aangeduide plaats gelegd werd, want de
eigenaardige u i t d r u k k i n g : « zooniet zal de roode haen op
uw dak kraeien », stond daar altijd in neer geschreven.
In of aan de kapel van Ophoven werd de eed afgelegd,
ofwel in den kelder der woning van Henricus Houben, te
Maaseyck, die de hoofdman dezer bende geweest is tot
aan zijnen dood in 1785. Bedoeld huis ligt nu nog op den
hoek der Markt en der Boomgaardstraat, (1) met zijne ingangsdeur op die straat, die naar het Prinsenhof liep ;
vooraan op die straat bevond zich ook een valluik, dat
toegang gaf tot den kelder, die de heele oppervlakte van
de woning inneemt. Aan den kant der Markt ziet m e n
binnen in den kelder dat de opening eener w e g g e n o m e n
deur is toegemetseld, want vroeger gaf deze kelder toegang tot een onderaardsche g a n g , die onder de Markt,
de Kerkstraat en Sion (2) doorliep en dicht bij de Maas- of
1) o / , en wellicht juister. BoiigaertsUaat,
gaeit », dat toen zekeie voorrechten lireeg.

want aldaar lag, in 1583, het « huys Bon-

2I 5r(j«, in den noord-oostelijkcn lioek der stad, zoo geheeten naar het thans niet meer
bestaande klooster van « Maria en Joannes van Sion ».
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Bleumerpoort uitkwam in den stadswal, waar de opening
nog zichtbaar is ; vermoedelijk en gelet op oude overwelfde gangen, die men over enkele jaren aan de Hepperpoort
bij het graven der grondvesten voor het bouwen van
huizen ontdekte, had die lange gang eene vertakking
naar die stadspoort. Wij achten de veronderstelling meer
gewaagd als zou die gang ook in westelijke richting geloopen hebben onder de Boomgaardstraat tot aan het
Prinsenhof (i) ; in den kelder van vermeld huis, waar nu
de schoenmaker Pieter Raedts woont, is aan die zijde geen
spoor van toegang te bemerken. In alle geval konden de
roovers der bende van 1780-1785 door dien kelder en de
gang de stad des nachts ongemerkt verlaten en in wederkeeren, al waren ook de poorten gesloten ; aan den uitgang der Bleumerpoort moesten ze eene plank, die in de
gang bewaard werd, over de stadsgracht leggen. Deze
gang is thans verstopt en zijne gewelven werden deels
vernietigd bij het omdelven van den grond-der Markt, in
't jaar 1862, voor het planten der linden ter vervanging
van de totaal uitgeleefde boomen (2), ook nog bij het leggen der fondamenten van het standbeeld der gebroeders
Van Eyck, dat den 5° September 1864 werd ingehuldigd.
De bende bestond niet lang in haar geheel, want den
28" Juni 1785 werd door de Hooge Justitie van het graafschap Horne een decreet van gevangenneming tegen hare
leden gedragen en een aantal roovers van Ophoven, Beeg1) PrjïM^ïjAö/was het kasteel, door den prins-bisschop Jan-Theodoor van BeieFeo in
1752 en 1753 gebouwd en door hem in het jachtsezoen betrokken tot aan zijnen dood in
1763, waarna het ongebruikt bleef. Tijdens de omwenteling van 1789 werd het gedeeltelijk vernield : bij den inval der satiscvloiiett, heeft de helfe des volks, waaronder natuur'
lijk de Bokkerijders, het prachtigste gebouw der stad en omstreken totaal verwoest; in
1818 zijn de puinen openbaar verkochten is de grond geslecht, de plaatsnaam alleen
bleef bewaard,
2) Deze lanen lindeboomen waren in 1755 geplant volgens een plan van den geUerden Maaseyckenaar Peter Geuns (18" April 1706—6" Februari 1776), ervaren plaatsnijder, ivoorbewerker en physicus.
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den en Horne werden gehangen. De Bokkerijders van Ophoven halsstrafte men op den Galgenheuvel, in de heide
tusschen dat dorpen de westelijk gelegen gemeente Kinroy, langs den weg van Geystingen naar dit laatste kerkdorp. Daar die Hooge Justitie niets te zeggen had te
Neer-Oeteren, welke gemeente van de abdij van Thorn
afhing, en ook niet te Op-Oeteren, Maaseyck en de andere
Maaslandsche gemeenten, staande onder het graafschap
Loon, konden de Bokkerijders dier plaatsen door den
graaf van Horne niet getroffen worden. Wat onder rechterlijk oogpunt van de eerste bende geweten is, staat vermeld in de beschuldigingsakte van Philippus Mertens,
den 9" Maart 1792 te Antwerpen met veel zorg en na
zeer lange opsporingen opgesteld. Toen de graaf van Horne op 28° Juni 1785 de opzoeking naar Bokkerijders en
hun strenge bestraffing decreteerde, namen de meesten
de vlucht, waaronder Mertens. Deze was te Heythuysen,
graafschap Horne, geboren en er ook gehuwd ; hij kwam
met vrouw en knecht op 't einde van 1784 te Ophoven wonen en legde er den Bokkerijderseed af in den nacht van
12" tot 13" Januari 1785. In zijne verblijfplaats niet men
hem Tamboer en zijne vrouw, Anna, Tamboers An.
Deze Bokkerijdster werd algemeen aanzien als de stichster van den brand, waardoor het huis van kapitein Reynders vernield werd en 't was juist die feeks, welke het
meest onder het volk jammerde als het gebouw in laaie
vlam stond. Toen gerechtsdienaars haar wilden vatten,
waarover ze verwittigd was, vluchtte ze naar Huikenshof en verborg zich in den kelder onder de bierstelling,
zeggende met gekunstelde verontwaardiging aan de bewoners der hoeve : «t Als de schout het zoo aenlegt, dan
kan hij ook wel Boexvroüw gaen aenhouden ». Om het
pittige van die opmerking te waardeeren, wete men dat
bedoelde persoon, met welke zij zich gelijk stelde, een der
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deftigste vrouwen der parochie was. 's Anderendaags was
't g-eheele Bokkerijdershuishouden de Maas overg-etrokken
en naar Pruisen gevlucht, waar Mertens zich verkocht
als soldaat en dienst nam in 't Pruisisch leger. Na een jaar
deserteerde hij en g i n g met vrouw en kinderen te A n t werpen op de V e e m a r k t wonen. Hier geraakte hij ten
jare 1790 in de handen der justitie, die hem betichtte van
taschdieverije en van diefstal met moord op zijne g e b u r e n ,
mijnheer en mevrouw Mathourné. Voor die feiten en voor
de brandbrieven door hem geschreven en gelegd tijdens
zijn verblijf te Ophoven, werd door den heer schepen J . - B ,
Vereecken, fungeerende als schout der stad A n t w e r p e n
ten jare 1792, tegen Mertens de doodstraf geëischt. Sinds
27° November 1791 zat hij gevangen in het Steen en werd
aldaar den 3" Juli 1792 v o o r d e eerste maal gepijnigd met
het « tortuerstoeltjen en halsband » ; Mertens bekende
alles onder de tortuur, maar herriep zijne bekentenissen
een of twee dagen er na, waarom hij dan ook herpijnigd
werd ; door het uitgesproken urental der foltering in tort u u r z i t t i n g e n te splitsen — een stelsel dat gewis aan g e g r o n d e critiek niet ontsnappen kan — werd hij zevenmaal in het foltertuig geplaatst in stede van driemaal, het
reglementaire m a x i m u m . Den 25" Juli 1793 besloot de
« Vierschaere hem te herpijnigen » ; onder de wreede
foltering van het tortuurstoeltje uitgeput en g e k n a k t bekende Mertens alles (1) ; hij werd veroordeeld om levend
geradbraakt te worden en, half v e r w u r g d , den genadeslag
te o n t v a n g e n , waarna het lijk den ganschen d a g op het
rad zou ten toon gesteld blijven, welke straf hij den 21°
S e p t e m b e r 1793 op de Groote Markt van A n t w e r p e n onderging.
i) In een smeekschrift van 3(1" Augustus 17931 verklaarde de ter dood veroordeelde dat
zijne bekentenissen hen*, afgepeist werden : « door welcke vreede en aenhnudende tourmenten (ick) afgemath en als uytsinnig ben t.
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Uit de zeer omstandige beschuldig-ingsakte, in drie
verschillende historieschriften overgedrukt, verneemt men
dat Mertens en anderen beticht werden in 1785 brandbrieven g-elegd te hebben voor Dirk Boex, Jasper Couls
en Boexbalve, wonende te Geystingen, waar hunne afstammelingen DU nog leven, en dat de geëischte sommen
moesten gelegd worden aan den Linkuil ; dat bet geld
inderdaad gelegd en gelicht is en verdeeld wierd in den
kelder van Hendrik Houben, te Maaseyck, en Mertens
de aanzienlijke som van 40 gulden voor zijn aandeel ontving. Volgens de beschuldigingsakte legden Mertens en
zijn knecht Henricus eenen sommatiebrief van 200 gulden
in 't voorhuis van Jan-Mathijs Gielen, te Ophoven. In
tegenwoordigheid van zijnen knecht, van zijne vrouw
Anna, van Gillis Gerard en Leonard Ramaekers stelde
Mertens te zijnen hnize eenen brandbrief op voor Marten
Rutten, te Ophoven, waardoor 100 gulden gecischt werden en die brief werd door Mertens, Hendrik en anderen
den bestemmeling bezorgd ; de som moest deze leggen
op een nauwkeurig aangeduide plaats tusschen Ophoven
en Geystingen en is wezenlijk gelicht door Henricus met
andere Bokkerijders, Eindelijk legde de bende van Mertens eenen sommatiebrief bij Reynders, kapitein der lokale politie te Ophoven, waarvan de opbrengst des nachts
verdeeld wierd in het huis Mertens, tusschen 25 en 26
personen ; dat geld was gelegd geworden nabij de welgekende herberg Het Wit Paerd. Dit drankhuis, in dien
tij(j vooral eene schippersherberg, want de Maas was toen
druk bevaren, ligt nu nog aan den Maasdijk waar de Lossing in den stroom uitwatert tegenover het aloude kasteel
Walborg van graaf de Hompesch ; thans is die deftige
herberg opgehouden door de weduwe Gilissen-Paulussen
en haren broeder Herman.
De Linkuil, sedert misschien eene eeuw in den volks-
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mond tot Lijmkoel (Leemkuil) verwrongen, en gansch
juist'in een rechterlijk document van 1794 Linnekoel geheeten, ligt ongeveer 22 minuten gaans van de Eyckerpoort, langs den Lindeweg, die aan de Jevanenstraat
(eigenlijk Schevanienstraat = straat der schevanen of lichte
vrouwlui) te Aldeneyck begint en in noordelijke richting
loopt ; hij vervoegt sinds het begin der 18^ eeuw den koninklijken steenweg ter plaatse waar tot in 1791 het berucht kapelleke van Ophoven stond. Aan den Linkuil
kruist de Lindeweg de oude heirbaan of Romeinschen
weg van keizer Augustus (van 63 vóór tot [4 na J.-Ch.),
tusschen Tongeren en Nijmegen ; aan den Linkuil zondert zich nog een veldweg af die naar de Maas loopt, zoodat die plaats op eeuen vijfsprong gelegen is. De geëischte
som werd er gelegd, maar de Linkuil was dag en nacht
bewaakt ; toch hebben deze slimme roovers het geld gelicht en ziehier hoe : Een man kwam van Aldeneyck over
den Lindeweg aangevaren met eenen kruiwagen waarop een groote kist lag. Aan den Linkuil hield de kruier
stil, juist ter plaatste waar het geld lag, en ging toen aan
een groote behoefte voldoen in den kuil zelven, waarna
hij zichtbaar tevreden en neuriënd zijnen weg voortzette
in de richting van het Leu ; toen later, na nutteloos wachten, de wakers bijkwamen was het geld verdwenen, want
in de bodemlooze kist zat iemand verborgen, die al den
noodigen tijd en het gemak had om de gelegde som weg
te scharrelen. Eenige blzz. verder, als w e d e bekentenissen onder de tortuur van Joannes P., te Maaseyck^ zullen
overdrukken, zal men vernemen dat die kruier niemand
anders was dan de Bokkerijder Fridus Meu., van die stad ;
de dochter van Henricus Houben-Vogels zat in de kist.
De leden der benden van Maaseyck en Ophoven werkten
steeds samen als bet schurkenstreken gold en de bewoners
der streek spreken nog van andere rabautenfeiten door
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deze roovers uitgezet en in de gekende oorkonden niet
vermeld. Zij zouden namelijk in eenen Zondagnacht de
Heerenlaak, te Aldeneyck langs de Maas, zijn binnengedrongen met inbraak en geweld, maar tengevolge van een
valsch alarm op vlucht gegaan zijn. De koewachter, die
vol schrik op den zolder gevlucht was, had alles door eene
vloerspleet afgeloerd en zegde later tot de verbouwereerde
huisgenooten : « Mijn neef was er ook bij : ik heb hem
goed herkend ». In hunne overhaaste vlucht, hadden de
roovers een oud pistool achter gelaten ; toen eenigen tijd
daarna Maaseycker ambachtslieden op die groote hoeve
kwamen werken, klapte een hunner bij het zien van het
onbruikbare pistool, waarmee de kinderen van den halver
of pachter speelden, zijnen mond voorbij met te zeggen :
«Dat pistool ken ik » ; het grootste der kinderen antwoordde : « Dan zijt gij ook erbij geweest toen men hier gestolen heeft» I De man zweeg en ging stillekens op zij.
De ontdekking dezer eerste rooversbende, gevolgd door
het aanhoudingsbevel van den graaf van Home, wordt
volgender wijze te Ophoven uitgelegd : Een schreursknecht had, buiten weet der bende, eenen brandbrief geschreven, waarvan men het geld daags vóór nieuwjaar
moest leggen aan een kappelleke buiten Ophoven langs
den wegnaar het Ven, een gehucht van Maaseyck en parochie Aldeneyck. De som moest nedergelegd worden in
eenen kuil onder een tegel. Oudejaarsavond ging hij met
zijne kameraden naar 't Ven om « nieuwjaar te schieten ».
Aan de kapel gekomen, bleef hij achter onder voorwendsel eenet groote behoefte ; ten gevolge van den sterken
vorst kon hij echter den vierkanten vloersteen, die vastgevrozen was, niet loskrijgen, liep achter zijne makkers om
ze m te halen, doch keerde op zijne voetstappsn terug.
De meier Houben had alles afgespied, verborgen op eenen
populier langs de kapel en kon zulks goed dank aan h e t
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heldere maanlicht, 's Anderendaags pakte men het
« schreurké » of « sniederken » bij den kraag en hij verklapte zijne roofgenooten. De graaf van Home gaf zijn
nieuwe ordonnantie tot aanhouding uit en de leden der
bende, ook het kleermakerke, werden in't gevang gezet bij
uitzondering dergenen die het graafschap ontvluchtten.
Een aantal leden dezer bende werden ter dood verwezen en geëxecuteerd.
Wat Mertens te Antwerpen verklikte kwam zeker ter
oore van den luitenaot-drossaard Pendris, want Hendrik
Houben, de hoofdman, en andere leden der bende werden
te Maaseyck aangehouden, doch deze hoogofficier gelukte
er niet in de bende uit te roeien, zoomin als hij daarin
vier jaar later slaagde te Breo : dat zuiveringswerk zou de
krachtdadige Clercx binnen kort verrichten.
De aangehouden bandieten van Maaseyck sloot men op
in het gevang der Eyckerstraat, met de tortuurkamer gelegen in den achterbouw van het stadhuis, welks voorgevel uitzicht had en thans nog heeft op het prachtige
marktplein. Tot i i " Mei 1752 diende het jachthuis van
den Prins-Bisschop tot « stadts Raedhuys » en dit was gelegen in 't midden der Markt waar het een zeer grooten
rechthoek vormde ; het was spoedig bouwvallig omdat
het slechts op houten kolommen rustte en werd afgebroken ; ter plaatse werd een eik als vrijheidsboom en zinnebeeld der stad geplant en die oprecht fleurige boom werd,
jammer genoeg ! in 1864 omgehakt om plaats te maken
voor het marmeren standbeeld der gebroeders Van Eyck.
De nog bruikbare materialen van het houten jachthuis
zijn benuttigd bij den opbouw van het Prinsenhof, zooals
men later het hout van den dikken eik, zijnen plaatsvervanger, verwerkte tot meubels der raadskamer van het
huidige stadhuis. Na 1830 is dezes voorgevel fraaier opgebouwd, het achtergebouw en de kelders bleven behouden.
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enkel heeft men later den i n g a n g langs de E y c k e r s t r a a t
wat netter g e m a a k t . D e g e v a n g e n k a m e r lag « in den kelder onder het stadthuys » en was tevens toegankelijk langs
de Markt, mits door de g a n g en eene kamer van het
raadhuis te g a a n . Dat g e v a n g was zeer slecht bewaakt en
sommige burgers-wachters, wier namen in de Magistrale
Rollen der stad aangehaald zijn op verzoek van de luitenant-drossaards Pendris en Clercx, hebben zelfs den gevangenen spijs («mastellen») en d r a n k (brandewijn) overgereikt en h u n n e ontsnapping bevorderd ( i ) . In dit prison
werd de kapitein Hendrik Houben in Juli 1785 ook opges l o t e n . T e Maaseyck op 24° October 1735 geboren als zoon
van L a m b e r t u s en Maria Van Pey, h u w d e hij aldaar op
28° November 1760 Maria-Gertrudis Vogels ; uit dat huwelijk sproten 10 kinderen, waarvan het oudste in 1785
vier en twintig jaar oud was en het jongste zijn zevende
jaar nog niet bereikt had ; dat oudste was Gerardus, den
9° Januari 1761 geboren, een ieverig lid der b e n d e , en het
was Maria, het vierde der tien kinderen, den 6" N o v e m ber 1768 gedoopt, die medehielp aan het leggen van
brandbrieven en het lichten der neergelegde s o m m e n .
Daar nu het g e v a n g zoo slecht bewaakt was, eischte P e n dris dat men den hoofdman der bende naar Luik zou vervoeren om aldaar opgesloten, ondervraagd en g e t o r t u reerd te worden. Houben wist dat hij de galg niet kon
ontsnappen en enkele dagen vóór de uitvoering van het
bevel om hem naar Luik te b r e n g e n , stierf hij in den g e vangkelder op zulk een g e h e i m e wijze dat men niet weet
of hij vermoord werd of zelfmoord pleegde. In alle geval
IJ In den nacht van 15-16 Aug. 1783 ontving de gevangen Antoon Tulleneers mastellen en brandewijn uit de handen van Jacobus Schoufs, Joés Doumen, Casper Jaspers en
Leendert Steyvers. die alsdan de wacht hielden en den kelder waren binnengedrongen.
Den 25> Mei 1785, tusscben 4 en 5 uren 's morgens, ontsnapte Antoon Peters met « conDiventie, inattentie ofie negligentie der wagte », (Mag. RoUc vergadefzvg van 25» Mei

nas).
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staat zijn overlijden niet vermeld in de parochiale registers, wat de veronderstelling tot zelfmoord grond geeft ;
de lijken van vermoorden werden op kosten der familie
of der stad weggeruimd, maar die van zelfmoordenaars
moesten door de zorgen van den drossaard weggehaald
en begraven worden ; daarom verzocht de stadsoverheid
den hoogofficier Pendris herhaaldelijk « het doodt ligchaem van gesydt stadthuys weg te doen en afteruymen ». (Mag. RoUe v. 17" Juli 1785). 't Spreekt van zelf
dat sinds toen de kelder van het huis Houben niet meer
tot vergaderplaats der Bokkerijders diende. Van de op
Siemkensheuvel terechtgestelde leden dier bende konden
wij niets opspeuren en werd ook door niemand ergens iets
vermeld.
De tweede bende der Belgische Maasvallei had Jan Du.
tot opperhoofd. Deze bende was zeer talrijk en desnoods
ondersteund door 40 Bokkerijders van Op- en Neer-Oeteren, alsmede door die van verscheidene Maaslandsche gemeenten van deze en gene zijde des strooms. De Brabantsche en Luiksche omwenteling, de eerste inval der 5^«jf«/ö^/^«, de nieuwe verovering van België door Oostenrijken de tweede inval der Republikeinen brachten ons
vaderland in een éllendigen staat, verlamden de politie en
het gerecht, welken toestand de brandstichters en roovers
uitbaatten om hunne euveldaden straffeloos te vermenigvuldigen. Zooals we reeds vroeger zegden, werd van 16°
tot 19° December 1793 eene soort van klopjacht op galgenaas gehouden en 't was bij die gelegenheid dat drossaard
Clercx de laatste en talrijkste bende dezer streek opspeurde. E^n der aangehouden Bokkerijders van Maaseyck
was de kuiper Joannes Po,, die in Januari 1794 aan de
« vriendelijke en scherpe examinatie » onderworpen werd.
De Magistrale Rollen vermelden op folio 137 als « pregi-
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dent van den Conseil ordinaire ten desen Princelijcken
Commissaris » den edelen heer de Marteau en als burgemeesters, voor het dienstjaar 1792-1793, C.-G. Vandermeer
en L. Nagels ; van 1793 tot 1795, dus tijdens het proces der
beruchte roevers, fungeerden als burgemeesters C.-G.
Vandermeer en J.-L. Lulsdorff; de eerw. L. de Borman,
van Bree, was pastoor van 1786 tot 1824. Als « Gezworene Raeden » citeert men T. Hotti, H. Gielen, J. Forthomme, J. Tulleneers, J. Joosten en H. Leemans, meestal te
'Maaseyck uitgestorvene namen ; J. Nyssens was griffier
der schepenbank, Poukens, Joz. Marchand en Konings
waren gerechtsboden ; als schepenen zetelende in crimineele zaken met de twee vermelde burgemeesters Vandermeer en Lulsdorff worden o.a. genoemd : Smets, Gelders,
Claessens en Schoonbroodt. Daar verder zal gesproken
worden over eenen booswicht, die bij zijne aanhouding
oudburgemeester was en titelvoerend voorzitter van een
ambt of gilde, zullen we nu alreeds zeggen dat in vermelde Rollen zes wettelijk erkende ambten geciteerd worden,
die zich tot wering uit de stad van vreemd gespuis bij de
gemeenteoverheid hebben aangesloten ; een dezer was
het « Loffelijck Ambt van St Crispinus ten huyse van
d'Hr notaris Leenders, hebbende tot voorsitter Dionisius
Van Carlo ». Den naam van den scherprechter, die te
Maaseyck de tortuur moest regelen en ook de ter dood
veroordeelden aan hun schandelijk einde moest helpen,
vonden we nergens aangeteekend, maar dat was ongetwijfeld G. Hamel, van Luik, die zijn akelig bedrijf ook te
Neer-Oeteren, Stevoort, Wuest-Herck, enz. kwam uitoefenen. De gerechtsplaats lag buiten de Boschpoort, tegen
de grens der gemeente Eelen. Reist men thans per buurtspoor van Maaseyck naar Maastricht en is men de eerste
stopplaats Wurfeld of Eelerbareel nog niet voorbij gestoomd, dan ziet men op de rechterzijde, langs de baan,
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eenen met dennen bewassen heuvel liggen : 't is de welgekende Siemkensheuvel, wiens omgeving over anderhalve
eeuw veel schraler en wilder uitzag dan thans. In 1880
heeft het bestuur van bruggen en wegen den heuvel wel
eenen meter doen zakken door het wegvoeren van vulgrond, die elders tot het aanleggen van een nieuwen weg
benuttigd is geworden ; op ongeveer 70 centimet. diepte
vond men toen bekkeneelen, ijzeren halsbanden en kettingen, die tot het tijdperk der Bokkerijders behoorden en in
't bezit zijn van particulieren te Hasselt en te Maaseyck ;
wat dieper is romeinsch aardewerk opgedolven, waaruit
blijkt dat Siemkensheuvel over 15 eeuwen eene grafstede
der Romeinen geweest is.
Allerlei sprookjes loopen over dezen beruchten heuvel
en over een halve eeuw zagen we daar nimmer dorpbewoonsters tegen den avond voorbijgaan, als ze van Maaseyck met hun gekochte winkelwaar huiswaarts keerden,
zonder een kruis te slaan en een loenschen blik over den
rechter schouder te werpen ; nu nog zeggen de reizigers
of voorbijgangers met ernstige stem : « Zie, dat is Siemkensheuvel, waar de laatste Bokkerijder opgehangen
werd » !
De crimineele en officieele schriften over de laatste
bende Bokkerijders van Maaseyck zijn zoek geraakt: noch
op het stadhuis, noch te Hasselt, Maastricht, Luik of
Brussel is er iets in het Rijksarchief te vinden. In de beroerde dagen der sansculotten zijn de oorkonden door
vreemde soldaten gestolen en vernield of door particulieren in bewaring (.^)(i) genomen, op zolders versukkeld
of vernietigd , toch slaagden wij erin de hand te leggen op
eene der belangrijkste oorkonden omtrent deze zaak.
Over 30 jaar overhandigde een zekere Kummel, die te
l) Die uitdrukking en het ? bezigde een Rijksarchivaris van België, aan wien we
schriftelijk Lolichtingen over de verdwenen schriften vroegen.
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Maaseyck in het Lekker- of Schoolstraatje woonde en een
«^ hegadvocaat » was, aan wijlen den heer F . - A . Robijns,
provincialen opziener der katholieke lagere scholen, wonend op de E y c k e r s t r a a t , een wel bewaard handschrift
van 23 blzz. in-folio, onderteekend door Joannes Po., kuiper en Bokkerijder, en tot w a a r m e r k i n g geteekend door
den griffier J. Nyssens, waarin de verklaringen, bekentenissen, onthullingen en verklikkingen staan, door dat lid
der bende tijdens en na de tortuur gedaan te Maaseyck,
op het einde der maand Januari en i" Februari 1793. Dat
belangrijk stuk werd ons bereidwillig ter lezing en k c pieering toevertrouwd door den eerwaarden heer Oswald
Robijns, pastoor te Millen, waarvoor wij hem van harte
bedanken ; het bevat wetenswaardige onuitgegevene bijzonderheden en was ons zeer dienstig om ons te vergewissen over de juistheid der aanduidingen van namen van
Bokkerijders, voorkomende in het netjes geschreven
handschrift van den Maaseycker barbier L. Smeets. De
23' en laatste blz. van de gerechtelijke oorkonde l u i d t :
« Heden i" Februari [794 ten 9 uren 's morgens, voor ons
schepenen Schoonbroodt en Gelders, compsreerde Jan Po., gevangen, los van ijser en banden, aen welcken, naer dat heden morgen
Yoorsien is worden van het allerheiligste sacrement des Autaers,
voorlesinge gedaen hebbende van sijne bekentenissen zoo ter scherpe e.Kaminatie als naer de s?lve geschiet, opgevolgde ratificatie, als
nadere bekentenissen heeft verklaert de waarheid gcseid te hebben
in alle pointen en deelen, en heeft onder gepresteerdcn eede in
onse handen verklaert daerbij te volherden in alle pointen, en gerust daer op te zullen sterven en naer voorlesing heeft volherd
ende getekent.
Joannes Po.
Testor J. Nyssens Graph. :
quo supra in fidem subt ».
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Uit dat ambtelijk stuk putten we bijzonderheden over :
A. De Eedaflegging
; B. De Brandbrieven
; C. Diefstal
der kerk van Beegden : D . Diefstal
op Danïélsweert.
De
g e t o r t u r e e r d e g e v a n g e n e noemde zoo goed bij kon, of
zoo getrouwelijk als hij wilde, de n a m e n der Bokkerijders, medeplichtig in de misdaden door hem gepleegd,
maar te Neer-Oeteren en op Siemkensheuvel zijn er geëxecuteerd, v ' " ' - n a m e n hij niet geciteerd heeft; de opkooper of verheler van het gestolen goud- en zilvergoed
wordt in die akte ook niet vermeld. Daar dit document
en ook het handschrift van L. Smeets geenszins in 't bereik liggen van 't publiek en geen enkel schrijver tot nu
toe de n a m e n der Bokkerijders van Maaseyck e n O p h o v e n ,
buiten die van Mertens en Houbeo, in druk verschijnen
liet, omdat ze niet een officieel stuk daarover bezaten,
zullen wij, o n d a n k s het bestaan van de bedoelde rechterlijke oorkonde, slechts deze familienamen voluit schrijven
die geloofwaardige personen ons verklaard hebben in de
plaatsen, waar ze toen woonden, t h a n s niet meer te bestaan.

A. — Eedaflegging.
Joannes Po. legde tweemaal den eed af, wat dus ook
wel door andere Bokkerijders zal gedaan zijn bij 't veranderen van hoofdman, namelijk in 1784 en in 1793. Ziehier
zijne verklaring over de eerste eedaflegging :
'< Dat hij het eerst onder de bende der quaeddoenders is geraekt
nu wel 10 jaren geleden en zulUs door Jan Du. geschiet te sijn en
den eersten eed gedacn te hebben ten huyse van Henricus Houben
alhier in den kelder, alwaer gebruykt wierd een groote hostie liggende in cene schotel, zeggende dat Houben voorss : die groote
hostie had, dat hij gevangen die hostie met de voeten gestooten
heeft, dat hij gevangen daer bij nog swoer van niemand te verraden, dat hem den duyvel anders zou den hals breken, en zegt dien
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eed gedaen te hebben ter presentie van de vrouw van Hendrik
Hoiibi-n, van zijnen zoon Gerardus, Knapen den smit die alhier gewoont heeft, en nog eenen man man uyt het Leu genaemd K e 1 d e r t h o o n , zwager van den zwegelenboer, (i) die gericht of
gehangen is ».
Deze Hendrik Houben stierfin 't g e v a n g zooals reeds
gezegd is. In 't begin van A u g u s t u s 1793 legde Po. den
tweeden eed af te N e e r O e t e r e n ; het huis waarin dat
plaats greep, de namen der aanwezigen, de o m s t a n d i g h e den en de formule van dezen eed duidden we reeds a a n ,
sprekende over drossaard Clercx en zijne nagelaten
schriften.

B. — Brandbrieven.
In 1784 legden Maaseycker Bokkerijders eenen brandbrief bij den r a d e m a k e r te Ophoven, wonende aan het
Endervaeren (2) ; ; hij was geschreven door den rooden
Vogels, bloedverwaut der vrouw van Hendrik Houben ;
het geëischte geld moest ter plaatse E n d e r v a e r e n in den
«graef » of gracht gelegd worden. V e r t r e k k e n d e uit d e
herberg Veulens te Maeseyck (3), g i n g Antoon Pee. de
som lichten en was o m t r e n t een uur achterwege gebleven.
De booswichten verlieten toen de h e r b e r g en g i n g e n het
I) Zwegelenboer^'xt^n^nA die busselkens zwegelen ofgesolferde kennepstokken in een
opengewerkten teenen rugkorfvan fleur lot deur rondventle ; in de Mat-svallei en Kempen verdween die kleinliandel over een halve eeuw, door 't gebruik der chemische wrijfTuurhoutjes of lucifers, maar het woord ztcf-^z/f?; en zwegelketts wordt er nog gebezigd
om zwavelstokjes of lucifers aan te duiden.
a) S/tdervaerett kon ons niemand van Oph.iven verklaren. Viiren heefl daar de beteekenis van bareel en in de Oo van Ophoven ligt een Lhtsenviiren, omdat er vroeger eeoe
afsluiting of bareel bestond, waardoor men in cien eigendom van Linsen gaan kon Misschien staart we hier voor eene kopijfout en werd er Endcfvciie7i in stede van Lifiseiivar^» geschreven, want de grilfier Nyssens, van Maaseyck, kon tocii ook al die kleine
plaatsnamen van Ophoven niet kennen.
3) Ueze naam l^^r^/^rrj bestaat te Maaseyck niet meir. maar in 1794 bestonden wel
zeven of acht familiën van dien naam ; men meent dat die heri erg in de Pelseisstraat
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geld in het huis van Houben verdeelen ; de gevangen Po.
kreeg drie kronen voor zijn aandeel in de som, die 20
kronen bedroeg.
Omtrent dien tijd werd €en andere brandbrief geschreven door Hendrik Houben en gericht aan den « capiteyn »
Re3mder3 van Ophoyen, ofwel aan den anderen rademaker dier gemeente ; hij werd door Antoon Pee. ter plaatse
« Linnekoel » (i) gelegd, zooals zulks aan Joannes Po.
verteld werd door de vrouw en de oudste dochter van
Houben ; deze dochter is de gelegde som gaan lichten met
Fridus Meu. ; de som bedroeg 18 kronen die ten huize
Houben verdeeld werd tusschen den gevangene, Henricus Houben, deses huisvrouw, dochter en zoon Gerardus,
Jan Du., den rooden Vogels, den suffragant
en Fridus
Meu., die ieder 2 kronen kregen, maar vrouw Houben
moest altijd iets meer hebben en dat werd haar nooit geweigerd. Eenige bizz. hooger legden wij de looze manier
uit op welke de gelegde som aan den Linkuil gelicht is
geworden.
Toen ook werd een sommatiebrief van 100 gulden geschreven in hetzelfde huis door den rooden Vogels &x\ bestemd voor Daem Smeets, wonende op de Waai te Heppeneert. (2) Terwijl Vogels en Fridus Meu. dicht bij vermelde boerderij wacht hielden, schoof de oudste dochter
van Hendrik Houben den brief onder de huisdeur ; het
geld moest gelegd worden langs eenen weg aan de Noordzijde van de Waai in het Heppeneerterveld. Vader en
dochter Houben beproefden drie- of viermaal het gelegde
geld op Ie nemen,maar ze durfden niet omdat er wachters
1) Po. sprak dus van Linntkocl\\S\nTnV\i\\\
tn niet van Lïjmkoel, zooals men thans
nog veelal te Maascyck hoott'; op die zandachtige plaats is bij menschengeheugen nimmei leem^lijm gevonden of uitgedolven.
7) De Vt'aai is thans de Ouiit "^nni, eene pachthoeve op 250 met. afstand vttn de
Zandetbeek, aie in de Slcol uitwatert ; nu woont er Lambrecht Snijders-Steyvers, zwager
van den eerw. heer R. Sttyvers. pastoor te Tongerloo bij Bree, die er eigenaar van is ;
dicht er bij liggen de pachthoeven Diepbeek en Krauwelbo'sch,

DE BOKKERIJDERS.

321

stooden ; dezelfde k n e e p als voor 't gelegde geld op den
Linkuil werd hier ook g e b r u i k t om de som op te rapen :
een bodemlooze kist, waarin de dochter van Houben g e borgen zat op eenen kruiwagen door Houben gevaren.
Het geld werd in diens kelder verdeeld tusschen den gevangen Po., den rooden Vogels. Jan D u . , E n g e l K e r c k x ,
Mathijs Len., beide laatsten van Heppeneert, den
suffragant en Houben ; de gevangene kreeg drie kronen van de
som die omtrent 100 gulden bedroeg.

B. — Diefstal in de kerk van Beegden. (O
Zooals gewoonlijk werd deze gewichtige en heiligschendende diefstal overlegd roet leden der bende in de
gemeente woonachtig ; een Bokkerijder van Beegden had
reeds, vóór de bekentenissen van Po., zijnen kop door het
kennepen winket moeten steken om die en andere dieverijen, tegelijk met andere Bokkerijders uit het graafschap
Horne, 't W a s bij dezen diefstal dat H e r m k e de Snieder
van Dilsen zich zoo zonderling onderscheidde, maar deze
en andere leden der bende werden door den gevangen
kuiper van Maaseyck niet verklikt, wat wel zijn getortureerde roofgenooten moeten gedaan hebben, want anders
waren ze wellicht niet aan de galg geraakt. De verklaringen van Joannes Po., komen hierop neer :
De kerk van Beegden werd i n d e n eersten of tweeden
nacht van September 1793 bestolen. Joannes Po, is tegen
den avond van Maaseyck naar Neer-Oeteren gegaan in
't huis van Karel Geurts, waar hij nog aantrof Paul den
visscher, Dirk Parrein, Martinske, den garde-chasse
en
diens vader den bode van Neer-Oeteren,
alsmede « eenen andere vremde die hij r i e t kent, maer die te Beegden
o Beegditi, gemeente van 't graafschap Horne, lar.ps den linker Maasoever, op 54 min.
afstand ten W. van Roermond, 2 11. 36 min. gaans van Maaseyck en 3 u. 48 min. van
Neei.Oeteren.
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gehangen is worden ». Tusschen 8 en 9 uren 's avonds
verlieten ze het dorp, gingen de baan af tot aan het Beerenhuiske in het Ven ^ een gehucht van Maaseyck, twee
kilomet. ten N.-W. dezer stad — waar Geel uit gezeid
« Beerenhuysken » uilgeroepen werd '; in het Leu ( Ophoven ) vervoegden hen de tochtgenooten dier gemeente én
die van Rothem, Eelen, Maaseyck ; samen trokken ze op
den « Spanjaert » aan en zoo naar de kerk van Beegden,
die ze tusschen middernacht en i uur bereikten (l). Joannes Po. en Dirk Parrein braken met beitels een venster
open en drongen de kerk binnen, de Beegdenaar voorop
omdat deze de plaats goed kende. Al het zilverwerk, als
gouden en zilveren harten, en andere tilbare zaken werden gestolen en in drie zakken gedaan, die men in het
Beerenhuiske bracht en van daar bij Karel Geurts te NeerOeteren (2). Toen de dieven in de kerk drongen, was
Joannes Po. op wacht blijven staan ; hij ontving vijf schellingen in zijn eigen huis, maar kende het aandeel der anderen niet. Hij noemde nog als medehelpers in dien diefstal : Jan Du. en Ambrosius Passen van Maaseyck ;
Quaks, vader en zoon, van Neer-Oeteren ; Kromp Frike,
wonende te Maaseyck aan 't Prinsenhof en Vanden, heetende ; Pieter Pe. ; Engel Kerckx ; Mathijs Len. en het
kleen menneke met de stom.pe vingeren, alle vier van
Heppenecrt ; Helmus de swegelenboer van Maaseyck en
1) Gelet op den afstand en de slechte wegen, in rekening brengende het oponthoud in
het Ven, hadden de mannen goed doorgestapt.'Men ziet dat de Bottkerijders, waarTan
men zegde dat ze op eenen bok door de lucht vlogen; zooals onze luchtschippeis der 2C«
eeuw op hunne een-en tweedekkers, als heel gewone stervelingen uren lang.tnet de
trage apostelenkoets moesten lijden om hunne rooftochten te kunnen vo'.rekken ; deze
kerkdieven legden op éénen nacht ongeveer 8 uren gaans af i Én dan ontvingen ze eenige schellingen voor hun aandeel !
2) Het gouden en zilveren goed kon men imm'ers 's nachts niet te Maaseyck binnenvoeren oiu er bij den gewonen opkooper verkocht te worden, dewijl de stadspoorten gesloten waren. Van Neer-Oeteren bracht men het des anderendaags naar den zilversmid
op de Doschstraat te Maaseyck.
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zijn zwager Thijsken, wonende te Ophoven in het Leu ;
later zegde Po. dat deze laatste ook wel Klaas kon heeten,
maar in alle geval getrouwd was met eene vrouw die hij
meent leepoogen te hebben. Nog noemde hij den knecht
van Keymis Pier van Neer-Oeteren, en Frederik den
wever, van Maaseyck, maar zegde dat vader Quaks niet,
doch wel zijn zoon, de speelman, meegeholpen heeft.

D.— Op Daniëlsweert. (i)
Daniëlsweert (Insula S'' Danielis) was een groote hoeve met bijliggende huizen en hoorde in de 17' eeuw aan
de Duitsche Orde der Aide Biezen toe. In de 18= eeuw en
op het tijdstip dezer gebeurtenissen behoorde Daniëlsweert bij de schepenbank en ook bij de kerk van Eelen ;
op 't einde dier eeuw was de hoeve bewoond door den rijken pachter Lambrechts. In 1839 ging die eigendom aan
Roosteren over, maar op 30° Maart 1844 werd en bleef hij
gevoegd bij de Nederlandsche gemeente en parochie Grevenbicht ; thans bestaat deze eigendom uit een enkele
hoeve, sinds den dood van pachter Lambrechts door de
familie Rodigas betrokken en nu bewoond door diens
schoonzoon Hanssen. Daniëlsweert ligt omtrent anderhalf
uur bezuiden Maaseyck, langs den rechteroever der Maas
en 36 min. ten Z.-O. van Eelen ; een half uur benoorden
Daniëlsweert ligt Illekhoven, gehucht van Born, waar ook
Bokkerijders woonden.
Welnu, het grootste deel der ondervraging van Joannes
Po. handelde over den diefstal met inbraak en geweld, in
den nacht van 9° tot 10' September 1793 door een buitengewoon groot getal Bokkerijders uit Belgisch en Holt) Ve£rt\% eeta Nederlandsch woord, veel in het Maasland bij samenlioppetingeo (Visserweert, Uilserweert, enz.) of alleen gebezigd. Oorspronkelijk beduidt het een eiland
{triauta) in den stroom eo, bij uitbreiding, aangeslibten of aangespoelden grond langs den
&tioom ; al de Maaslandsche gemeenten hebben huDoen V^eirt.
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landsch Limburg' op Daniëlsweert gepleeg-d. Deze gewichtige schelmerij, die een achttal dagen na den kerkdiefstal van Beegden geschiedde, maakte een geweldige
opspraak en was eene der hoofdoorzaken van de klopjacht op de Bokkerijders, die drie maanden later in België
en Holland plaats greep.
Wij herhalen weer wat Joannes Po. verder ter rechtbank verklaarde :
Hij bevond zich op verzoek van Paul den visscher, van
Neer-Oeteren, den 9" Sept. 1793, rond 9 uren 's avonds,
szn de Kok {\) ; Paul deed er hem den voorslag naar
Daniëlsweert te gaan en aan den Dainiaen{2) meteene
daar gereed liggende pont den stroom over te steken. Aan
gene zijde gekomen, gingen ze stroomopwaarts Daniëlsweert eenige meter voorbij , Paul den visscher begon te
fluiten, waarop wel 16 of 17 man bij hem kwamen. Karel Geurts vroeg : « Zijn ze daer, die van Stockheim ook ?
Zijn ze ook alle vijf daer ? En die anderen ook .'' », waarop Paul bevestigend antwoordde. De afdeeling van 16 man
is naar de pachthoeve gegaan, terwijl Joannes Po. ter
plaatse moest blijven wachten ; het klein manneken van
Neer-Oeteren en Karel Geurts zijn bij hem weergekeerd
met eene flesch brandewijn, waaraan ze hem eens duchtig
lieten drinken en de laatste zegde : « Daer hebt ge twee
pistolen, pak die in de hand en blijf hier staen ; komt-er
iemand bij u, dan schiet ge hem voor den kop ». Na een
half uur wachtens kwamen Paul den visscher, Karel
1) A'öA, van Cö^eA^. CöcA^, beteekent in Vlaanderen, Zeeland en West-Friesland een
ingedyi^t land of polder, ook eene tniplaats langs de Schelde ( Dendermonde). Het beduidt nog, ook bij Kiliaen, een breed, plaironri rivierschip, van daar koghsckip of beter
koggischif. Tc Eelen bedoelt men door Kok tene aanlegplaals voer de Maasschepen,
niet het er'>ij liehoorende drankhuis.
7) Damiaeii, evenals i^ Kok einder de gemeente Eelen gelegen, is eei;e woning die l">t
de parochie Heppeneert behoort ; zij bevindt zich ten N, van Daniëlsweert en aan den
linker of westelijken Maasoever, 't Is van onheuglijke tijden eene overzetplaats geweest
CQ wordt thans betrokken door Willem ICitzen van Vissciweert, rechter Maasoever.
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Geurts en nog iemand van Rothem, die een g^eweer had
en een brandende lantaren, hem vervoegen, doch ze lieten
hem weldra weer alleen wacht houden. Na ruim een
kwartier hoorde Po. een gedommel en vernam latijnsche
woorden als expecta parum, die semel, waarna Paul en
Martin van Neer-Oeteren beurtelings aangedragen kwamen met eenen zak, dien zij bij hem nederwierpen en die
hij op den tast gevuld achtte met lijnwaad. De garde chasse en Karel Geurts brachten ieder een houten kistje ; toen
hij vroeg hoe het er mede ging, antwoordde de gardechasse ; « Wij hebben ze verdoemd gekneveld » ! Po. naderde de boerderij en bemerkte dat vijf of zes man pakken
wegdroegen naar een anderen kant uit en dat ook drie
vrouwen bij den troep •waren. Po. en gezellen zijn bij
middel der pont weer de Maas overgevaren met vier of
vijf pakken en twee kistjes. (1)
Po. verklaarde dat hij de lijst der bende hield (2), dat
Jan D u . na den geheimzinnigen dood van Houben (Juli
1785) de hoofdman was; hij noemde als medeplichtigen
den ouden Koning van Ophoven, toen al gerecht ; Pieter
Pe., Dorus Pe. en Antoon Pe.; Mathijs L. van Heppeneert,
Fredrik den wever op de Hoogbongertstraat, den bode van
Neer-Oeteren, den oudsten zoon van Karel Geurts, den
swegelenboer der Eyckerpoort, Arnold Da., alias scive don
oijuvedon, Lambrecht La Roche van Maaseyck, Geel uit
de Beerenhut, Thijs van Heppeneert met de stompe zingeren. Engel Kerckx en Mathijs Met. van Heppeneert,
I) Die pont zal wet rerschcideDe keeren over eu weer zijn gevaren voor de roovcrs van
Maaseyck, Eelen, Rothem,Dilsen en Stockheim. De Bukkerijders van Ophoven, Leu,
Maaseyck.Ven, Neer-Oeteren en Op-Oeteren werden aan den Leeuwerk (36 min. benoorden Maaseyck) overgezet. Het spreekt van zelf dat die veerlui in de beste verstandliouding stonden met de Bokkerijders ; men vertelt nu nog dat La., de veerman van den
Leeuwerk, werkend lid was der bende en zijn kroegje ook tot vergaderplaats diende.
a) Te oordeelen naar zijn neten duidelijk handteeken, liad Po. een keurig geschrift,
wat hem tot bet houden der naamlijst van de bende (van M aaseyck) geschikt maakte. Deze naamlijst zal Pu. wel aan de justitie hebben moeten overhandigen.
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die « tepenwoordig te Maeseyck woont en met de koolkarre vaert », Lambrecht Ver. van Maaseyck, alias Lambert van Dorothée, voorts nog twee personen van Rothem, de eene genaamd Willem en de andere Gerardus.
Na die bekentenissen deed Po. er nog andere. Hij verklaarde de woning van Daniëlsweert genaderd te zijn tot
aan de voordeur, maar niet tijdens de inbraak, die omtrent een uur 's nachts met beitels gedaan werd ; de diefstal was rond vier uren 's morgens voltrokken. Hij noemde als gestolen zijnde : lijnwaad, zilverwerk, lepels, vorken en andere zaken ; het zilverwerk is gestolen uit eene
kist die ze met houweelen hébben opengeslagen. Andere
roofgenooten, waaronder Karel Geurts, namen met zakken gestolen goed den weg naar Sittard ; bij hen was ook
een knecht met eene karre, die een eindje van Daniëlsweert stond ; deze knecht vertelde later aan Po., te Maaseyck, dat de gestolen voorwerpen, op zijne kar geladen,
verkocht werden in een grooten winkel van Sittard of
Geilekirchen. (4) Po. ontving van Paul drie kronen, aan
de Sloot te Maaseyck, en drie weken later nog drie schellingen van Karel Geurts, op de Markt ; hij voegde hierbij
dat de bewoners van Daniëlsweert met koorden gebonden
werden op hun bed door vier mannen van Neer-Oeteren .
Terwijl ze daarmede bezig waren, brachten twee joden
van Sittard, die ook van de bende waren, eenen vreemdeling binnen welke geen Bokkerijder was ; óegarde chasse bond hem handeu en voeten bijeen met koorden, wierp
hem ten gronde en smeet nog eenen zak meel op zijn
gezicht. Volgens hem hebben er wel 40 of 42 man (2)
l\ Sittard liKl anderhalf uur len o . van Daniëlsween en GeiUkiychcnno^
in Gulikerland (Pruisen.)

^Ü verder

2) Hier bleef Joannes P. verre beneden de waarheid, want ons erachtens waren op Daniëlsweert ten minste 80 Bolilieriiders. Den 9« Mei 179.4 verklaarde immers Cretskens, lid
der bende van Op-en Neer-Qeteren. oat 4olede:i zijner bende, die den molenaar van
Asch bestolen, or)R aan den diefstal op Daniëlsweert deelnamen, geholpen door makkers
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aan dezen diefstal deelgenomen, waarvan hij ook nog
noemt : vader en zoon uit een huis gelegen te Berg onder
Neer-Oeteren, een ouden grijzen man wonende in hetzelfde
gehucht, den knecht van Keymis Pier te Neer-Oeteren,
ook nog een manneke wonend tegenover den rademaker
in de straat die naar Op-Oeteren gaat, Michiel De Gres
en Cornelis Bous van Maaseyck, Gradus den kuiper van
Illekhoven die bij hem het kuipen geleerd heeft, en den
rooden Vogels van Maaseyck. Wat Mathijs Met. van Heppeneert en Lambrecht Ver. van Maaseyck betreft, verklaarde hij zich nu te herinneren dat ze niet op Daniëlsweert waren. De tortuur werd om 2 uren namiddag begonnen en te 6 uren gestaakt.
Den 24° Januari 1794, « los van ijzer en banden », verklaarde Po. tijdens de tortuur de waacheid gezegd te
hebben en in alles te volharden, behalve dat, in strijd met
hetgeen hij daags te voren vertelde, Michiel De Gres en
Gradus van Illekhoven niet aan den diefstal deelnamen en
hij ook twijfelde aan Frederik den wever en den ouden
Quaks van Neer-Oeteren.
Den 30° Januari 1794 onderging P. nog de foltering en
verklaarde zich toen goed te herinneren dat Frederik de
wever bij den diefstal tegenwoordig was, alsook Quaks de
jongezijndede speelman. Hij zegde ook dat Mathijs(Bies.,)
van Heppeneert, bij de bende behoorde.

De Aanhoudingen.
De verklikkingen van Joannes Po. hadden voor natuurlijk gevolg een groot getal aanhoudingen, onderzoeken,
uit de Maasvallei. Bij die 40 voege men die van Maascyók, Heppeneert, Eelcn, Rotliem,
Oilsen, Stockheim, Ophoven en van HoUandsch Limburg en dan zal men zelfs de So wel
overschrijden. Cretskcns aandeel bedroeg 14 flitrijns, terwijl Joannes Po. er maar 6 ontving, waaruit op te maken is dat de diefstal aanzienlijk was en dat de verdeeling ter
plaatse, tusschen de hoofden van elke bende of afdeeliog, niet juist of gelijkmatig gedaan werii.
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ondervragingen, vonnissen en -strafuitvoeringen,, zoowel
te Maaseyck als in de omliggende dorpen. Te Maaseyck
vertelt men dat de koster van Heppeneert, bij het krieken
van den dag afgemat thuis komende na een nachtelijken
strooptocht, het de moeite niet meer waard achtte naar
bed te gaan, het hoofd neervlijde op den hoek der keukentafel en, zich onbewaakt achtende, zijn geld telde al mompelend : « Drie stuivers ! Is dat nu al wat ik van een ganschen nacht loopen en zwoegen en ten koste van zoo'n gevaar verdiend heb » ! Zijne vrouw, die erg over hem te
klagen had en hem sinds lang mistj-ouwde, was op haar
bloote voeten genaderd, had alles gehoord en wist nu
met wien ze de echtelijke koets deelde ; zij ging naar de
stad en klaagde hem aan. De koster, wiens naam in dié
parochie niet meer voortbestaat, is in de parochiale registers aangeduid als zoon van Gisbertus Wienen en van Katharina Sev., den i" Juli 1730 gedoopt, den 1" September
1762 gehuwd met Joanna Ramaekers. Dat register vermeldt dikwijls zijnen naam als peter van ten doop gebrachte kinderen en dit, voor de laatste maal, den 2° Januari
1794 of 28 dagen vóór zijne aanhouding.
Reeds den 17° en r8" Januari 1794 had Clercx twaalf
Bokkerijders aangehouden en te Maaseyck opgesloten : de
hooger genoemde Joannes Po., alias yati de Vloets
(Floets), kuiper ; Jan Du., schoenmaker ; Jan Wy., alias
Paes, schoenmaker ; Pieter Pe., hoefsmid ; Petrus Luy.,
soldaat ; Ambrosius Passen, wolspinner ; Fredericus Steegen, wever, wonende op de Hoogbongertstraet ( Boomgaardstraat ) ; Cdrnelis Bous, schoenmaker, allemaal van
Maaseyck ; Mathijs Len., Engelbertus Kerckx, Mathijs
Bie., drie landbouwers van Heppeneert ; Geel uit de Beerehut of het Beerehuizeken, in het Ven, parochie Aldeneyck.
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Den 30" Januari 1794 werden in het gevang gezet :
de suffragant,
hoedenmaker, wonende aan de Noorderzijde der Boschstraat, tegenover De Keizer, (thans
door M. Arth. Vinckenbosch bewoond ) ; Henricus De
Weerdt, alias de korporael, ; Wilhelmus Jan., alias de
swegelenhoer, daglooner, aan de Eyckerpoort ; Jacobus
Wienen, koster te Heppeneert.
Den I" Februari 1794 : Lambertus La Roche, daglooner ; Godefridus Vanden., alias de Kromme
Fridus,
schoenmaker, wonende aan het Prinsenhof ; Arnoldus
Dae., alias scive don (Juvedon), schoenmaker.
Te Eelen werden op 13" Maart 1794 aangehouden en
naar het gevang van Maaseyck gebracht: Mathijs Van
Deur, alias den Thoes, en zijn zoon Jan ; Henricus Drocourt, alle drie van Eelen.
Deze gevangenen werden aan al de formaliteiten der
bestaande proceduur onderworpen : ondervraging, confrontatie en tortuur. Wij vernamen reeds uit een franschen brief door dokter Magnée den 12" Februari 1794
aan zijnen broeder te Tongeren gericht, dat hij de pijniging te lang van duur vond, maar hij voegde er dit nog
bij : « M. Vanderrneer, als burgemeester en vader dezer
burgers, is zoo liefdadig ze getrouwelijk gezelschap te houden... Op twee na zijn al deze bandieten zeer slechte
menschen geweest en razende republikeinen... Wat onze
schepenen betreft, het zijn meestal stommeriken (des
imbeciles) ». De getuigenis van dezen geneesheer is geenszins vleiend voor de leden der schepenbank zijner stad ;
wij stellen en laten die op zijne rekening : hij bevond zich
ter plaatse, zag ze dagelijks hunne zending volbrengen,
woonde als beëedigde arts met hen de tortuur bij en kon
alzoo be- en veroordeelen met kennis van zaken, (i)
I) Deze burgemeester Vanderrneer. Karel, was ook dokter en woonde op de Boschstraat in bet huis waar later de fainilie Stiels eo thaos M. Math. DrebiDaus io verblijft*
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Den 29" Maart 1794 bad te Maaseyck een ongewoon
feit plaats, dat de stad in opschudding bracht. Om vier
uren 's namiddags werd Dionisius Van Carlo door drossaard Clercx aangehouden ; hij was oud-burgemeester en
titelvoerende voorzitter van Sint-Crispinusambt, maar zijn
stad -en tijdgenoot L. Smeets zegt in zijn dagboekje : « hij
was een groote booswicht ». Die vlegel verborg zijne deugnieterijen achter het masker der grootste schijnheiligheid.
Nu, in de Landen van Overmaas moest men immers ook
burgemeesters en schepenen als Bokkerijders in zeer nauwe betrekking stellen met de gladde kennepenkoord !
De geboorte van Dionisius Van Carlo staat in de parochiale registers van Maaseyck niet aangeteekend, zoodat
men, met grond veronderstellen mag dat hij geen Maaseyckenaar van geboorte is en zijn naam bestaat er ook
niet meer. Op folio 1256 dier registers is zijn huwelijk vetmeld met Anna Van den Put, 16" Februari 1749, en op
andere blzz. haalt men de geboorte aan zijner zeven kinders, allemaal dochters, de eerste op 7° Mei 1751 en de
laatste op 22" Augustus 1763, waarvan er vier te Maaseyck stierven en de andere de stad verlieten. Zijn overlijden, zoomin als dat van geëxecuteerde Bokkerijders of andere misdadigers, staat ook niet in de parochiale registers
aangeteekend, omdat hij zelfmoord pleegde. In de Magistrale Rollen komt Van Carlo voor als burgemeester in 't
regeeringsjaar 1752-1753, alsmede in 1783-1784, en bij de
geboorte van zijn derde kind ( Agnes, op i i ° Augustus
1753 ) wordt hij in de registers betiteld « ex-regent en
Zijne dnchter Maria-Eugenia huwde den 2'September 182S Pieter.Jaeobus Stiels.dok-*
ter. gruütvader van den tegenwuurdigen vrederechter Tan Maaseyck ; de oaaiD VaodeT'
meer [.tstaut aldaar niet meeri zoomin als die vao Magnée : over 16 jaar stierf op Tijf-entachtigjarigen ouderdom, te Aldeoeyck, in het ouderlijk heerenhuis, de weduwe L. I.ejeune, geboren Louisa Magnée, dochter van vermelden dokter (1750-1S38J, die in de jaren
1799 tot tSo5 burgemeester is geweest ; haar eeaig kind, Hippoliet, echtgenoot van
Maria-Th. Van Doren, stierf den !.;• Augustus 1907 en zijne weduwe, hertrouwd met
Hendrik Mtaoe. verblijft in bet ouderlijke huis.
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consul » (l). Dat dit aanzienlijk personag^e eig^enlijk Bokkerijder was en aan rooftochten deelnam, zooals dat op gene zijde der Maas in 't Land van Valkenburg- njet magistraten voorviel, gelooven we geenszins en vonden wij ook
nergens vermeld ; hij woonde in de Boschstraat tegenover de Kruisheerenkerk, in het sinds toen verfraaide huis
waar nu de heer bankier Hulsbosch verblijft en waar in 't
midden der 19= eeuw een groote rozenkrans als uithangbord van eenen galant' rieën en zilverwinkel boven de ingangsdeur hing. Vermoedelijk hing er dat godvruchtig
teeken ook een halve eeuw vroeger toen Van Carlo « In
den Rozenkrans » woonde, want deze was ook goud-en zilversmid. In die hoedanigheid was hij den Bokkerijders
maar al te gedienstig met gestolen juweelen, kelken en
zilveren of gouden kerkelijk goed en ongangbare munten
te koopen of te verhelen, iets wat destijds schier met heiligschendenden of gewonen diefstal, met of zonder geweld,
gelijk stond. Van Carlo zou dan ook aan de galg en den
schandedood niet ontsnappen, dat wist hij zeker.
Toen Clercx, die op Siemkerïsheuvel de terechtstelling
van den koster van Heppeneert en onmiddellijk daarna
een buitengewone rechterlijke vergadering der schepenbank van Eelen had bijgewoond, om vier uren 's namiddags met twee gerechtsdienaars de woning van Dionisius
Van Carlo binnendrong om tot diens aanhouding over te
gaan, schoolde natuurlijk het nieuwsgierige volk van het
stadje te zamen op Boschstraat en Markt, en 't zal wel aan
geschuifel en gejouw niet ontbroken hebben wanneer de
voortreffelijke man en groote vlegel geboeid tusschen de
gerechtsdienaars voortstapte. In stede van den oudburgemeester, « ex-regent en consul », voorzitter der gilde StCripinus, langs den gewonen ingang op de Eyckerstraat
I) Consul: in dien tijd stond die benaming gelijk met die van burgemeester, wat men
ook van regent kan zeggen.
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het gevang binnen te leiden, bracht Clercx hem op het
stadhuis door de voorgeveldeur. Toen Van Carlo de zes
arduinen trappen beklom, zuchtte hij diep en sprak :
« Honderd malen ben ik deze trappen opgetreden om anderen te gaen veroordeelen, nu beklim ik ze om zelf veroordeeld te worden ». Van Carlo werd niet ter dood gebracht ; men vertelt dat zijne vrienden of bloedverwanten
hem vergift bezorgden, waarmede hij zelfmoord pleegde,
's Nachts zou zijn lijk, door de zorgen van den gerechtsdienaar Konings in eenen zak gestoken zijn en per kruiwagen buiten de Eyckerpoort gevoerd om niet ver van
Aldeneyck, in eenen zijweg tnsschen akker en weiland,
dicht bij het Slijk eind (i) in den grond gestopt te worden. Evenals met Henricus Houben, in 1785, trok zich de
stad van het wegruimen en het begraven des lijks niets
aan ; luitenant-drossaard Pendris moest voor de teraardebestelling van Houben zorgen en dat moest zijn opvolger
Clercx ook doen met het lijk van den oudburgemeester.
Behalve de reeds genoemden Mathijs en Jan Van Deur
en Drocourt, leverde de gemeente Eelen. ongeveer een
uur gaans ten Z. van Maaseyck gelegen, ook haar aandeel
voorde bende Bokkerijders der Maasvallei. De Prins-Bisschop van Luik was sedert 2° December 1621 heer en
meester van Eelen, doch in 1741 stond hij dit meesterschap voor een jaarlijksche rente van 300 kronen af aan
baron Thomas-Cornelius van der Marck, eigenaar en beI) Het 5^;^Afm£^ is eigenlijk een laagliggende en zeer vochtige onbebouwde plaats,
aan de stad toehoorend, gelegen ie Aldeneyck op de aansluiting van de Hamonterstraat
met de Jevanestraat en een moerassigen waterloop. Enkele meters eer men het Slijkeind
bereikt, zondert zich van de Hamontestraat en links of westwaarts eene veldstraat zonder uitgang af, tusschen akkerland en eenen kamp of omsloten weide; 't is halverwege
die straat, Kerkkampstraat geheeten, dat Van Carlo zou begraven geworden zijn. Een bewoner dei Jevanenstraat leidde oris in die veldstraat en deed ons op de vermoedelijke
grafplaats stilstaan ; hij vernam die bijzonderheden uit den mond van wijlen den heer
Hip. I.ejeunc, kleinzoon van dokter Magnée, tijdgenoot van Van Carlo.
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woner van bet aldaar gelegen kasteel van Sipernau ; op
20" Januari 1789, dus in het tijdstip dat de Bokkerijders
der laatste periode hunne fieltenstreken aan den Maaskant
bedreven, kocht de nieuwe heer van Sipernau, baron de
Liliën, alle rechten op Eelen voor 2000 gulden Brabantsch.
De rechterlijke macht hoorde den abt van Corbie toe, die
in Picardië ( Frankrijk ) verbleef en om reden van den
grooten afstand ai sinds lang den graaf van Loon als
voogd van al zijne goederen in ons bisdom had aangesteld ; dit legt ons uit waarom de heerlijkheid Eelen, al
was ze eigendom van den Prins-Bisschop, niet door het
Luiksche maar door het Loonsche recht beheerscht
werd. Decrimineele registers van Eelen zijn door eenen
brand vernield, maar de schepenbank was maar een nedergericht en moest in « leere of hoofdvaert » gaan naar
Hasselt, ter leenzaal van Vliermael of Oppergerecht van
't Graafschap, en 't is uit het « Rollboeck » van dat hoog
gerechtshof dat onze inlichtingen van gerechtelij ken aard
over Eelen getrokken zijn. In bedoelde lange tijdsperiode
vinden we aangeteekend als meiers : Arnoldus Driessen,
Geurt Driessen, Mathijs Lucas, Gerard Hagen, J. Joosten
en P. Van Oeteren. Karel Vandermeer, wonende te Maaseyck in de Boschstraat, was schout en secretaris van Eelen, en zetelde met Joosten, Leenders en Van den Borne,
schepenen, in de processen der Bokkerijders. Ter vervanging van luitenant-drossaard Clercx, trad de rechtsgeleerde Gelders, van Maaseyck, dikwijls op als aanklager of
aanlegger en wordt dan ook soms met den naam van
drossaard in de rechterlijke stukken betiteld.
Den II" April 1794, dus 13 dagen na de executie van
den koster van Heppeneert op Siemkensheuvel en de aanhouding van den oudburgemeester Van Carlo, verklaarde
het Oppergerecht van Vliermael, op request van den jurist Gelders, dat er moest overgegaan worden tot de aan-
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houding- van Jan Leenders, bijgenaamd den vader,
« brauwknecht bij den custer Lucas tot Eelen » (i), Fredericus Lucas, Renier Wolfs, Wilhelmus Steegen, schoenmaker, Henricus Janssen, getrouwd met de dochter van
den« alden smit », Gerard Hanssen, alias den roóden
Graed, en Willem Hanssen, alias den kroppert, die allen
te Eelen verbleven. Den 13" Mei 1794 verwees hetOppergerecht Wilhelmus Steegen, Fredericus Lucas, Henricus
Janssen, Renier Wolfs, Gerard Hanssen tot de tortuur ;
den 22"- en 23° dier maand sprak men te Hasselt het doodvonnis uit — verhanging aan de galg — tegen die vijf
Bokkerijders. Van de twee andere aangehouden personen.
Jan Leenders en Willem Hanssen, wordtin het« Rollboeck » geene melding meer gemaakt, vermoedelijk werden ze gansch onplichtig bevonden ; wel wordt er in gezegd dat Jan Leenders enkel laakbaar verklaard werd.
Den 11° Juni 1794 ging Clercx te Dilsen gevangen nemen, volgens hetgeen de barbier L. Smeets daarover aanteekende. Jan Op den Akker, den Duvel ; Hermke den
Snieder of Hermanus Ko. (Co.) en Wilhelmus Moonen :
deze laatste ontsnapte tien dagen later uit 't gevang van
Maaseyck, maar werd kort daarna gevat te Mechelen a/
Maas, waar men hem ophing.
Over de Bokkerijders van Rothem en Stockheim, waarvan Joannes Po, te Maaseyck onder en na de tortuur sprak
als medeplichtigen in den diefstal op Daniëlsweert, bestaan geen schriftelijke oorkonden in die twee gemeenten
en zij werden ook niet vermeld in 't register van het Oppergerecht te Hgsselt, omdat Stockheim door het Luiksche recht beheerscht was voor het intra-muros, en RoI) Thiodorus Lucas, echtgenoot van Helena Coenen, was schepen en broedermeester der schutterij , hij woonde in Het Lembe, was eigenaar der broutvctij in de Jbdenstraat en tevens koster-schoolmeester.
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them, al was het Loonsch (i), in crimineele zaken recharge vroeg bij «de-Edele Achtbare Heeren Scheepenen van
den Hogen Graafflijke Gerechte van den Vroenhove, te
Maastricht f. In het eenige crimineel register van den
Vroenhof vonden we niets meldenswaardig over Rothem
aangeteekend, noch in de twee registers voor overdrachten en gedingen. Vermeld gerecht van den Vroenhof, dat
« op den ouden Sladhuyse » van Maastricht zetelde, bevatte ongeveer het derde deel der stad met Wilre, Montenaken en Heukelom (Vroenhoven) ; als beroepshoi bevatte het nog de heerlijkheid Herstal, Rutten, Veulen,
Rothem, Pietersheim, Riempst, Sussen, Sichen, Vroenhoven en Neder-Canne.

Terechtstellingen.
Het crimineel gerechtshof van Maaseyck veroordeelde
schier al zijn gevangene medeburgers ter dood, zoodat de
beul weer volop werk kreeg.
Den 1° Februari 1794 werden op Siemkensheuvel gehangen : Joannes Po., Jan Du. en Geel uit de Beerehut ;
deze laatste werd, als bewoner van het Ven, parochie Aldeneyck, op het kerkhof van dat gehucht begraven, terwijl de lijken der twee anderen op het kerkhof van Maaseyck ter aarde besteld werden.
Den 4" Maart 1794 werden door beulsbanden op Siemkensheuvel gehangen : Cornelis Bous, Fridus Steegen,
Engelbertus Kerckx. Daar deze twee laatsten behalve
diefstallen ook heiligschennis bedreven hadden, moesten ze op de Boschstraat, voor een groot kruisbeeld dat
aan de Kruisheerenkerk .net opzet geplaatst was, daarover luidop vergiffenis vragen ; ook bleven hunne lichamen
I) 4 Ro.lheTn onder de parochie Elen : mij is geseyt dal men daer volgt het Looos landrecht en dat des niet te min van schepenen alHaer veappcleert word naer den Vroenhof
van Maesiricfat ». ( Guill. Borghs, bnrgemeester en To<)rzitter van 't Oppeigerecht van 't
Graafschap, te Hasselt f 15 September 1780, blzz. Ö9 en 70 van zijn handschrift).
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tot prootder raven en roofvogels aan de galg hangen.
Dat kruisbeeld is in 't bezit gekomen van M. Hennen,
te Maaseyck wonende io de Boschstraat en die later naar
Reckheim verhuisde. De weduwe Hennen, geboren Van
Gulpen, vermaakte haar huis te Reckheim met inboedel
aan de kerkfabriek van Reckheim, die het in 1897 voor
15,000 fr. aan M. And. Colson-Janssen verkocht, 't Is in
dat huis, achter het gemeentehuis gelegen, dat bedoeld
kruisbeeld nog te zien is, d. i., niet het kruis maar het
houten Christusbeeld en dat zonder armen ; ook het hoofd
is erg beschadigd ; van kop tot teen meet het beeld juist
2 meters.
Den 14° Maart 1794 werd Mathijs Len., van Heppeneert, ter strafplaats geleid met een schandbord aan den
hals waarop in vette letters te lezen stond : « Godlasteraer, brandbriefschrijver, brandbrieflegger, nagtdief».
Hij werd verworgd en zijn lijk tot assche verbrand. Dienzelfden dag werden aan de galg gestropt ; Mathijs Bie.,
landbouwer van Heppeneert; Ambrosius Passen, wolspinner ; Jan Wy., alias Paes, schoenmaker, en Pieter Pee.,
hoefsmid, alle drie van Maaseyck.
Acht dagen later stond wederom een groote menigte
rond Siemkensheuvel om de verhanging bij te wonen van
Arnoldus Dae., alias scive don (juvedon) schoenmaket ;
Lambertus La Roche en Wilhelmus ]an.,de swegelenboer ; Godefridus Vanden., alias Kromme Fridus, alle
vier van Maaseyck. Behalve de swegelenboer moesten ze
op de Poschstraat vergiffenis vragen aan het kruisbeeld
wegens sacrilege en hunne lijken bleven aan de galg hangen, terwijl het ander lijk van het schandehout afgedaan
en te Maaseyck op ge wijden akker begraven werd. La
Roche stierf vloekend als een verdoemde.
Den 29° Maart 1794, vier uren vóór de aanhouding van
den oudburgemeester, knoopte men op Siemkensheuvel
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aan de galg ; den suffragant en Jacobus Wienen, koster
van Heppeneert, wiens lijk in dat gehucht begraven
werd en dat van den anderen dief, te Maaseyck. Dien
dag werd Henricus De Weerdt, drie dagen te voren uit
het gevang van Maaseyck ontsnapt, in beeltenis opgehangen. Na deze strafuitvoeringen op Siemkensheuvel,
reed drossaard Clercx naar het naburig Eelen om er een
« extraordinaire genachte » bij te wonen, waarin de schepenbank Jan Van Deur en Henricus Drocourt tot de galg
verwees, en Mathijs Van Deur, alias den Thoes, tot afkapping der rechterhand, de wurging ter dood en de verbranding tot assche. Dat vonnis werd den derden dag
daarna volbracht te Eelen en de lijken der twee gehangenen werden op het kerkhof begraven. Te Eelen stond de
galg op den Hemelsput, in de 14* eeuw Hymelspot geheeten, eene gemeente weide langs den weg van Eelen
naar Heppeneert, op 20 min. der kerk, 10 min. van den
Damiaen en schier tegenover Daniëlsweert.
Den 3° April 1794 werd Petrus Luy., soldaat, van
Maaseyck, op Siemkensheuvel gegeeseld door den beul
en uit het gebied de'r stad verbapnen ; hij leefde lange
jaren te Bree ondereen valschen naam.
's Anderendaags stierf in 't gevang van Maaseyck, na
een « papje » geëten te hebben, de genaamde Petrus Van
Vloerop, en de barbier Smeets weet niet te zeggen waar
het lijk begraven werd, wat dus eenen zelfmoord doet
vermoeden.
Den 8° April 1794 werd Henricus De Weerdt, alias de
korporael, die uit het gevang ontsnapte en in beeltenis
gehangen werd, te Aldeneyck weer gevangen ; twee dagen later bengelde de korporael aan de galg.
Den 26" Mei 1794 zijn de vijf volgende Bokkerijders van
Eelen op den Hemelsput gehangen : Fredericus Lucas,
Wilhelmus Steegen, Wilhelmus Hanssen, alias de krop-
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pert, Wilhelmus Janssen en Renier Wolfs ; deze twee
laatsten werden op het kerkhof begraven, de drie anderen
stierven als rampzalig•er^ en hunne lijken bleven aan de
galg hangen.
Te Eelen vertelt men dat een dezer drie ellendelingen
op den priester en op het hem voorgehouden kruisbeeld
spuwde.
L L. Smeets sluit zijn handschrift met de melding dat
zekere Jan Houben, beschuldigd van vele euveldaden, in
het gevang van Maaseyck, eer hij gevonnist werd aan vergifting gestorven is. Hij is op het ongewijd gedeelte van
het kerkhof langs den muur van het oudemannenhuis begraven. « De honden », schrijft hij,« hebben hem uitgedabt
en blootgeraaekt en toen hebben de kinderen zijn hooft
met steenen aen stukken geworpen soodat het bloed er
nog uitdrupte ». (i) Deze Jan Houben kwam dus in 1794
zoo geheimzinnig in de gevangenis om als Hendrik Houben in 1785, maar de barbier Smeets zegt niet welke betrekking er tusschen beiden bestond. Er is schier geen
twijfel of de laatste is de zoon van Hendrik : in de parochiale registers, waarin de doop der tien kinderen van den
kapitein der eerste bende vermeld is en verder ook geen
andere Jan Houben meer voorkomt, vonden wij aangeteekend ; Jan-Lambertus, den 29° Juli 1763 gedoopt, hebbende voor peter Jan Vogels en voor meter Katharina
Kelleneers.
Ten slotte weze nog gezegd dat de laatste bende van
Maaseyck hare vergaderplaats had ten huize van Fredericus Steegen, wever, op de Bongert-of Boomgaardstraat ;
dat huis lag niet ver van Prinsenhof, aan den Zufdkant
IJ In 1794 lag het kerkhof nog in de stad. Het Manhuis, vi^AioitT later in politieke
weekbladen vesl gesproken werd wegens zekere misbruiken, bestaat niet meer in zijn
vroegeren toestand : 't is door verbouwing in vier woningen veranderd, die aan de gebroe'
ders Verkissen toebehooren.
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der straat, waar nu de klassen der lag'ere school van de
Ursulinnen zijn ingericht, en werd in de wandeling Het
Beeldje geheeten ; later werd dat huis bewoond door
Wetsels en Latour. De kelder gaf uit op den wal en vermoedelijk was er middel om langs dien weg buiten enbinde stad te geraken als de stadspoorten gesloten waren.
De eigenlijke opsporingen naar Bokkerijders in onze
provincie en hunne bestraffingen grepen in 1754 en vooral in 1774 plaats op de boorden van de Herck, den Demer,
te Wellen, Stevoort, Munster-Biisen, Sint-Truiden, Beeringen en Tessenderloo ; op minder dan drie jaar, van
1789 tot 1791, hadden de luitenant-drossaards Van den
Cruys en Clercx de gemeenten Neer-Pelt, Over-Pelt,
Peer, Bocholt en Bree van het rooversgespuis gezuiverd.
Neer-Oeteren, Op-Oeteren, Ophoven, Maaseyck, Eelen
en andere Maaslandsche gemeenten kregen hunne beurt.
In 1794 werd voorde laatste maal de galg gebruikt om
de Bokkerijders der Maasvallei op Siemkensheuvel te
hangen en in 1800 werd de kapitein der laatste bende van
Stevoort volgens de strafwet der Fransche Republiek door
den krijgsraad veroordeeld om geguillotineerd te worden.
Een totaal van 195 doodvonnissen, 8 vonnissen tot geeseling en verbanning, voor onze provincie alleen, staan duidelijk in de crimineele registers vermeld ; men telle daarbij de 50 geëxecuteerden der bende van Frans Vanlewe
in 1754 te Wellen, de terechtstellingen van Guygoven,
Stevoort, Sint-Truiden, Maaseyck, Stockheim, Op-Oeteren, Rummen ( graafschap Loon ) waarover de voornaamste rechterlijke stukken ontbreken, alsmede de 57° &^"
rechte Bokkerijders in de Landen van Overmaas, wat toch
zeker een totaal van minstens 860 kan uitmaken ; voegt
men hierbij de honderden lichtgestraften, ongestraften en
ontvluchte rooveis, dan heeft men een gedacht van de uit-
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gestrektheid, de hevigheid en langdurigheid der kwaal
en zal men ook den schrik onzer voorouders als teenemaal, gegrond erkennen.
Doch zie, nauwelijks waren ze, door al die strafuitvoeringen van hunne ongerustheid en vrees voor de Bokkerijders verlost, of ze moesten de dwingelandij, knevelarijen en geldafpersingen der Fransche Republikeinen onderstaan, die ons hun ongevraagde
Liberté-Egalité-Fraternité kwamen opdringen. De priesters moesten een
vrijheidskrenkenden eed afleggen ofwel werden ze naar
de eilanden Reen Oléron, naar Cayenne en Afrika verbannen (i), zoo ze niet verkozen zich bij levensgevaar ih
bevriende huizen schuil te houden tot de hevigheid van
het Staatsorkaan geweken was ; de bloedwet werd ingevoerd en onttrok de jeugdige mannen aan den vreedzamen haard om hun bloed en gebeente in schier al de landen van Europa te gaan verspreiden.
En — de geschiedenis heeft het ons vermeld en het
prachtige standbeeld aan de Luikerpoort van Hasselt herhaalt het nog welsprekend aan dit en de volgende geslachten — toen ontstond in 1798 de Boerenkrijg m Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, Limburg en Luxemburg.
De verroeste snaphanen werden van den haak gehaald,
de vreedzame landbouwerktuigen, vorken, gaffels en zeisens, zouden als oorlogswapens door stevige maar niet tot
den strijd gedrilde vuisten gehanteerd worden om de verdrukkers van den vaderlandschen bodem over de Zuidergrens terug te jagen. Een gansch leger werd uit Frankrijk
afgezonden om dien opstand te dempen, om de « Brigands > in hun bloed te versmoren. Wat vermogen opofl) De foTmuul van deo eed, door de wet vao 5» September 1797 opgelegd, luidde.:
« Ik zweer haat aan het koningschap en aan de anarchie, gehechtheid en getrouwheid
aau de Republiek es aan de grondwet van 't jaar 111 ». Ue Kerk veroordeelde dezen eed,
In ons Departement alleen werden 1046 priesters tot verbanning veroordeeld. {Netües
hiaiofiques par j . Darts, tornt 11, p. lob).
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feriog, doodsmisachting en heldenmoed, niet vergezeld
vaa beleid en strategische kennis, noch gesteund door
het noodige krijgsgeschut en oorlogsmaterieel, tegen een
talrijke goed gewapende en wel geoefende legermacht,
aangevoerd door veldheeren, die reeds elders in menigen
strijd of op vreemde slagvelden het bewijs van krijgskunde en heldhaftigheid geleverd hadden ? « Onze Jongens »
sneuvelden bij honderdtallen in de Antwerpsche Kempen
en te Diest, tot dat eindelijk op 6" December 1798 die
Vendeesche opstand van het christen en vrijheidsminneod België in een bloedbad te Hasselt versmachtte.
Deze mislukte maar roemvolle heldenfeiten der Belgische Boeren hebben de schande uitgewischt, die de Voetbranders, de Binders en vooral de Bokkerijders op den
geboortegrond deden kleven. De wraakroepende of Godtergende euveldaden dier boevenbenden zijn als gelouterd
door het onschuldig doch manhaftig bloed van ten minste
zooveel strijders en martelaars (i)als boosdoeners op onze
galgenvelden hunne straf ondergingen.
De Bokkerijders verzaakten aan God en bezoedelden
den moedergrond, de Boerenkrijgers streden en sneefden
« Voor God en Vaderland » 1
Moge diezelfde God ons en onze nakomelingen verschoond houden van dergelijke onheilen, opdat nooit meer
de vaderlandsche bodem gedrenkt worde met het bloed
van de besten onzer zonen, zoomin als bezoedeld met dat
van de heffe der natie !

I) Op dat treffend standbeeld, met ongewone plechtigheid op den honderdsten Terjaat'
dag onthuld, staan de volgende opschriften in 't arduin gebeiteld :
Voorzijde, « Aan de Strijders en Mai-telaars van den Boerenkrijg, 1798 ».
Achterzijdtt * T o t Vaderlandsch aandenken opgericht en ingehuldigd, 26" Oogst 1S98».
Links, < F . Ue Vrieadt » .
Rtchtt,*^.
Baggen, beeldhouwer v .
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"uchteren" (gezellig samenzijn), tijdens hetwelk de een of andere
dorpsverteller aan de vergaderde geburen de wandaden van de
beruchte Bokkerijders in Maas- en Kempenland met realistisch, ja
schreeuwende kleuren wist af te schilderen, zo schrijft Juliaan
Melchior in dit boek.
Het is waar, over de Bokkerijders gaan in Limburg en ver daarbuiten
de wildste verhalen. Menig schrijver heeft het niet kunnen laten over
dit spannende gegeven de wildste verhalen uit te geven. De meeste
van deze boekwerken zijn van nauwelijks of geen waarde, deels
omdat ze de werkelijkheid te romantisch voorstellen, deels omdat
ook de Bokkerijders zelf veel onrecht wordt aangedaan, omdat ze
enkel als rovers en moordenaars te kijk worden gezet.
Dit boek van Juliaan Melchior heet bij historici en kenners van de
Limburgse geschiedenis het enige boek te zijn waarin de feiten
werkelijk op een rijtje werden gezet. Het verscheen voor het eerst in
1915.
Juhaan Melchior werd geboren te Dilsen in 1848 en overleed te
Hasselt in 1920. Hij volgde het lager onderwijs aan de gemeentelijke
school te Dilsen, studeerde aan de Rijks Middelbare School te Maaseik en behaalde in 1868 de akte van bekwaamheid als onderwijzer te
Sint-Truiden. Hij stond vele jaren voor de klas, maar werd later
benoemd tot kantonnaal schoolopziener. In 1898 werd hij hoofdinspecteur van het lager onderwijs in Limburg. In 1908 ging hij met
pensioen. Hij publiceerde veel over de Limburgse geschiedenis,
ondermeer een belangrijke studie over de Teuten en dit, nu antiquarisch veel gezochte boek over leven en lotgevallen van de Bokkerijders aan deze en gene zijde van de Maas.
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