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B O K K E N R lJ D E R S B E L lEV E N B E L G lË

 o r H a n s H e r m a l l s

Soms sp r eken i e over eer ste,  eede en der de stan q ats wÏ in h tstoi ; sck en sociaath eei itRun (i ig
p ei sp ecfi ef oYer k ei d Ker R en volk beiZoelen D at er ooi t een V ier de Stan d bestond is m in der
bekend H et was in iZej aren t ussen 1 730 en l 776 iZat h ier veel Röter  otbo es en dagtoners)
r ondcwi en )en i tj; dens oor logen, bezetl ngen en veezieRtes al tes Yer lor en haddLn, k u  r sol iZaten
die op weg n aar h u is i i )ar en, deser tei i ts d e angst h a n om n aar h u is te gaan, l ede!n van de
een of an iZer e sek te en ban n el ingen die op   Yl uch t waren, vi tder s dje bÏ gebr ek aan vee
( hu iden) geen soetaa s hadden, beiZelaar s die scheel zagen Yan de k onger, p elgr ;m s verp Iick t
op n )eg n aar Comp osteIa die wet eens k et g en aaEeoor d u i t k d oog ver Ior en . . .. H oe n esten die
m ensen a l Iem aal in h u n on derh oii d vooi ' en 1 Volgens over lever ingen sloten E;j zi ch samen
tot een georg an iseer (t e m i I i tan te r over sben de D at k ier tevens een
kou dd oor log n )oediZetussen r ep u- bl ikei n en en or ang isten , tu ssen
p atr io#en en sep ar ;sten, twssen ka thol ieRen en p r otestan n , ke4 t
onze vol ledige aandacht D e ang- sfige beYolk ing was er van over -
tuigd daf cl ie onzal igen zich iZDor m i i I van vl iegen iZe bokken ver-
p l  sten l Vj; n,eten dat d;e lu ch t- geest Y;i t ueel is, maar de fiÏ dgeest
is k ei h a r   h i stoi ; e H d zu i den va n N ede r l a n d zoi i v er ti ch t m oe-
ten n ,or  n , zou een  m ocr at che to ek o m st teg em o et g a a n , z ou
voor taan België heten D at er in MaaniZeren een B oerenkr ij g en in
L uxemburg en de E $ el een 9 [öppelRr ;ch, tegen Yerlick t;ng en
democr afie heeiste, ishier nauii,eIÏ ksbekend Ook M etternick, denk aan  eense Congr es, wi l (Ze
niets over democrafie i eten; hÏ koester i total i teir e i  eën en een vr ij Belg ;ëwasonbRspreeK-
baar.  j zul len lezen daf hÏ later voor progressieve s denten op iZeYlRchf moest slaan Over
deBoRkeni ;j der sisal Yeel geschreven, maar het isvoor het eeist dat N,Ï via de bokkeni ;j dere%i-
sodes kenn is maRen met de V ;er deStand en t ij n r elafie tot ket r evolu fi onair e F r anRr ij R en het
vur ige L u iA

                                     P rol oog
Het j aarlij ks pr ikuur in onze huisartsenpraktij k is een soort happening. Inmiddels behoren de
meesteBongaarders, qualeeftij d, tot dezogenaamderisicogroep,zodat ik nolensvolenseenaantal
leden tegen het lij f loop. Steevast 1eidt het gesprek naar onsstokpaarL e heemkunde, waarbij een
collega opmerkte: Jammer dat de griepspuit in 19l 8/1919 nog niet bestond, dan zou kapelaan
AlphonsVaessendegriepzeker over1eefdhebben. Dezepriester enschrijver behoordetot decirca
30 milj oen mensen die aan de gevo1gen vaa de zogenaamde Spaansegriep ( l 918/l 9) overleden.
Over hem en <zij n' Bokkenrij ders1ezen wij in het volgende hoofdstuk.

H oof dstu k I
A lp h on s Vaessen

1.1. K apelaan in V aal s
  H ij werd op l 6 j ul i l 89l op de hoeve

K ljng V !engender   ein V lengendaal) gebo-
r en en bezo cht o .a. het serninarie t e R oldu c.
Reedsin die tij dwasoudheidkunde zij n hob-
by. Als hij tij dens korte vakanties thuiswas,

wandeldehij met open oog door deomgeving
en ontdek te in 19 10 resten v an een R om ein se
v ill a in V lengendaal. H ij vert elde het aan D r .
G oo ssens die li d w as v an het L imbu r g s
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,
zodat reeds in l 9 11 opgrav ingen v an start
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BOKKENRIJDERS BELIEVEN BELGIË 

door Hans Hermans 

Soms spreken we over eerste, tweede en derde stand, als wij in historisch en sociaalheemkundig 
perspectief overheid, kerk en volk bedoelen. Dat er ooit een Vierde Stand bestond is minder 
bekend Het was in de jaren tussen 1730 en 1776 dat hier veel köter (kotboertjes en dagloners) 
rondzwierven die tijdens oorlogen, bel.ettingen en veezi.ektes alles verloren hadden, huursoldaten 
die op weg naar huis waren, deserteurs die angst hadden om naar huis te gaan, leden van de 
een of andere sekte en bannelingen die op de vlucht waren, vilders die bij gebrek aan vee 
(huiden) geen soelaas hadden, bedelaars die scheel zo.gen van de honger, pelgrims verplicht 
op weg naar Compostela die wel eens het genadeoord uit het oog verloren .•.. Hoe moesten die 
mensen allemaal in hun onderhoud voorzien? Volgens overleveringen sloten zi.j zi.ch samen 
tot een georganiseerde militante roversbende. Dat hier tevens een 
koude oorlog woedde tussen repu- blikeinen en orangisten, tussen 
patriotten en separisten, tussen katholieken en protestanten, heeft 
onze volledige aandacht De ang- Pl3 stige bevolking was ervan over-
tuigd dat die onzaligen zich door middel van vliegende bokken ver-
plaatsten. Wijwetendatdielucht- geest virtueel is, maar de tijdgeest 
is keiharde historie. Het zuiden van Nederland wu verlicht moe-
ten worden, wu een democratische toekomst tegemoet gaan, zou 
voortaan België heten. Dat er in Vlaanderen een Boerenkrijg en in 
Luxemburg en de Eifel een Kl.öppelkrich, tegen verlichting en 
democratie heerste, is hier nauwelijks bekend. OokMetternich, denk aan Weense Congres, wilde 
niets over democratie weten; hij koesterde totalitaire ideeën en een vrij België was onbespreek
baar. Wij zullen lezen dat hij later voor progressieve studenten op de vlucht moest slaan. Over 
de Bokkenrijders is al veel geschreven, maar het is voor het eerst dat wij via de bokkenrijderepi
sodes kennis maken met de Vierde Stand en zijn relatie tot het revolutionaire Frankrijk en het 
vurige Luik. 

Proloog 
Het jaarlijks prikuur in onze huisartsenpraktijk is een soort happening. Inmiddels behoren de 
meesteBongaarders, qua leeftijd, tot de zogenaamde risicogroep, zodat ik nolens volens een aantal 
leden tegen het lijfloop. Steevast leidt het gesprek naar ons stokpaardje heemkunde, waarbij een 
collega opmerkte: Jammer dat de griepspuit in 1918/1919 nog niet bestond, dan zou kapelaan 
Alphons Vaessen de griep zeker overleefd hebben. Deze priester en schrijver behoorde tot de circa 
30 miljoen mensen die aan de gevolgen van de zogenaamde Spaanse griep (1918/19) overleden. 
Over hem en 'zijn' Bokkenrijders lezen wij in het volgende hoofdstuk. 

Hoofdstuk I 
Alphons Vaessen 

1.1. Kapelaan in Vaals 
Hij werd op 16 juli 1891 op de hoeve 

Kling Vlengender (Klein Vlengendaal) gebo
ren en bezocht o.a. het seminarie te Rolduc. 
Reeds in die tijd was oudheidkunde zijn hob
by. Als hij tijdens korte vakanties thuis was, 
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wandelde hij met open oog door de omgeving 
en ontdekte in 1910 resten van een Romeinse 
villa in Vlengendaal. Hij vertelde het aan Dr. 
Goossens die lid was van het Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 
zodat reeds in 1911 opgravingen van start 
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gingen. Op 8 maar t 19 16 werd hij tot pr iester
gewij d en tij dens het hoogfeest van Pasen, 9
apri1 l 9 16, was er tij dens zij n p r imiets ( pri-
mitae) groot feest in B ocholtz . Op 25 sep-
tember l 9 l 6 w erd hij benoemd tot kapelaan
in V aals, w aar hij zich, naast het dr ukke pa-
rochiew erk ook op heem kundig gebied zeer
verdienstelij k maak te.

   H elaas w er d ook A dolph door i nnuenza
geveld en ov erleed op 6 nov ember 19 18.
V oor zij n vader , w eduwnaar H ubert V aessen,
s1oeg het noodlot zeer hard toe, door die
griepepidemie verloor hij dJi e van zij n v ier
ki nderen . I n de " Va alser A nzeig er " ( thans
'<V aalser W eekblad" ) v er scheen in de j aren
1923-1925 een w ekelij k se bij drage over de
hi storie v an die gemeente. Ofschoon de B ok -
kenrij ders in V aal s niet actief w aren, schreef
A lphons, bij leven en welzij n, een boeiende
bij drage ov er die bende, gekleurd door de
tij dgeest, met v eel negatieve uit lat ingen . H et
laatste mogen wij A 1phons niet kwal ij k ne-
men, dat w as in die t ij d gebr uik el ij k .

1 .2 . J o o d se d i ev e n . . .

   A l s de V aal ser A nz eiger onder de k op Ge-
sc h i ch te v o n V a a l s h et h o o f d st u k D i e Z e j t d e r

B ock rei ter publiceert , heeft A lphonshet ov er
dr ie per ioden : van l 734-56 w ar en ze actief
in H erzogenrath en V alk enbu rg . D ie bende
had het aanvankelij k gemunt op k erken en
pastoriieën, later ook op boerderij en. D e
tw eede periode w as v an 1762-76, w aarbij
500 bok kenrij der s v eroordee1d w erden en
t e n sl o t t e b e st o n d er v an 17 9 0 - 9 8 d e M e e r sse -

ner bende die u it j ood  e di even bestond .
( H a : N een, ov er de Vi er de Sfa nd heeft de
k apelaan het ni et, w el proeven v3ij du idel ij k
de tij dgeest, die ook nog tij dens het interbel-
lu m b l e e f b e st a an . E e n sa i l l a n t d et a i l : V a n

een bek ende onder wij zer uit Simpelv eld v er -
nam ik dat leer l ing B ontzeft end boos w as,
omdat leerli ng A 'i ood " tegen hem had ge-
zegd. V oor de v ader v an B r eden om naar
school te stappen. M aar toen A op het m atj e
geroepen w erd en met grote l ichtblauw e ogen
bew eerde dat h ij alleen maar "idioot " gezegd
had, gingen leer' ng B en zij n vader tev reden
naar huis . . .)

   T er ug naar A lphons V aessen . H ij schrij ft

dat diej oden later naar N euwied v luchtten,
w aar ze met hun schandelij k w erk v erder gin-
gen. V ervolgens schrij ft hij .' V aals w erd
nooit als bokk enrij derplaats genoemd, maar
geen enke1 dorp in de omgeving kon zich
voor dit onheil veilig stellen. V olgens hem
w erd hoev e E nrade ( tussen H olset en V ij len)
op 3 l oktober l 7 10 door een bende overval -
len, die hij v oor1opers van de B ok kenrij ders
noemt . (H H : V eel w aarschij nl ij ker i s, dat
hier honger ige soldateska, als rest van een
afgedank t leger , op rooftocht w as. T ij densde
Spaanse Successieoor1og ( 1702-1713) werd
devesting M aastr icht niet overval l en .A nders
op het plafteland, waar boeren en buitenlui,
poort en en deuren e>t ra op slot deden. N aast
afgedank te Fran se soldaten, w erd het platte-
1and ook door E ngelse en gedesert eerde H ol-
landse soldaten geplunderd.

   Op die fatale ok toberdag van 17 10 drong
tegen 22 uur een rover sbende hoev e A ar uaad
bi nnen. W ethouder B r ul gaf al1e boeren uit
de omgeving opdracht de hoev e te omsing-
elen, zodat de bende ingerek end k on w orden.
Z e b l eek t e b e st aan u i t el f F r an se so l d at en en

tw ee H ol landse desert eur s. H e1aas v ond t ij -
dens die actie een w urgevecht plaat s, w aarbij
landbouw er Johannes Plomper in een schou-
der getrof fen w erd en ov er leed. O p 1 nov em -
ber l 7 l Ow erd de bende door boeren ov erge-
bracht naar de ka tsj ( meestal een cachot in
een k azemat) in M aastr icht, w aar na zij op l 2,
l 7 en 20 j anuari l 7 l l door middel van de
strop gevon nist w erden.

1 .3 . K o t b o e r e n e n d e s e r t e u r s

   V an l 74 l tot l 749 w as er in onze omge-
v ing sprak e v an str ubbel ingen die het gev olg
w aren v an een Oostenr ij k se successieoor log .
M aar Phil ips, ri ep helemaal v anu it Spanj e, de
hu lp in van F rankr ij k en dat land maak te er
g][i f gebr uik v an, om het l eefgebied v an onze
v o o r o u d e r s t e b e z et t e n . D e d u i z e n d e n so l d a -

ten w il den eten, dr inken en ook andere "ple-
z iertj es,) . . . L ev ensmi ddelen die i ij ni et v rij -
w i l lig k regen, w erden geplunder d. D e taLr ij k e
w eeshuizen pui1den uit al s gev olg v an de ple-
ziertj es en uitspattingen. Omdat de krij gskas
na enige tij d leeg w as en de soldaten geen
soldij k regen, w ar en ze w el gedw ongen om
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gingen . Op 8 maart 1916 werd hij tot priester 
gewijd en tijdens het hoogfeest van Pasen, 9 
april 1916, was er tijdens zijn primiets (pri
mitae) groot feest in Bocholtz. Op 25 sep
tember 1916 werd hij benoemd tot kapelaan 
in V aais, waar hij zich, naast het drukke pa
rochiewerk, ook op heemkundig gebied zeer 
verdienstelijk maakte . 

Helaas werd ook Adolph door influenza 
geveld en overleed op 6 november 1918 . 
Voor zijn vader, weduwnaar Hubert Vaessen, 
sloeg het noodlot zeer hard toe, door die 
griepepidemie verloor hij drie van zijn vier 
kinderen. In de "Vaalser Anzeiger" (thans 
"Vaalser Weekblad") verscheen in de jaren 
1923-1925 een wekelijkse bijdrage over de 
historie van die gemeente. Ofschoon de Bok
kenrijders in Vaals niet actief waren, schreef 
Alphons, bij leven en welzijn, een boeiende 
bijdrage over die bende, gekleurd door de 
tijdgeest, met veel negatieve uitlatingen. Het 
laatste mogen wij Alphons niet kwalijk ne
men, dat was in die tijd gebruikelijk. 

1.2. Joodse dieven ... 
Als de V aalser Anzeiger onder de kop Ge

schichte von V aais het hoofdstuk Die Zeit der 
Bockreiter publiceert, heeft Alphons het over 
drie perioden: van 1734-56 waren ze actief 
in Herzogenrath en Valkenburg. Die bende 
had het aanvankelijk gemunt op kerken en 
pastorieën, later ook op boerderijen. De 
tweede periode was van 1762-76, waarbij 
500 bokkenrijders veroordeeld werden en 
tenslotte bestond ervan 1790-98 deMeersse
ner bende die uit joodse dieven bestond . 
(HH : Neen, over de Vierde Stand heeft de 
kapelaan het niet, wel proeven wij duidelijk 
de tijdgeest, die ook nog tijdens het interbel
lum bleef bestaan. Een saillant detail: Van 
een bekende onderwijzer uit Simpelveld ver
nam ik dat leerling B ontzettend boos was, 
omdat leerling A ''jood" tegen hem had ge
zegd. Voor de vader van B reden om naar 
.school te stappen. Maar toen A op het matje 
geroepen werd en met grote lichtblauwe ogen 
beweerde dat hij alleen maar "idioot" gezegd 
had, gingen leerling B en zijn vader tevreden 
naar huis ... ) 

Terug naar Alphons Vaessen. Hij schrijft 
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dat die joden later naar Neuwied vluchtten, 
waar ze met hun schandelijk werk verder gin
gen . Vervolgens schrijft hij: V aais werd 
nooit als bokkenrijderplaats genoemd, maar 
geen enkel dorp in de omgeving kon zich 
voor dit onheil veilig stellen. Volgens hem 
werd hoeve Enrade (tussen Holset en Vijlen) 
op 31 oktober 1710 door een bende overval
len, die hij voorlopers van de Bokkenrijders 
noemt. (HH: Veel waarschijnlijker is, dat 
hier hongerige soldateska, als rest van een 
afgedankt leger, op rooftocht was. Tijdens de 
Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werd 
de vesting Maastricht niet overvallen. Anders 
op het platteland, waar boeren en buitenlui, 
poorten en deuren extra op slot deden . Naast 
afgedankte Franse soldaten, werd het platte
land ook door Engelse en gedeserteerde Hol
landse soldaten geplunderd. 

Op die fatale oktoberdag van 1710 drong 
tegen 22 uur een roversbende hoeve Aanraad 
binnen. Wethouder Brul gaf alle boeren uit 
de omgeving opdracht de hoeve te omsing
elen, zodat de bende ingerekend kon worden. 
Ze bleek te bestaan uit elfFranse soldaten en 
twee Hollandse deserteurs. Helaas vond tij
dens die actie een vuurgevecht plaats , waarbij 
landbouwer Johannes Plomper in een schou
der getroffen werd en overleed . Op 1 novem
ber 1710 werd de bende door boeren overge
bracht naar de katsj ( meestal een cachot in 
een kazemat) in Maastricht, waarna zij op 12, 
17 en 20 januari 1711 door middel van de 
strop gevonnist werden . 

1.3. Kotboeren en deserteurs 
Van 1741 tot 1749 was er in onze omge

ving sprake van strubbelingen die het gevolg 
waren van een Oostenrijkse successieoorlog. 
Maar Philips, riep helemaal vanuit Spanje, de 
hulp in van Frankrijk en dat land maakte er 
grif gebruik van, om het leefgebied van onze 
voorouders te bezetten . De duizenden solda
ten wilden eten, drinken en ook andere "ple
ziertjes". . . Levensmiddelen die zij niet vrij
willig kregen, werden geplunderd . De talrijke 
weeshuizen puilden uit als gevolg van de ple
ziertjes en uitspattingen. Omdat de krijgskas 
na enige tijd leeg was en de soldaten geen 
soldij kregen, waren ze wel gedwongen om 



te desert eren oa en op rooftocht te gaan. D at
gedeserteerde soldaten er geen behoefte aan
hadden om naar huis te gaan, is vrij logisch,
w ant daar zouden ze opgeknoopt w orden . . .
B ij voorkeur probeerden zij ergenseenvrouw
aan de haak te slaan om op die w ij ze legaal
in de massa onder te gaan. I n vrij w e1 ieder
dor p huisde in die tij d een Franse desert eur,
die meestal door de dorpelingen genegeerd
w erd. B erooide köter ( kotboeren) en deser-
t eu r s w ar en een aan w in st v o o r de b en de .

   I n hoofdstuk 2 zullen w ij het uitvoerig
hebben ov er d 'r F r an tsoees v an Simpelv eld.

   AlphonsV aessen schrij ft dat op 7 oktober
l 750 Jakob H ulse, die na gedane arbeid, 's
avondsopweg naar huiswas, door eenbende
overval len en daarbij zo mishandeld w erd dat
hij aan de gevolgen van een schedelbreuk
overleed. M aar A lphons verbaast zich in ho-
ge mate en schrij ft : <'Het is zeer opvallend,
dat de lux e v ert rek ken en zal en v an het ar i s-
tocrat i sche hu i s B 1oem endaal en slot V aal s-
broek nooit door Bokkenrij ders bezocht
werd" . (H H : D e eigenaar Johann A nton von
Clermont ( l 728-1795) was Lutheraan.)

   V olgensA lphonsV aessenwerden eenvou-
dige mannen tij denseen kermis, bij voorkeur
al s ze dronk en w aren, door een bendelid ge-
ronse1d. V oor sommige schouten w as het
aanleiding het aantal kermissen drastisch te
beperken en kaste1eins werden verplicht hun
personalia achter te laten bij de plaatse1ij ke
schout . E r w erd een groot aantal cafës geslo-
ten en alleuitspanningen b ten debebouwde
moesten ev eneens hun deuren sluiten. Op
zon- en feestdagen mochten de cafës geen
drank aanbi eden met u itzonder ing aan an-
dersdenkende G?rotestantse) reizigers... T ot
l 6 uur mocht er niet gedanst worden en de
cafes moesten op zon- en feestdagen om 20
uur gesloten worden. Maar het 1eefgebied
v an onze v oorouder sw aseen chaoti sche lap-
pe L ken van heerlij kheidj es met in ieder
landj e bij zondere weften en plichten, uitge-
voerd door een perfi de en morbide j urispru-
dentie. D aan n ee niet genoeg, i n de Staatse
gebiedenwedijverden separisten, republ ikei-
nen en orangisten om de macht .

H oof dstu k I I V i e r d e S ta n d

2 . 1 . K apitein K ir chhoff

2 .2 .1. D u iv el ssp u u g
   W e w eten dat onz e hi storici in het v erie-

dei debok enrij dersagadramatischbeschre-
ven hebben. Anders in het aanpalende A ken
w aar de act ies meer in de z in v an een onno -
zelerebe11iegezienwerden. Beperkenweons
tot de mening van prof . W il1 H ermanns'
'cl 757 w as de tij d van de Bockrei ter , een
fabelachtige bende van inbrekers in het land
tussen Rij n en Maas. Door een rniddeleeuw
justitieapparaat werden zij tot bekentenissen
gedwongenentot Bokkenrij der bestempe1d.
A an de rooftochten is geen twij fel moge1ij k,
want overal was er sprakevan een chaotische
krijgsvoering en bitterehongersnood. Dat de
inhetRiin- enMaaslandopererendeBokk en-
rijderbende militair georganiseerdwas is een
legende. Deze vermeend historische bron

ontstond naar aanleiding van zeer pij nLij ke
fo1teringen. We kunnen het verge1ijken met
de dossiersv erbonden aan de div er seH eksen-
processen. De verzamelnaarn "BokkenrÏ -
ders" wordt in geen enkel dossier uit die tij d
genoemd en komen we pas veel later tegen
in de stad L eipzig. In een bericht over de zo-
genaamde of zich zo genoemd hebbende (?)
Bock rei tem werd de duivelsspuug van de
H eksenhamer heel eenvoudig op de bandie-
tenvan de 18eeeuw overgedragen.Eenaantal
mensen uit A ken wordt zowe1 al s lid van de
eerstebende( 1734-17S6) ,alsook tot detwee-
de bende ( l 762-l 776) gerekend, die zoal s
men bew eert onder de leiding stond v an een
chirurg uit Herzogenrath met de naam Josef
K irchhof f D e bekentenissen in folterkamers
en rechtbanken uit die tij d, waren an<omstig
uit "ven )uilde " bronnen van eenj ustitieappa-
raat dat probeerde,door het folterenvanmen-
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te deserteren of/en op rooftocht te gaan. Dat 
gedeserteerde soldaten er geen behoefte aan 
hadden om naar huis te gaan, is vrij logisch, 
want daar zouden ze opgeknoopt worden ... 
Bij voorkeur probeerden zij ergens een vrouw 
aan de haak te slaan om op die wijze legaal 
in de massa onder te gaan . In vrijwel ieder 
dorp huisde in die tijd een Franse deserteur, 
die meestal door de dorpelingen genegeerd 
werd. Berooide köter (kotboeren) en deser
teurs waren een aanwinst voor de bende. 

In hoofdstuk 2 zullen wij het uitvoerig 
hebben over d'r Frantsoees van Simpelveld. 

Alphons Vaessen schrijft dat op 7 oktober 
1750 Jakob Hulse, die na gedane arbeid, 's 
avonds op weg naar huis was, door een bende 
overvallen en daarbij zo mishandeld werd dat 
hij aan de gevolgen van een schedelbreuk 
overleed. Maar Alphons verbaast zich in ho
ge mate en schrijft: "Het is zeer opvallend, 
dat de luxe vertrekken en zalen van het aris
tocratische huis Bloemendaal en slot Vaals
broek, nooit door Bokkenrijders bezocht 
werd". (HH: De eigenaar Johann Anton von 
Clermont (1728-1795) was Lutheraan .) 

Volgens Alphons Vaessen werden eenvou
dige mannen tijdens een kermis, bij voorkeur 
als ze dronken waren, door een bendelid ge
ronseld . Voor sommige schouten was het 
aanleiding het aantal kermissen drastisch te 
beperken en kasteleins werden verplicht hun 
personalia achter te laten bij de plaatselijke 
schout . Er werd een groot aantal cafés geslo
ten en alle uitspanningen buiten de bebouwde 
moesten eveneens hun deuren sluiten. Op 
zon- en feestdagen mochten de cafés geen 
drank aanbieden met uitzondering aan an
dersdenkende (protestantse) reizigers... Tot 
16 uur mocht er niet gedanst worden en de 
cafés moesten op zon- en feestdagen om 20 
uur gesloten worden. Maar het leefgebied 
van onze voorouders was een chaotische lap
pendeken van heerlijkheidjes met in ieder 
landje bijzondere wetten en plichten, uitge
voerd door een perfide en morbide jurispru
dentie. Daarmee niet genoeg, in de Staatse 
gebieden wedijverden separisten, republikei
nen en orangisten om de macht. 

Hoofdstuk II Vierde Stand 

2.1. Kapitein Kirchhoff 

2.2.1. Duivelsspuug 
We weten dat onze historici in het verle

den, de bok..lcenrijdersaga dramatisch beschre
ven hebben. Anders in het aanpalende Aken 
waar de acties meer in de zin van een onno
zele rebellie gezien werden. Beperken we ons 
tot de mening van prof. Will Hermanns: 
"1757 was de tijd van de Bockreiter; een 
fabelachtige bende van inbrekers in het land 
tussen Rijn en Maas. Door een middeleeuw 
justitieapparaat werden zij tot bekentenissen 
gedwongen en tot Bokkenrijder bestempeld. 
Aan de rooftochten is geen twijfel mogelijk, 
want overal was er sprake van een chaotische 
krijgsvoering en bittere hongersnood. Dat de 
in het Rijn- en Maasland opererende Bokken
rijderbende militair georganiseerd was is een 
legende . Deze vermeend historische bron 
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ontstond naar aanleiding van zeer pijnlijke 
folteringen. We kunnen het vergelijken met 
de dossiers verbonden aan de diverseH eksen
processen. De verzamelnaam "Bokkenrij
ders" wordt in geen enkel dossier uit die tijd 
genoemd en komen we pas veel later tegen 
in de stad Leipzig . In een bericht over de zo
genaamde of zich zo genoemd hebbende (?) 
Bockreitem werd de duivelsspuug van de 
Heksenhamer heel eenvoudig op de bandie
ten van de l 8e eeuw overgedragen . Een aantal 
mensen uit Aken wordt zowel als lid van de 
eerste bende ( 1734-17 56), alsook tot de twee
de bende (1762-1776) gerekend, die zoals 
men beweert onder de leiding stond van een 
chirurg uit Herzogenrath met de naam Josef 
Kirchhoff. De bekentenissen in folterkamers 
en rechtbanken uit die tijd, waren afkomstig 
uit "vervuilde" bronnen van een justitieappa
raat dat probeerde, door het folteren van men-



l

sen, de docfr ine v an de bende aan de w eet te
k omen" . W eli i cht w i st de ov erheid, dat het
de heimelij k e w ens v an de bendeleider s w as,
om tot een vr Ï en democr a ti sch B elgië te
komen. D at moest natuurlij k door een j usti-
t ieapparaat, dat u its1uitend u it Staat se ( lees
H ollandse) ambtenar en bestond, v oork om en
w orden . . .D at de bendeleider s aanhang von-
den i s v rij logi sch; na een aantal oor logen
heer ste hi er ar moede en ell ende, m et daar aan
gekoppeld de ontzeft end grote zedelij ke
normv ervaging v an mensen die bezit1oosw a-

(H H . V alkenburg w as Staats, Oud-V alken-
burg daarentegen O ostenrij k s. . .) H ij v luchtte
naar H orbach in het hert ogdom Gu lik en w as
voor de op volstrek king be1uste Staatse rech-
ters onbereikbaar. W el w erd hij in ef f  e op-
geknoopt , hetgeen betekent dat er in zij n
plaat s een stropop aan de gaig bungelde. . .
H oeveel B okk enrij der s er precies terecht ge-
steld w erden w eten w e ni et . E r zij n div er se
recherchesv er richt w aarbij G .R am aek ershet
heeft over 330 uitgev oerde vonni ssen,
A .B lok v ermeldt 35S, A Str uij s houdt het op

r e n 392 ten vij l L .A ugustus het zelfs over 650
sl a ch t o f f er s h e eft .

 2 .2 .2 . E en st r opop
    W ij w eten heel zek er dat er r eeds een ben-

 de actief w as in de periode l 730- l 742 . V ol-
 gens sommige hi stor ici t ij dens een tw eede
 peri ode v an l 749- l 750 en een derde v an
 l 75 l -1775. E en feit i s ook dat er in de j aren
 l 740 en l 74 l in en rond K erkr ade een groot
 aantal gew elddadige inbraken plaatsvondeq
 hetgeen v oor de schout en schepenen aan lei-
 ding w as de bendeleden onder de eigen be-
 v olk ing te zoeken. E r begon een fell e ver vol-
 g ing g ek oppeld aan een genadeloze j u r i sdic-
 tie. V eel schelmen k wamen aan de galg, maar
 sommige gev angen bok kenrij der s wisten te
 ontsnappen, hetgeen in die t ij d al s een presta-
 tie beschouw d mag w orden, al sw e w eten dat
 er a an d e bu i t en k an t v an d e e i k en k er k er d eu -

 ren stevige schuifgr endels zaten . D enken w e
 aan Jan K er sten uit D r eej Vuj el . (H H : D r ie-
 V ogelsw as een plaatsw aar tw ee Oostenrij k-
 se gebieden, K erkrade en Simpelv eld, elkaar
 nipt k onden raken.D it w erd veroorzaak t door
 de geografi sche wig van het Staatse  ol-
 landse) H eerlen. Om het nog ingew ik kelder
te maken, oostelij k v an D rie-V ogels lag het
H eydener L ändchen in het graafschap Jülich
of Gulik . Of D r eej - Vuj el zij n naam ont1eent
aan d e R o m ein se ad e1aar v an H eer l en en d e

dubbeUcoppige adelaar v an de tw ee O osten-
r ij k se gebieden, kon tot op heden niet beves-
t igd w orden .)

   T er ug naar schav u it Jan K er st en, die in
j uni l 743 in de k raag gegrepen w erd, veiv ol-

2 .2 .3 . C h i r u gij n
   I n B o ch o l t z b ev o n d z i c h e en d r i e l an d en -

punt : B ij de D r ieher eng renssteen grensden
w ij , al s O o stenr ij k se N ederlan den, zuidelij k
aan de heerlij kheid H eyden ( graafschap Gu-
 l ik ) en w estelij k van de V r ij e R ij k sstad A k en.
 D aar mee niet genoeg, w ant H eerlen v iel on-
 d e r d e N e d e r l an d se St at en G en er a a l en h et

gebied W ittem-E ys w as een onmiddelba re
( directe) D uit se heerl ij kheid. V oor misdadi-
ger s w as het gem akk el ij k v an het ene gebied
n a a r h et an d e r e t e v l u c h t e n e n d a a r m e e b l e -

v en zij u it de handen v an j ust it ie. D e solda-
tesk a had er geen behoeRe aan om op rov er s-
vang te gaan en der boa ( de po1itiebode)
had de moed in de schoenen al s hij het w oord
B okkenr Ï ddr hoorde . . . D e Vier de Stand, de
B ok kenrij derbende, w as een gevarieerd ge-
zelschap. W erkeloze en annoedige sloebers,
meestal onder 1eiding v an een gemotiveerde
militair, somsprotestantse huurlingen ( Staat-
se soldaten) , een ander e keer onder het gezag
van desert eurs die geen pol itieke overtuiging
h a d d en en a l l e en m a a r r o o f d en en d o o d d en

voor het geld. V an Josef K irchhof f ( l 720-
1772) , de meest vermaarde bok kenrij der , i s
bekend dat hij ooit onderoffi cier , barbier en
heelmeester w as in het O ostenrij k se leger .
H ij had een gr uw elij k e hek e1aan het katho-
lieke despotische O ostenrij k .

   K ircM of f behoor dezeer w aar schij i]i j k tot

gensopD eL andshuize , V  kenburg gekne-
v eld w erd, maar desondank s in de maand
september v an dat j aar , w ist t e ont snappen .

de r evolutiona ir en, gezien zij n contacten met
L uik . D it heeft hij overigens nooit bekend,
zelfs niet toen hij op de folterbank gepij nigd
w er d . D e getu igenv erkl a ringen z ij n a fk om -

s

sen, de doctrine van de bende aan de weet te 
komen". Wellicht wist de overheid, dat het 
de heimelijke wens van de bendeleiders was, 
om tot een vrij en democratisch België te 
komen. Dat moest natuurlijk door een justi
tieapparaat, dat uitsluitend uit Staatse (lees 
Hollandse) ambtenaren bestond, voorkomen 
worden ... Dat de bendeleiders aanhang von
den is vrij logisch; na een aantal oorlogen 
heerste hier armoede en ellende, met daaraan 
gekoppeld de ontzettend grote zedelijke 
normvervaging van mensen die bezitloos wa
ren. 

2.2.2. Een stropop 
Wij weten heel zeker dat er reeds een ben

de actief was in de periode 1730-1742. Vol
gens sommige historici tijdens een tweede 
periode van 1749-1750 en een derde van 
1751-1775. Een feit is ook dat er in de jaren 
17 40 en 17 41 in en rond Kerkrade een groot 
aantal gewelddadige inbraken plaatsvonden, 
hetgeen voor de schout en schepenen aanlei
ding was de bendeleden onder de eigen be
volking te zoeken. Er begon een felle vervol
ging gekoppeld aan een genadeloze jurisdic
tie. Veel schelmen kwamen aan de galg, maar 
sommige gevangen bokkenrijders wisten te 
ontsnappen, hetgeen in die tijd als een presta
tie beschouwd mag worden, als we weten dat 
er aan de buitenkant van de eiken kerkerdeu
ren stevige schuifgrendels zaten. Denken we 
aan Jan Kersten uitDreej Vujel. (BH: Drie
Vogels was een plaats waar twee Oostenrijk
se gebieden, Kerkrade en Simpelveld, elkaar 
nipt konden raken. Dit werd veroorzaakt door 
de geografische wig van het Staatse (Hol
landse) Heerlen. Om het nog ingewikkelder 
te maken, oostelijk van Drie-Vogels lag het 
Heydener Ländchen in het graafschap Jülich 
ofGulik. Of Dreej-Vujel zijn naam ontleent 
aan de Romeinse adelaar van Heerlen en de 
dubbelkoppige adelaar van de twee Oosten
rijkse gebieden, kon tot op heden niet beves
tigd worden.) 

Terug naar schavuit Jan Kersten, die in 
juni 1743 in de kraag gegrepen werd, vervol
gens op De Landshuize in Valkenburg gekne
veld werd, maar desondanks in de maand 
september van dat jaar, wist te ontsnappen. 
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(BH: Valkenburg was Staats, Oud-Valken
burg daarentegen Oostenrijks ... ) Hij vluchtte 
naar Horbach in het hertogdom Gulik en was 
voor de op volstrekking beluste Staatse rech
ters onbereikbaar. Wel werd hij in effigie op
geknoopt, hetgeen betekent dat er in zijn 
plaats een stropop aan de galg bungelde ... 
Hoeveel Bokkenrijders er precies terecht ge
steld werden weten we niet. Er zijn diverse 
recherches verricht waarbij G.Ramaekers het 
heeft over 3 3 0 uitgevoerde vonnissen, 
A.Blok vermeldt 355, A Struijs houdt het op 
392 terwijl L.Augustus het zelfs over 650 
slachtoffers heeft. 

2.2.3. Chirugijn 
In Bocholtz bevond zich een drielanden

punt: Bij de Drieherengrenssteen grensden 
wij, als Oostenrijkse Nederlanden, zuidelijk 
aan de heerlijkheid Heyden (graafschap Gu
lik) en westelijk van de Vrije Rijksstad Aken. 
Daarmee niet genoeg, want Heerlen viel on
der de Nederlandse Staten Generaal en het 
gebied Wittem-Eys was een onmiddelbare 
(directe) Duitse heerlijkheid. Voor misdadi
gers was het gemakkelijk van het ene gebied 
naar het andere te vluchten en daarmee ble
ven zij uit de handen van justitie. De solda
teska had er geen behoefte aan om op rovers
vang te gaan en der boa ( de politiebode) 
had de moed in de schoenen als hij het woord 
Bokkenrijder hoorde ... De Vierde Stand, de 
Bokkenrijderbende, was een gevarieerd ge
zelschap. Werkeloze en armoedige sloebers, 
meestal onder leiding van een gemotiveerde 
militair, soms protestantse huurlingen (Staat
se soldaten), een andere keer onder het gezag 
van deserteurs die geen politieke overtuiging 
hadden en alleen maar roofden en doodden 
voor het geld. Van Josef Kirchhoff (1720-
1772), de meest vermaarde bokkenrijder, is 
bekend dat hij ooit onderofficier, barbier en 
heelmeester was in het Oostenrijkse leger. 
Hij had een gruwelijke hekel aan het katho
lieke despotische Oostenrijk. 

Kirchhoffbehoorde zeer waarschijnlijk tot 
de revolutionairen, gezien zijn contacten met 
Luik. Dit heeft hij overigens nooit bekend, 
zelfs niet toen hij op de folterbank gepijnigd 
werd. De getuigenverklaringen zijn afkom-



stig van drie andere mensen, die regelmatig
bij hem in huis kwamen. Door zij n bende1e-
den werdhij den kapitein genoemd. Toen hij
in 177l gearresteerd werd, was hij chirugjj n
(hee1meester en arts) in Herzogenrath. Die
plaatsbehoordein dietij dtot deOosteNijkse
N eder1anden. W e w eten dat er slecht s een
arts aan de galg kwam. We weten ook dat
slechtseenburgemeester en eenbelastingont-
vanger veroordeeld werden. D it waren geen
arme sloebers, het w aren r evolutionairen.
Schrij venwe eenbeknopte statistiek dan zien
w e dat köter meer dan 20% v an het bestand
uitmakei  gevolgd door marskramers/bede-
laars met l 7 : o, de vilder s/schoenmakers l 2
o/o en soldaten rninder dan 3 o/o. D e kl einere
helft van de bendebestond uit een gemeleerd
geze1schap.

periode650Bokkenrij dersveroordeeldwer-
den. Getuigedeprocesstukkenbeschiktejus-
titie over een perverse en wal gelij ke fantasie.
Sommigeveroordeeldenwerdengeradbraakt
na het aBJ jpen van de tepels en het aEkap-
penvan derechterhand. Bij anderenwerd de
rechterhand afgekapt waarna de veroordeel-
den aan een paal gewurgd werden. V ervol-
gens werd het lichaam half verbrand en op
een rad tepronk gesteld. Werd een rnisdadi-
ger onthoofd, danwerd ook dat lichaamsdeel
te pronk gesteld. Maar ook de onschuldigen
kw am en er ni et on besneden v anaf , ter ler ing -
he ende ver maeck w erden beide oren ing-
esneden en moesten de sloebers voort aan als
schl i tzohr door het leven gaan . . . Op die ma-
 er kon de overheid de vierde sta nd ook
letterlij k stigmatiseren.

2 .2 .4 . S c h l i t z o h r
   In de Bokkenrij dertij d behoorde Rode

(Herzogenrath) , net al s Simpelveld en
Bocholtz, tot de Oostenrij kse Nederlanden.
D eRoder burcht beschi kte over ij skoudeker-
ker s en een ar senaa1 mart elw erk tu igen om
perma] i ost van te krijgen. Hier werden veel
verdachte vilders en koudslachters opgeslo-
ten . M aar ook daar konden een aantal mensen
ontsnappen, hetgeen thans devraag oproept^
W elke dubieuze rol speelden de cipiers ?
E enmaal buiten was het een koud kunstj e om
uit de handen van de schout te blij ven. Jam-
mer dat de kerkersvan deburcht in het thans
Duitse Herzogenrath niet bezichtigd mogen
worden M aar H oensbroek heeft ook een
prachtigkasteel endaarkunnenbezoekersvia
een steile en naar het voorportaal smalletrap
van de dood afdal en. Om de schavuiten tot
bekentenissen te dwingen schuwde de ge-
rechtelijkemacht ookhier niet omgruwe1ijke
folterpraktij ken te gebruiken. Deze zoge-
naamdetor tuur ontlokteechter bekentenissen
waarvan wij heden de betrouwbaarheid be-
twijfelen. Bokkenrijdersgaventoe dat zeeen
geheim pact met de duivel gesloten hadden
enopbokkendoordeluchtvlogen... Steeds
meer historici vermoeden dat deBok]cenrij -
ders tot bekentenissen gedwongen werden.
Indeprocesstukkenis sprakevanhooguit 40
inbraken en negen moorden, terwij l in die

2.2 .5. W el sj e m an n en
   I n Herzogenrath staat al tiental len j aren

een standbeeld dat voorbij gangers herinnert
aandeBokkenrij ders. Sindskort bevindt zich
ook in V alkenburg, op de gevel van De
L arc huize, het voormal ige stadhuis, een
gedenkplaquette die onsonwillekeurig doet
denken aan woelige tij den. In V al kenburg
duurdehet ietslanger omdat er naar een tekst
gezocht moest worden die ruimte laat voor
alle mogelijke interpretaties. En dat zij n er
h e el w at !

   Een kopstuk uit de bokkenrijdertij d was,
zo weten wij , kapitein Kirchhoff ( l 720-
l 772) , die bij leven en welzijn vaak bezoek
ontving van Welsj e mannen uit het land van
Luik. Op l 4 juli l 774 geeft Hendrik Akker-
mans, die stroopmaker in M eerssen was, te
keNi en dat die heren uit Luik een pruik en
hoeddroegen en hun chiqueldeding van zil-
veren galons voorzien was. Zij droegen een
degen op de zijde en een zweep in de hand.
Hun grootste streven was de met revolutie
daar op volgend een vrij en democratisch
België. De gep1ande opstand zou beginnen
met een Religionskrieg (opstand tegen RK
kerk) op de l 774, om- dagvan Allerheiligen
dat op zo'nhogefeestdagniemandeenrevo-
lutie ver wacht .. K irchhoff heeft A11erheili-
gen l 774 niet meer beleefd en zijn compag-
non Akkermans ging het niet veel beter. De
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stig van drie andere mensen, die regelmatig 
bij hem in huis kwamen. Door zijn bendele
den werd hij den kapitein genoemd. Toen hij 
in 1771 gearresteerd werd , was hij chirugijn 
(heelmeester en arts) in Herzogenrath. Die 
plaats behoorde in die tijd tot de Oostenrijkse 
Nederlanden. We weten dat er slechts één 
arts aan de galg kwam. We weten ook dat 
slechts één burgemeester en één belastingont
vanger veroordeeld werden. Dit waren geen 
arme sloebers, het waren revolutionairen. 
Schrijven we een beknopte statistiek dan zien 
we dat köter meer dan 20% van het bestand 
uitmaken, gevolgd door marskramers/bede
laars met 17 %, de vilders/schoenmakers 12 
% en soldaten minder dan 3 %. De kleinere 
helft van de bende bestond uit een gemêleerd 
gezelschap . 

2.2.4. Schlitzohr 
In de Bokkenrijdertijd behoorde Rode 

(Herzogenrath), net als Simpelveld en 
Bocholtz, tot de Oostenrijkse Nederlanden. 
De Roder burcht beschikte over ijskoude ker
kers en een arsenaal martelwerktuigen om 
permafrost van te krijgen. Hier werden veel 
verdachte vilders en koudslachters opgeslo
ten. Maar ook daar konden een aantal mensen 
ontsnappen , hetgeen thans de vraag oproept : 
Welke dubieuze rol speelden de cipiers ? 
Eenmaal buiten was het een koud kunstje om 
uit de handen van de schout te blijven. Jam
mer dat de kerkers van de burcht in het thans 
Duitse Herzogenrath niet bezichtigd mogen 
worden . Maar Hoensbroek heeft ook een 
prachtig kasteel en daar kunnen bezoekers via 
een steile en smalle trap naar het voorportaal 
van de dood afdalen. Om de schavuiten tot 
bekentenissen te dwingen schuwde de ge
rechtelijke macht ook hier niet om gruwelijke 
folterpraktijken te gebruiken . Deze zoge
naamde tortuur ontlokte echter bekentenissen 
waarvan wij heden de betrouwbaarheid be
twijfelen. Bokkenrijders gaven toe dat ze een 
geheim pact met de duivel gesloten hadden 
en op bokken door de lucht vlogen... Steeds 
meer historici vermoeden dat de Bokkenrij
ders tot bekentenissen gedwongen werden . 
In de processtukken is sprake van hooguit 40 
inbraken en negen moorden , terwijl in die 
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periode 650 Bokkenrijders veroordeeld wer
den. Getuige de processtukken beschikte jus
titie over een perverse en walgelijke fantasie. 
Sommige veroordeelden werden geradbraakt 
na het afknijpen van de tepels en het afkap
pen van de rechterhand . Bij anderen werd de 
rechterhand afgekapt waarna de veroordeel
den aan een paal gewurgd werden. Vervol
gens werd het lichaam half verbrand en op 
een rad te pronk gesteld. Werd een misdadi
ger onthoofd , dan werd ook dat lichaamsdeel 
te pronk gesteld. Maar ook de onschuldigen 
kwamen er niet onbesneden vanaf ; ter lering
he ende vermaeck werden beide oren ing
esneden en moesten de sloebers voortaan als 
schlitzohr door het leven gaan ... Op die ma
nier kon de overheid de vierde stand ook 
letterlijk stigmatiseren. 

2.2.5. Welsje mannen 
In Herzogenrath staat al tientallen jaren 

een standbeeld dat voorbijgangers herinnert 
aan de Bokkenrijders. Sinds kort bevindt zich 
ook in Valkenburg, op de gevel van De 
Landshuize, het voormalige stadhuis, een 
gedenkplaquette die ons onwillekeurig doet 
denken aan woelige tijden. In Valkenburg 
duurde het iets langer omdat er naar een tekst 
gezocht moest worden die ruimte laat voor 
alle mogelijke interpretaties. En dat zijn er 
heel wat! 

Een kopstuk uit de bokkenrijdertijd was, 
zo weten wij, kapitein Kirchhoff (1720-
1772), die bij leven en welzijn vaak bezoek 
ontving van Welsje mannen uit het land van 
Luik. Op 14 juli 177 4 geeft Hendrik Akker
mans, die stroopmaker in Meerssen was, te 
kennen dat die heren uit Luik een pruik en 
hoed droegen en hun chique kleding van zil
veren galons voorzien was. Zij droegen een 
degen op de zijde en een zweep in de hand. 
Hun grootste streven was de revolutie met 
daar op volgend een vrij en democratisch 
België. De geplande opstand zou beginnen 
met een Religionskrieg ( opstand tegen RK 
kerk) op de dag van Allerheiligen 1774, om
dat op zo'n hoge feestdag niemand een revo
lutie verwacht .. . Kirchhoff heeft Allerheili
gen 1774 niet meer beleefd en zijn compag
non Akkermans ging het niet veel beter . De 
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laatstewerd op 23jui  l 774 gearresteerd, na
een aantal v erhoren w erden de voor ste v ing-
ers afgehakt, daarnawerd hij geradbraakt en
op24november l 774werdhet vonnisaan de
galg uitgevoerd.

   Hieruit mag men gevoeglij k de conc1usie
treWcen dat er in L uik en bij ons geheime ge-
nootschappenbestonden, dat er revolutionai-
re tendensen aanwezig waren en dat dej usti-
tie beducht was op separisten en landverra-
d er s .

2.2.6. R ev olut i onai r e sch r ij v er s
   Joseph Kirchhoff uit Herzogenrath, was

leider v an de bende v an V alkenburg. Jonk-
heer de G arav ene w as aanv oerder v an de
bende van Siftard, tevens generaal van de
bende v an M aaseik . O ok w as hij bur gemees-
ter in diep1aatsen had net alsK irchhoff zeer
goedecontactenmet het revolutie-enFrank-
r Ï kgezincte Luik, dat in 1792 door de Fran-
sen bezet w erd. W aren het republikeinen en
separisten die de Oostenrij kse dictatuur wil-
den af schu dden door contact m et F r ank r ij k
t e zoek en ? O f w ar en het r ev o lut ionairen en
an archi st en di e h eim w ee h adden n aar D e R e-
publiek Neder land van de Gouden Eeuw?
Dachten zij aan de renai ssancistische barok
van Pieter Post en Jacob van Campen, de let-
t erk unde v an Jacob C at s en Jo o st v an den
V onde1, de schilderkunst van Pieter Paul Ru-
bens en Rembrandt van Rij n? M aar die Gou-
d en E eu i  h ad u it s1u it en d en al l een bet r ek -

dingtot deoprichting van eengeheimepartij ,
dieM ar ia nne, de Franse maagd, 1et ter1ij k en
figuurlij k in hun 'cschild"voerden. Mari e
werd even later het symboo1van de JacobÏ -
nen . H et boek w as een bestsell er , maar demo-
cra fie w erd door iedereen als een utop ie be-
schouw d.Z eU'stoen K ar1M anr ( 18 l 8-1883) ,
ruim een eeuw 1ater , in 1867, zij n w erk D as
K i ital op de leestafel deponeerde, dur fde
nieman d ver moeden dat democratie en socia-
l i sm e v o o r d e d eu r st o n d en .

   N aast deze belangrij ke interpretatiesvoor
een aanstaande ver l jchang bestaan er nog
meer. V rij zij n van Spaanse-, Oostenrij kse-
en H ollandse ti rannie, v rij burger zij n in een
vrij land dat België zou heteq dat was de
wens van de murw geslagen burger . D ie
voorstell ing past in de Geest van de 18eeeuw
en we zullen er later ui oerig op terug ko-
m e n

2 .2 .7 . V i e r d e S t a n d
   N aast deze belangrij ke interpretatie be-

staan er nog meer . M aar zullen wij de ware
achtergronden ooit aan deweet komen ?Een
feit is, dat de Vierdd Stand fel gekant w as
tegen het autoritaireOostenrij kseregiem met
hun fi scale w eft en en hun ov er dr ev en k atho-
liekege1oofsovertuiging. K loostersenkerken
waren immers v rij gesteld van belastingbeta-
t ig en de verpl ichte af dracht (tri buut) voor
het onderhou d v an cler us en k erk eq m oest
door het v oUcbetaald w or den . O f schoon er in

k ing op H oll and, bij ons was het een grote
doffe ellende. N atuur1ij k kon een revolutio-
nair, zoal s K irchhof f geen Gouden E euw
voor de Zuidelij i;e N ederlanden afdwingen.
D at hij een Orangist was, is onwaarschij nlij k
omdat die politieke groep een duidelij ke me-
ning had: in N ederland een Calv ini stisch be-
wind onder het gezag van de stadhoudersvan
Oranj e-N assau .

   W as K irchhof f zij n tij d ver voor uit? H ad
hij de werken Confrat Social van Rousseau
( 17l 2-l 778) of het sarca stischboek Lesiecle
de L o uis X TV van V oltaire ( l 694-1778) en/of
NauJ iage des i lesf !ottantes ( l 754) en Cocte
de la Nature ( 1755) van M orelly gelezen?

   D i e bo ek en m et hu n r ev o lu t i on ai r e en de-
m ocr at i sche ideeën w ar en in F r ank r ij k aanl ei -

een kerk doorgaans niet veel te plunderen
valt, werden er met de regelmaat van de klok
godshuizen "bezocht" en werden gezegende
hosties verstrooid en vert rapt . Omdat de in-
braken samenvallen met politieke verwildce-
lingen en re1igieuze strubbet igen, mag ver-
onder steld w or den dat naiev e r andfi g ur en
door anarchisteq separisten, orangisten en/of
protestanten opgehitstwerden.Er ontstonden
eveneens gevaarlij ke politieke spanningen,
zoalshet vroegeverzet tegen het abso1utisme
en het verl ichte despoti sme, duswantrouwen
ten opi ichte van Oostenrij k . M aar ook tegen
de tolerantie-edicten , die in str ij d met de
katholiekekerk geacht werden, duswantrou-
wen ten opzichte van H onand. W e weten
ir uniddel s dat de bende u i t een gem eleer d
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laatste werd op 23 juni 177 4 gearresteerd, na 
een aantal verhoren werden de voorste ving
ers afgehakt, daarna werd hij geradbraakt en 
op 24 november 1774 werd het vonnis aan de 
galg uitgevoerd. 

Hieruit mag men gevoeglijk de conclusie 
trekken dat er in Luik en bij ons geheime ge
nootschappen bestonden, dat er revolutionai
re tendensen aanwezig waren en dat de justi- · 
tie beducht was op separisten en landverra
ders. 

2.2.6. Revolutionaire schrijvers 
Joseph Kirchhoff uit Herzogenrath, was 

leider van de bende van Valkenburg. Jonk
heer de Garavelle was aanvoerder van de 
bende van Sittard, tevens generaal van de 
bende van Maaseik. Ook was hij burgemees
ter in die plaats en had net als Kirchhoff, zeer 
goede contacten met het revolutie- en Frank
rijkgezinde Luik, dat in 1792 door de Fran
sen bezet werd. Waren het republikeinen en 
separisten die de Oostenrijkse dictatuur wil
den afschudden door contact met Frankrijk 
te zoeken ? Of waren het revolutionairen en 
anarchisten die heimwee hadden naar De Re
publiek Nederland van de Gouden Eeuw? 
Dachten zij aan de renaissancistische barok 
van Pieter Post en Jacob van Campen, de let
terkunde van Jacob Cats en Joost van den 
Vondel, de schilderkunst van Pieter Paul Ru
bens en Rembrandt van Rijn? Maar die Gou
den Eeuw had uitsluitend en alleen betrek
king op Holland, bij ons was het een grote 
doffe ellende. Natuurlijk kon een revolutio
nair, zoals Kirchhoff, geen Gouden Eeuw 
voor de Zuidelijke Nederlanden afdwingen. 
Dat hij een Orangist was, is onwaarschijnlijk 
omdat die politieke groep een duidelijke me
ning had: in Nederland een Calvinistisch be
wind onder het gezag van de stadhouders van 
Oranje-Nassau. 

Was Kirchhoff zijn tijd ver vooruit? Had 
hij de werken Contrat Social van Rousseau 
( 1712-1778) ofhet sarcastisch boek Le siècle 
de Louis XIV van Voltaire ( 1694-1778) en/ of 
Naufrage des ilesflottantes (1754) en Code 
de la Nature (1755) van Morelly gelezen? 

Die boeken met hun revolutionaire en de
mocratische ideeën waren in Frankrijk aanlei-
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ding tot de oprichting van een geheime partij, 
die Marianne, de Franse maagd, letterlijk en 
figuurlijk, in hun "schild"voerden. Marianne 
werd even later het symbool van de Jacobij
nen. Het boek was een bestseller, maar demo
cratie werd door iedereen als een utopie be
schouwd. Zelfs toen Karl Marx ( 1818-1883 ), 
ruim een eeuw later, in 1867, zijn werk Das 
Kapital op de leestafel deponeerde, durfde 
niemand vermoeden dat democratie en socia
lisme voor de deur stonden. 

Naast deze belangrijke interpretaties voor 
een aanstaande verlichting bestaan er nog 
meer. Vrij zijn van Spaanse-, Oostenrijkse
en Hollandse tirannie, vrij burger zijn in een 
vrij land dat België zou heten, dat was de 
wens van de murw geslagen burger. Die 
voorstelling past in de Geest van de l 8e eeuw 
en we zullen er later uitvoerig op terug ko
men. 

2.2. 7. Vierde Stand 
Naast deze belangrijke interpretatie be

staan er nog meer. Maar zullen wij de ware 
achtergronden ooit aan de weet komen? Een 
feit is, dat de Vierde Stand fel gekant was 
tegen het autoritaire Oostenrijkse regiem met 
hun fiscale wetten en hun overdreven katho
lieke geloofsovertuiging. Kloosters en kerken 
waren immers vrijgesteld van belastingbeta
ling en de verplichte afdracht (tribuut) voor 
het onderhoud van clerus en kerken, moest 
door het volk betaald worden. Ofschoon er in 
een kerk doorgaans niet veel te plunderen 
valt, werden er met de regelmaat van de klok 
godshuizen "bezocht" en werden gezegende 
hosties verstrooid en vertrapt. Omdat de in
braken samenvallen met politieke verwikke
lingen en religieuze strubbelingen, mag ver
ondersteld worden dat naïeve randfiguren 
door anarchisten, separisten, orangisten en/of 
protestanten opgehitst werden. Er ontstonden 
eveneens gevaarlijke politieke spanningen, 
zoals het vroege verzet tegen het absolutisme 
en het verlichte despotisme; dus wantrouwen 
ten opzichte van Oostenrijk. Maar ook tegen 
de tolerantie-edicten , die in strijd met de 
katholieke kerk geacht werden; dus wantrou
wen ten opzichte van Holland. We weten 
inmiddels dat de bende uit een gemêleerd 



gezelschap bestond met veel arme sloeber s.
M aar stel dat alIe armlastigen en randfi guren
zich tot de Vier (ie Stand geroepen zouden
v oelen , dan had de bende uit du izenden 1eden
moeten bestaan . V oor somm ige mensen is de
B ok kenrij dersaga een legende, een soort
str ipverhaal , dat binnen een democratisch
bestel ondenkbaar en onbegrij pel ij k is. D e
gev estigde orde ( of onorde !) v an toen, w as
overtuigd dat debendeleden een verbond met
de duiv el gesloten hadden en op bok ken door
het zwerk v logen. Z oal shet 1am een symboo1
w as ( is) voor de R K K erk zo w as de bok het
z innebeeld v an de du iv e1. H et gezegde ' I n
hem stoot c  bok ' betekende v roeger dat ie-
mand van ( door) de duivel bezeten is. K laslo-
k alen van sommige scholen hadden vroeger
e en bo k sh o ek w aar d e st o u t e k in d er en v o o r
st r af m o est en k n i el en . E en bo k sh o m w a s in

D uit sland een marte1w erk tuig dat w ij met
onze pij nbank vergelij ken kunnen.

   I n L imburg beweren sommigen dat de
naam Bokkenr Ï der een hersenspinsel is van
de drossaard v an M ontfort . H ij w i st hee1ze-
k er dat de ben del eden 1i d w aren v an een du i -
vels genootschap. D aar mee w as de mythe
van de satan ische bende geboren, die v ervol-
gens een zelfstandig leven ging 1eiden en pas
eindigde toen het diabolisch leger uitgeroeid
w erd toen het over de abdij van Poste1
vloog... Over de Bokkenrij ders werd veel
nonsens geschreveg over de tzÏ dgeest 1ezen
we weinig. D e waarheid gebiedt te schrij ven
dat aan het B okkenrij derepos definitief een
einde k w am toen de F r an sen ons de Ver l i ch -
tjng brachten en tortuur verboden werd
D aar o v er l at er v e el m eer .

2 .3 . P l aat sgen ot en
2 .3 . 1 . L e o n a r d u s D a h m e n

   Het gebiedtussen A ken enM aastricht was
een bekend operatiegebied van "onze') Bok-
kenrij ders, maar er waren uiteraard ook ben-
desinanderegebieden.Toeneeuwengeleden
onze v o or ou der s ov er B ok ken rij der spraaft en
liepen hen de ri1lingen over de rug. Tegen-
woordig denken we eerder aan RobinHood,
W i1helm T e1l en andere romantische
vrij heidsstrij ders. Wellicht nog het beste te
vergelijken met Sj jncterhannes, een sj inder

en j er ber ( koudslachter en looier) , tevens
r ebel u it het D uit se l U ,ejn la nd, di e tw ee eeu -
w en ge1eden ( 1804) stier f D oor middei van
j u stit ierapport en w eten w ij , dat bokkenrij der s
d o o r m i d d el v an du i m sch r o ev en e n an d er e

mar te1w erk tuigen mentaal en fysiek uitge-
kn epen w erden, maar de offi ciële geschied-
schrij v ing verhaalt nauw elij ks iet s ov er het
b e l e i d v an d e b o ev e n .

   H et zou te v er v oeren om hier een gros
processtuk ken te dupliceren. L aten w e vol-
staan met tw ee 1ok al e, t ev ens turbu1ente
doopcelen; die van c r D aame Naad ( offi -
cieel L eonardu sD ahm en) en die v an der B or -
de  iel ( offi ciee1GuiUaume B ordin .)

   A an de eer ste naam horen w e duide1ij k dat
dit geen vreemde is. I n een actevernemen w ij
dat hij rond l 7 l 7 in het R ij k van A ken gebo-
ren w erd en van beroep hekselsnj i r ( stro-
snij der) was. Hij w as groot van postuur, bo-
vendien hee1 sterk zodat hij in A ken v ele
j aren, tij dens de processies, het met goud en
edel st en en v er si er de b o r stb eel d v an K a rel d e
Grote 9 oeg . . . H et borstbeeld i s tevens reli-
k uriehouder , w ant het bevat de schedel v an
de heil ige K are1de Gr ote.

   D ez e v r o m e d aad w eer hi el d d eY D a a m e
N a a d er n i et v a n om in 17 58 een di ef st al t e
plegen,waarnahij op "d 'r Katsj " (Katschhof
in A ken) in de gevangenis terecht kwam .
M aar daar na o nt st aan er een h i aat en een
groot aantal vragen. Werd hij na vo1brachte
straf verbannen? V oelde hij zich in Bocho1tz
niet op zij n gemak? W at dreef hem naar
Rimburg? Hoe kwam hij tenslot te met de
naam L eonardu s D aem en in M aastr icht t e-
recht? W el bekend is, dat hij daar een v rouw
en dr ie dochter s had di e de k ost v erdi enden
met spinnen, breien en naaien.. . .

   W e schrij ven l 772, al s het lot zich keert .
D ahmen (of D aemen) werd opgepakt en
moest zich op l O, l 1 en l 3 j anuari l 772 aan
enige strafzittingen op de bur cht Herzogen-
rath onder w er pen.

   H ij bekende niet zodat hij op l S, l 6, l 9,
20 en 29 nov ember l 772 onder scher per ex a-
men verhoordwerd.Op defolterbank beken-
de hij uiteraardwe1, zodat op 1 december de
voorlezing ( recollectie) van de bekentenis
p1aats vond. Het een en ander werd toenter-
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gezelschap bestond met veel arme sloebers. 
Maar stel dat alle armlastigen en randfiguren 
zich tot de Vierde Stand geroepen zouden 
voelen, dan had de bende uit duizenden leden 
moeten bestaan. Voor sommige mensen is de 
Bokkenrijdersaga een legende, een soort 
stripverhaal, dat binnen een democratisch 
bestel ondenkbaar en onbegrijpelijk is. De 
gevestigde orde ( of onorde ! ) van toen, was 
overtuigd dat de bendeleden een verbond met 
de duivel gesloten hadden en op bokken door 
het zwerk vlogen. Zoals het lam een symbool 
was (is) voor de RK Kerk, zo was de bok het 
zinnebeeld van de duivel.· Het gezegde ' In 
hem stoot de bok' betekende vroeger dat ie
mand van (door) de duivel bezeten is. Klaslo
kalen van sommige scholen hadden vroeger 
een bokshoek waar de stoute kinderen voor 
straf moesten knielen. Een bokshom was in 
Duitsland een martelwerktuig dat wij met 
onze pijnbank vergelijken kunnen. 

In Limburg beweren sommigen dat de 
naam Bokkenrijder een hersenspinsel is van 
de drossaard van Montfort. Hij wist heel ze
ker dat de bendeleden lid waren van een dui
vels genootschap. Daarmee was de mythe 
van de satanische bende geboren, die vervol
gens een zelfstandig leven ging leiden en pas 
eindigde toen het diabolisch leger uitgeroeid 
werd toen het over de abdij van Postel 
vloog ... Over de Bokkenrijders werd veel 
nonsens geschreven, over de tijdgeest lezen 
we weinig. De waarheid gebiedt te schrijven 
dat aan het Bokkenrijderepos definitief een 
einde kwam toen de Fransen ons de Verlich
ting brachten en tortuur verboden werd. 
Daarover later veel meer. 

2.3. Plaatsgenoten 
2.3.1. Leonardus Dahmen 

Het gebied tussen Aken en Maastricht was 
een bekend operatiegebied van "onze" Bok
kenrijders, maar er waren uiteraard ook ben
des in andere gebieden. Toen eeuwen geleden 
onze voorouders over Bokkenrijders praatten 
liepen hen de rillingen over de rug. Tegen
woordig denken we eerder aan Robin Hood, 
Wilhelm Tell en andere romantische 
vrijheidsstrijders. Wellicht nog het beste te 
vergelijken met Sjinderhannes, een sjinder 
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en jerber (koudslachter en looier), tevens 
rebel uit het Duitse Rheinland, die twee eeu
wen geleden (1804) stierf Door middel van 
justitierapporten weten wij, dat bokkenrijders 
door middel van duimschroeven en andere 
martelwerktuigen mentaal en fysiek uitge
knepen werden, maar de officiële geschied
schrijving verhaalt nauwelijks iets over het 
beleid van de boeven. 

Het zou te ver voeren om hier een gros 
processtukken te dupliceren. Laten we vol
staan met twee lokale, tevens turbulente 
doopcelen; die van der Daame Naad ( offi
cieel Leonardus Dahmen) en die van der Bor
de Wiel ( officieel Guillaume Bordin.) 

Aan de eerste naam horen we duidelijk dat 
dit geen vreemde is. In een acte vernemen wij 
dat hij rond 1717 in het Rijk van Aken gebo
ren werd en van beroep hekselsnijder ( stro
snijder) was. Hij was groot van postuur, bo
vendien heel sterk, zodat hij in Aken vele 
jaren, tijdens de processies, het met goud en 
edelstenen versierde borstbeeld van Karel de 
Grote droeg ... Het borstbeeld is tevens reli
kwiehouder, want het bevat de schedel van 
de heilige Karel de Grote. 

Deze vrome daad weerhield der Daame 
Naad er niet van om in 1758 een diefstal te 
plegen, waarna hij op "d'r Katsj" (Katschhof 
in Aken) in de gevangenis terecht kwam. 
Maar daarna ontstaan er een hiaat en een 
groot aantal vragen. Werd hij na volbrachte 
straf verbannen? Voelde hij zich in Bocholtz 
niet op zijn gemak? Wat dreef hem naar 
Rimburg? Hoe kwam hij tenslotte met de 
naam Leonardus Daemen in Maastricht te
recht? Wel bekend is, dat hij daar een vrouw 
en drie dochters had die de kost verdienden 
met spinnen, breien en naaien .... 

We schrijven 1772, als het lot zich keert. 
Dahmen ( of Daemen) werd opgepakt en 
moest zich op 10, 11 en 13 januari 1772 aan 
enige strafzittingen op de burcht Herzogen
rath onderwerpen . 

Hij bekende niet zodat hij op 15, 16, 19, 
20 en 29 november 1772 onder scherper exa
men verhoord werd. Op de folterbank beken
de hij uiteraard wel, zodat op 1 december de 
voorlezing (recollectie) van de bekentenis 
plaats vond. Het een en ander werd toenter-



tij d al s een vr Ï wi l lige bekentenis be-
sc h o u w d . . .

   U it die recoll ectie v er nemen w ij dat hij in
de nacht van 19 op 20 j anuari 1762 deelnam
aan een gewelddaciige diefstal met huisbraak
bij M art inus Schröders, w onende in hoeve
A en de H andt te R ichten ch in het H eydener
L ändchen. V olgens Schröders droeg hij toen
een vossevel le muts en een grij ze pij en rok .
D e bewoners van het pand werden op het
al ierwreedste gebonden, gekneveld en mis-
handeld, waarna zij beroofd werden van al
hun geld, goederen en draagbare ef fecten.
T oen de diev en de kl ok ken te B erg CLaurens-
berg) hoorden luiden, sloegen ze op de
v l u c h t .

   V er d er l ez en w e d at D ah m en in d e n ach t

van 19 op 20 apr il 1762 assisteerde bij een
diefstal in W ij nandsrade bij de famil ie Rit-
zen. T ij dens die inbraak w erd v eel gew eld
gebruik t en werden debewonersdeerlij k rnis-
handeld. D ahmen ontving voor zij n aandeel
d schel l inge en wasvoor de rechtbank dus
medeplichtig, omdat hij participeerde.H ij zei
ook dat hij tij dens een dronken bui, op de
feestdag v an de H . L eonardu s, met opzet de
Sint L eendertkapel  eerlen?) bezocht en
daar een gr uw elij k e eed, zoals bij de bok ken-

samenleeving worden uy tgeroey t ... Soo is
het da!t scheep enen van ddH oogen Brabant-
sen Ger e e r eg t doei2de, conci  mneer en ge-
detineerde en beclaegde om gebrag t te wor -
den ter p laetse da!er men gewoon is cr jminee-
lej ust ifie te doen en a ldcrer aen de scherp reg-
ter overgelever t zÏ ndk, door denselve met
ddn koorde te worden gesb aY , da!t er den
doot na volg t en dcrt voor ts  ssef s doode
l ighaem jn een keefenge# onken, anc r en ten
exemp el en af schr ikck op hetordÏizairegalge-
vel t sal worden en bl Ï ven geha ngen ...

   H et i s bek end dat de 1i cham en v an ge-
hangenen meestal maandei ang aan de galg
b1even bungelen. I n M aastricht is een gev al
bek end, dat het gedroogde l ichaam v an een
gehangene pasna tweej aar van de galg geno-
men w erd. A chteraf gezien mag D ahmen nog
van geluk spreken, want niet ze1den werden
misdadigers vooraf geradbraak t of w erden
lichaam sdelen af gesneden .

r ij derbende gebruikelij k> afgelegd heeft . H ij
zw eerde op de dbde hand ( de afgehak te en
gedroogde hand van een terecht gestelde mis-
dadiger) dat hij de Godde1ij ke maj esteit niet
zal erkennen en dat hij de duive1 zal vereren.
H ij zei dat hij t ij dens die satansmis brood en
w ij n m oest nuft igen .

   M edio ok tober l 773 w erd hij door het
B r abant s H ooggerecht te M aastri cht, onder
1eiding v an de v ice-hoofdschout D e Jacoby
d e C a d i er en se cr et a r i s H u b er t -E m i l v an P an -

huy s, ter dood veroordeeld. H et v onnisw er d
v olt rok ken op 1 1 december 1773 te M aas-
t r i ch t .

   B ij die gelegenheid besli ste het H oogge-
r e ch t d at D ah m en n i e t s an d er s i s d an e en

God vergeeten en God ver laeten booswig t...
D at h ij behoort tot een ta1r ij ke bende door
eenen ong ehoor den eedt aan elkand er en ver -
bonden. D at in het algemeen be1ang en het
belang van hun bezit tingen dat de misdadiger
desel ve soo veel mog el Ï k uy t de men schel Ï ke

 2 .3 .2 . G u i l l a u m e B o r d i n

   O ok de plaatsnaam Simpelv eld komen w e
 in een acte tegen. H ier w as het d 'r B orde-
 Wiet ( offi cieel heeft e hij G uillaume B ordin)
 die door zij n kleding en kapsel opv iel en
 wiens leven aan de galg eindigde. A an de
 naam hor en w e dat het een F r an sm an i s, daar -
 om w erd hij ter plek ke der F r antsoeës ge-
noem d. V reemd aan hem w as, dat h ij een
 donkere huidskl eur had, dat h ij zij n zw art
hoofdhaar in een gedraaide staart droeg en
een v oork eur had v oor blauw e kl eding .

   V olgens zij n zeggen w erd hij rond l 7 l 5
ergens in de buurt v an Parij s geboren. H iJ
w as dus tw ee j aar ouder dan D ahmen en v ij f
j aar ouder dan K irchhof fs. E r zij n v eel ondui-
del ij kheden om deze p ol i ti eke del inquent,
maar het i s v rij w el zek er dat hij desert eerde
bij de Slag v an L afeld in 1747. L afeld i s v eel
minder v er dan w e denken. H et l igt iet s w es-
telij k v an M aastri cht en daar kw am het op 1
j u l i tot een v eldslag t ussen het F r anse leger
v an L odew ij k X V en het Staat se leger van
st ad h o u d er W i l l e m I V . O n d a nk s h et f e i t d at

het Staats l eger onder bevel v an W aldeck
hulp kreeg van een E ngels leger onder beve1
v an Cumberland, leed het een dram ati sche
neder laag . W e r u l len er later tij den s de TÏ d-
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tijd als een vrijwillige bekentenis be
schouwd ... 

Uit die recollectie vernemen wij dat hij in 
de nacht van 19 op 20 januari 1762 deelnam 
aan een gewelddadige diefstal met huisbraak 
bij Martinus Schröders, wonende in hoeve 
Aen de Handt te Richterich in het Heydener 
Ländchen. Volgens Schröders droeg hij toen 
een vossevelle muts en een grijze pijen rok. 
De bewoners van het pand werden op het 
allerwreedste gebonden, gekneveld en mis
handeld, waarna zij beroofd werden van al 
hun geld, goederen en draagbare effecten. 
Toen de dieven de klokken te Berg (Laurens
berg) hoorden luiden, sloegen ze op de 
vlucht. 

Verder lezen we dat Dahmen in de nacht 
van 19 op 20 april 1762 assisteerde bij een 
diefstal in Wijnandsrade bij de familie Rit
zen. Tijdens die inbraak werd veel geweld 
gebruikt en werden de bewoners deerlijk mis
handeld. Dahmen ontving voor zijn aandeel 
dry schellinge en was voor de rechtbank dus 
medeplichtig, omdat hij participeerde . Hij zei 
ook dat hij tijdens een dronken bui, op de 
feestdag van de H. Leonardus, met opzet de 
Sint Leendertkapel (Heerlen?) bezocht en 
daar een gruwelijke eed, zoals bij de bokken
rijderbende gebruikelijk, afgelegd heeft. Hij 
zweerde op de dode hand ( de afgehakte en 
gedroogde hand van een terecht gestelde mis
dadiger) dat hij de Goddelijke majesteit niet 
zal erkennen en dat hij de duivel zal vereren. 
Hij zei dat hij tijdens die satansmis brood en 
wijn moest nuttigen. 

Medio oktober 1773 werd hij door het 
Brabants Hooggerecht te Maastricht, onder 
leiding van de vice-hoofdschout De Jacoby 
de Cadier en secretaris Hubert-Emil van Pan
huys, ter dood veroordeeld. Het vonnis werd 
voltrokken op 11 december 1773 te Maas
tricht. 

Bij die gelegenheid besliste het Hoogge
recht dat Dahmen niets anders is dan een 
Godvergeeten en Godverlaeten booswigt ... 
Dat hij behoort tot een talrijke bende door 
eenen ongehoorden eedt aan elkanderen ver
bonden. Dat in het algemeen belang en het 
belang van hun bezittingen dat de misdadiger 
deselve soo veel mogelijkuyt de menschelijke 
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samenleeving worden uytgeroeyt... Soo is 
het dat scheepenen van de Hoogen Brabant
sen Geregte regt doende, condemneeren ge
detineerde en beclaegde om gebragt te wor
den ter plaetse daer men gewoon is criminee
le justitie te doen en aldaer aen de scherpreg
ter overgelevert zijnde, door denselve met 
den koorde te worden gestraft, dat er den 
doot na volgt en dat voorts desselfs doode 
lighaem in een keetengeklonken, anderen ten 
exempel en afschrikckop het ordinaire galge
velt sal worden en blijven gehangen ... 

Het is bekend dat de lichamen van ge
hangenen meestal maandenlang aan de galg 
bleven bungelen. In Maastricht is een geval 
bekend, dat het gedroogde lichaam van een 
gehangene pas na twee jaar van de galg geno
men werd. Achteraf gezien mag Dahmen nog 
van geluk spreken, want niet zelden werden 
misdadigers vooraf geradbraakt of werden 
lichaamsdelen afgesneden. 

2.3.2. Guillaume Bordin 
Ook de plaatsnaam Simpelveld komen we 

in een acte tegen. Hier was het d'r Borde
Wiel ( officieel heette hij Guillaume Bordin) 
die door zijn kleding en kapsel opviel en 
wiens leven aan de galg eindigde. Aan de 
naam horen we dat het een Fransman is, daar
om werd hij ter plekke der Frantsoeës ge
noemd. Vreemd aan hem was, dat hij een 
donkere huidskleur had, dat hij zijn zwart 
hoofdhaar in een gedraaide staart droeg en 
een voorkeur had voor blauwe kleding. 

Volgens zijn zeggen werd hij rond 1715 
ergens in de buurt van Parijs geboren. Hij 
was dus twee jaar ouder dan Dahmen en vijf 
jaar ouder dan Kirchhoffs. Er zijn veel ondui
delijkheden om deze politieke delinquent, 
maar het is vrijwel zeker dat hij deserteerde 
bij de Slag van Lafeld in 1747. Lafeld is veel 
minder ver dan we denken. Het ligt iets wes
telijk van Maastricht en daar kwam het op 1 
juli tot een veldslag tussen het Franse leger 
van Lodewijk XV en het Staatse leger van 
stadhouder Willem IV. Ondanks het feit dat 
het Staats leger onder bevel van W aldeck 
hulp kreeg van een Engels leger onder bevel 
van Cumberland, leed het een dramatische 
nederlaag. We zullen er later tijdens de Tijd-



geest ui oerig op terug komen.
   V oor B ordin w as het zaak een p1ekj e ver

v an M aastr icht t e zoek en.  Simpelv eld l eek
hem w el ideaal , maar hij had er niet mee ge-
rekend dat een reeds eerder gearresteetde
Bokkenrij der i ij n naam zou noemen. Bij j us-
titie was het in die tij d gebruikelij k om bij
bendeleden nam en te ontf ut selen en bij ie-
mand die erg vergeetachtig w as, werden dan
duimschroeven gebruik t.. . Omdat randfigu-
ren bij voorbaat gestigmatiseerd waren, 1igt
het v oor de han d dat ook de naam v an B or d in
genoemd werd. Bordin was onze taal niet
machtig, hij kon zich niet of nauwe' ij ksverd-
edigen en wasbij voorbaat schuldig. A chteraf
gezien valt het te betwij felen of hij werkelij k
een Bokkenrij der was. Het kwam heel vaak
voor dat onder pressie van een pij nbank na-
men van onschuldige mensen genoemd wer-
den. V oora1 mensen die door hun beroep of
houding niet geaccepteerd werdeg w aren
verdacht .M et hen had dej u st itiële machtster-
reur geen moeite, zodat Bordin op 30 maart
 l 773 door de schout Johan, W ill ern, Joseph
deL impensvan de Schepenbank Simpelveld
ter dood v eroordeeld w erd . H et v onnis w erd

van het publiek trok ken. R amptoerisme en
telev isie kende men niet , zodat in die tij d een
enorme menigte naar het galgenveld trok om
te "genieten" van het gekerm en gehuil van
de geradbraakte. V olgens de geschiedschrij -
v er s bev on den z i ch on der de t oesch ou w er s
v e e l k i n d e r e n . . .

op 3 april l 773 ophet galgenveldvan Herzo-
genrath vo1trokken. Het waren roerigej aren,
K irchhoffs werd in l 772, D al en en Bordin
in l 773 gevonnist .

   Somswerden er op een dag tien Bokken-
rij ders naar de galg gebracht. Het waren
v ooral de massa-executies die de aandacht

2 .3 .3 . L egen de?
   Ondanks gerapporteerde feiten blij ft voor

sommige mensen het Bokkenrij derepos, ge-
koppe1daan het Ver langen naar Ver l ichting,
ni et meer en niet minder dan een av ontuurlij -
ke roman, om het nageslacht kond te doeq
welke perversies aan een fantasierij k brein
kunnen ontspruiten. V oor overheid en clerus
w as democr a tie het w er k v an de du iv el . H et
was in die tij d gemakkelij k om te veronder-
stel len dat de bendeleden een v erbond met
die duive1 gesloten hadden. Dewaarheid ge-
biedt te schrij ven dat aan het Bokkenrij der-
epos definitief een einde kwam toen deFran-
sen ons de Ver l ichfrng brachten en tortuu r
v erb o d en w er d .

   Genoeg over deBokkenr Ï ders. Het feno-
m een m oet een oorzaak hebben en dat i s een
reden waarom wij de tÏ dgeest van de l 8e
eeuw, vanaf het prille begin tot het ontstaan
van België, de innige wens van K irchhoff,
gerelateerd aan (js Heem (Simpelve1d en
Bocholtz) , in het derde hoofdstuk onder de
loep zull en nemen.
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geest uitvoerig op terug komen. 
Voor Bordin was het zaak een plekje ver 

· van Maastricht · te zoeken . · Simpelveld · Ieek 
hem wel ideaal, maar hij had er niet mee ge
rekend dat een reeds eerder gearresteerde 
Bokkenrijder zijn naam zou noemen. Bij jus
titie was het in die tijd gebruikelijk om bij 
bendeleden namen te ontfutselen en bij ie
mand die erg vergeetachtig was, werden dan 
duimschroeven gebruikt . . . Omdat randfigu
ren bij voorbaat gestigmatiseerd waren, ligt 
het voor de hand dat ook de naam van Bordin 
genoemd werd. Bordin was onze taal niet 
machtig, hij kon zich niet öf nauwelijks verd
edigen en was bij voorbaat schuldig. Achteraf 
gezien valt het te betwijfelen of hij werkelijk 
een Bokkenrijder was . Het kwam heel vaak 
voor dat onder pressie van een pijnbank na
men van onschuldige mensen genoemd wer
den. Vooral mensen die door hun beroep of 
houding niet geaccepteerd werden, waren 
verdacht. Met hen had de justitiële machtster
reur geen moeite, zodat Bordin op 30 maart 
1773 door de schout Johan, Willem, Joseph 
de Limpens van de Schepenbank Simpelveld 
ter dood veroordeeld werd . Het vonnis werd 
op 3 april 1773 op het galgenveld van Herzo
genrath voltrokken. Het waren roerige jaren, 
Kirchhoffs werd in 1772, Dahmen en Bordin 
in 1773 gevonnist. 

Soms werden er op een dag tien Bokken
rijders naar de galg gebracht. Het waren 
vooral de massa-executies die de aandacht 

10 

van het publiek trokken. Ramptoerisme en 
televisie kende men niet, zodat in die tijd een 
enorme menigte naar het galgenveld trok om 
te "genieten" van het gekerm en gehuil van 
de geradbraakte. Volgens de geschiedschrij
vers bevonden zich onder de toeschouwers 
veel kinderen ... 

2.3.3. Legende? 
Ondanks gerapporteerde feiten blijft voor 

sommige mensen het Bokkenrijderepos, ge
koppeld aan het Verlangen naar Verlichting, 
niet meer en niet minder dan een avontuurlij
ke roman, om het nageslacht kond te doen, 
welke perversies aan een fantasierijk brein 
kunnen ontspruiten. Voor overheid en clerus 
was democratie het werk van de duivel. Het 
was in die tijd gemakkelijk om te veronder
stellen dat de bendeleden een verbond met 
die duivel gesloten hadden. De waarheid ge
biedt te schrijven dat aan het Bokkenrijder
epos definitief een einde kwam toen de Fran
sen ons de Verlichting brachten en tortuur 
verboden werd . 

Genoeg over de Bokkenrijders. Het feno
meen moet een oorzaak hebben en dat is een 
reden waarom wij de tijdgeest van de l 8c 
eeuw, vanaf het prille begin tot het ontstaan 
van België, de innige wens van Kirchhoff, 
gerelateerd aan ós Heem (Simpelveld en 
Bocholtz ), in het derde hoofdstuk onder de 
loep zullen nemen. 



J A C Q U E S V A N B O O M ( 1937 - 2004 )

d o o r K v a n  e rs c k

Enigetij dgeleiZen fiptemÏ n nichtieCecileSchulte-van Wemch (wonendeteArnhem) mij dat
haar vroegerebuui ongen, mÏ n oud-Ieerlingen onze rpsgenootJacquesvanBoomoverIeiZen
n)as. De lan lÏ ke pers besteeddL in hun necrologieën ruimschoots aandacht aan deze
 etenschapper en oud-Simpe veIdenaar, terw,Ï I zij n  etenschp pelÏ Re carr ;kre in ons dorp
onbeRend is gebleYen omdat de L imburgse Kranten er helemaal geen meIding van kebben
gemaakt Het leek me een goed en nutfig ;dee om dEiar Yia ons verenigingsfij dschi;f i! "De
Bongard"verandeti ng in aan te br engen

   Op 31 j uli 2004 overleed Jacques van
Boom op 67-j arige leeftij d in Oegstgeest .H ij
w as nog niet lang geleden al s hoogleraar met
emeritaat gegaan en heeft dus niet 1ang van
zij n welverdiend pensioen kunnen genieten.

   H ij was het grootste gedeelte van zij n
wetenschappelij kecarr ierealshoogleraar bio-
organ ische chemie aan de universiteit van
L eiden verbonden. D aar hield h ij zi ch v oor-
name1ij k bezig met chemisch onden oek .

   V oor v ele coll ega-
w etenschappers
Jacques v an B oom een

van de meest invloed- njkecheiiiicivandeze  ;  
tij d D aar naast heeft hiJ
mede aan de w ieg ge-
st a an v an h et o n t r af e l e n

wasr _     5lp"g

   L ater zou dit gezin in dev ishandel gaan en
het w as har d w erken in het gezin van B oom
o m al l e m o n d en t e v o eden en de k inder en
moesten allemaal al v roeg de handen uit de
mouw en steken. Omdat Jacques de j ongste
wasging dat meehelpen grotendeels aan hem
voorbij .Z ij n moeder w asal j ong gestorven en
de op een na oudste zus hield na de dood van
moeder hetgezin draaiende.Z ij w asgetrouwd
m et P iet M er x en had v ier zoons, zodat er een

g

Sl l

v an het menselij k D N A
V erder haalde hij de
grenzen tussen schei- ^-r
k unde en biologie w eg
zodat biochemie een w etenschap w erd

   H ij had v ele inter na onal e contacten met
w etenschappersvan niveau O ok verschenen
van v j n hand honderden pub1icaties, die in
intem ationale t ij dschn ften, zoal s N ature en
Science, geplaatstw erdg kortom een w eten-
schapper van fom aat

   Jacques w erd in de K erk straat no 7 in
Simpelv eld geboren Hïj w as de j ongste uit
een gen n van acht l i nderen, te weten v ij f
j ongens en dn e mei sj es Z ij n v ader w as
afl romstig uit hët noorden en kwam in Simpel-
veld w onen toe hij een baan al s commies
k reeg Z ij n moeder w as een Simpelvelds
m ei sj e W ings

h u ish ou d en m e t t w aa1f
k i n d e r en i n h u i s w as

J a c q u e s z a t i n
l 9 4 3 / l 9 4 4 i n d e e er st e

ldasbij M eester M eij er s
  H e t s c h o o l j a a r

l 9 4 4 / l 9 4 S w as n et b e -

                  gonnen toen S pelveld
                  op zaterdag l 6 septem-

                ' b e r o m l 9 3 0 u u r d o o r

               i--i d e A nn er ik an en v an h et

                 E er ste L eger bevnj d
w erd D iezelfde dag overleed dr H Colij n,
onze v roegere mini ster-president tengevo1ge
van een h erlamming in gevangenschap in
H inenau in Thuringen Z ondag l 7 september
w as de 1ucht1anding bov en A rnhem

   V an het onder vij s i n klas 2 kwam w e g
terecht omdat de school het grootste deel v an
het schoolj aar door de A mer ikanen bezet w as
en dus het geven van onderw ij s aldaar niet
mogelij k w as

   I n k las 3 ( '4 5/ '46) k reeg Jacqu es aanv an-
kelij k meester A lfons Jan ssen, maar een paa r
m aan den l at er v ert r o k dez e n aar K er k rade en
i k v er r u i1de d e sch o o l in Sch im m ert m et de
1agere school van mij n geboortedorp
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

JACQUES VAN BOOM (1937 - 2004) 

door ll. van 'JVersch 

Enige tijd geleden tipte mijn nichtje Cécile Schulte-van 'JVersch (wonende te Arnhem) mij dat 
haar vroegere buurjongen, mijn oud-leerling en onze dorpsgenoot Jacques van.Boom overleden 
was. De landelijke pers besteedde in hun necrologieën ruimschoots aandacht aan deze 
wetenschapper en oud-Simpelveldenaar, terwijl zijn wetenschappelijke carrière in ons dorp 
onbekend is gebleven omdat de Limburgse kranten er helemaal geen melding van hebben 
gemaakt. Het leek me een goed en nuttig idee om daar via ons verenigingstijdschrift "De 
Bongard"verandering in aan te brengen. 

Op 31 juli 2004 overleed Jacques van 
Boom op 67-jarige leeftijd in Oegstgeest. Hij 
was nog niet lang geleden als hoogleraar met 
emeritaat gegaan en heeft dus niet lang van 
zijn welverdiend pensioen kunnen genieten. 

Hij was het grootste gedeelte van zijn 
wetenschappelijke carrière als hoogleraar bio
organische chemie aan de universiteit van 
Leiden verbonden. Daar hield hij zich voor
namelijk bezig met chemisch onderzoek. 

Voor vele collega
wetenschappers was 
Jacques van Boom een 
van de meest invloed
rijke chemici van deze 
tijd . Daarnaast heeft hij 
mede aan de wieg ge
staan van het ontrafelen 
van het menselijk DNA. 
Verder haalde hij de 
grenzen tussen schei
kunde en biologie weg 
zodat biochemie één wetenschap werd. 

Hij had vele internationale contacten met 
wetenschappers van niveau . Ook verschenen 
van zijn hand honderden publicaties, die in 
internationale tijdschriften, zoals Nature en 
Science, geplaatst werden, kortom een weten
schapper van formaat. 

Jacques werd in de Kerkstraat no. 7 in 
Simpelveld geboren. Hij was de jongste uit 
een gezin van acht kinderen, te weten vijf 
jongens en drie meisjes. Zijn vader was 
· afkomstig uit het noorden en kwam in Simpel
veld wonen toe hij een baan als commies 
kreeg. Zijn moeder was een Simpelvelds 
meisje Wings . 
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Later zou dit gezin in de vishandel gaan en 
het was hard werken in het gezin van Boom 
om alle monden te voeden en de kinderen 
moesten allemaal al vroeg de handen uit de 
mouwen steken. Omdat Jacques de jongste 
was ging dat meehelpen grotendeels aan hem 
voorbij. Zijn moeder was al jong gestorven en 
de op een na oudste zus hield na de dood van 
moeder het gezin draaiende. Zij was getrouwd 
met Piet Merx en had vier zoons, zodat er een 

,. huishouden met twaalf 
kinderen in huis was. 
Jacques zat in 
1943/1944 in de eerste 
klas bij Meester Meijers. 

Het schooljaar 
1944/1945 was net be
gonnen toen Simpelveld 
op zaterdag 16 septem
ber om 19 .30 uur door 
de Amerikanen van het 
Eerste Leger bevrijd 

werd. Diezelfde dag overleed dr. H. Colijn, 
onze vroegere minister-president tengevolge 
van een hartverlamming in gevangenschap in 
Hinenau in Thüringen. Zondag 17 september 
was de luchtlanding boven Arnhem. · 

Van het onderwijs in klas 2 kwam weinig 
terecht omdat de school het grootste deel van 
het schooljaar door de Amerikanen bezet was 
en dus het geven van onderwijs aldaar niet 
mogelijk was. 

In klas 3 ('45/'46) kreeg Jacques aanvan
kelijk meester Alfons Janssen, maar een paar 
maanden later vertrok deze naar Kerkrade en 
ik verruilde de school in Schimmert met de 
lagere school van mijn geboortedorp. 



   In die tij d waren de gemeenten ingedeeld
in drie klassen. Grotere plaatsen zoal sH eerlen
en K er k rad e w ar en K la sse 1 en d aa r v o n d

geen salarisaftrek plaats. Simpelveld was een
K lasse 2 gemeente en daar werd 4% van j e
salaris ingehouden. W oonde j e in kl einere
dorpen, zoal s Sch immert , dan werd zel fs 8%
vanj e salaris ingehouden. I n dit geval gingen
z o w e l F o n s Jan ssen al s i k er b ei d en 4 % i n

salarisop vooruit. D aarnaast wi lde ik in ver-
band met woningruimte graag naar Simpel-
veld ter ug.

   Ik nam in j anuar i l 946 de derde kl as van
m eester Janssen ov er en k reeg daan nee
Jacques van Boom al s leerl ing. H ij w as een
v an de k lei n sten v an de k l as, zoal s ook w el op
sch o o l f o t o ' s t e z i en i s .

   K las 3 lag op de begane grond aan de
achterkant van de lagere j ongensschool aan
de I rmstraat zoal sde m eeste l ezers di e dej on-

dictee. Echt gymnastiek kon j e toen moei l ij k
geven want er was geen gymzaal en j e kon
al l een m aar terecht op de speelplaats en dat
v ond ik v err e v an i deaal en daarom gin g ik
v aak met mij n leerl ingen wandelen, bij voor-
beeld door het " langk getske" , w aar later de
h u i z en v an de Sch i l ter st r aat k w am en . I k z e i

dan: "Jongens k ij k nog eens goed want over
een paar j aar i s hi er al l es volgebouw d."

   Onder het w andelen v erteld ik dan nog
verhal en over de lokal e geschiedeni s en i]ii
hoopte op diemanier bij een aant rl leerl ingen
iets overgebracht te hebben wat men later
heem kunde i s gaan noem en .

   D e 47 leerl i ngen van klas 3 hadden natuur-
l ij k een enorme leerachterstand w ant ze
hadden in k1as 2 bij na een heel schoolj aar
gem ist. D at was verre van ideaal en het was
dus ook niet gek dat een f link deel van de
kl asni et bevorderd kon w orden. Jacques, die

     it%
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JacquRs von Boom ( rderij van boven, achste van linRs) in  vd deRlaPb/ meester Brouwers.

gensschool inSimpelveldbezochthebbenzich
k unnen her inneren H et w as een r usti ge k l as
van 47 leerlingen.V anuit het klaslokaal keek
j e aan de achterkant opeen grotewei2 lekker
landelij k, en in die wei graasden koeien die
somshun kop door het raam staken, want ze
wi lden iets opsteken van de tafeltj es en het

toen al s leerl ing middelmatig was, redde het
wel en ging over In devierdeklas ( '46/)47)
kwam hij bij meester Spierts en in klas 5
( <47/'48) bij meester A lfred Brouwers

   In dat j aar werden van al le klassen foto's
gemaakt. U ziet de kleine Jacques op de
school foto in het m idden. Gr ote k l assen

1 2

In die tijd waren de gemeenten ingedeeld 
in drie klassen. Grotere plaatsen zoals Heerlen 
en Kerkrade waren Klasse 1 en daar vond 
geen salarisaftrek plaats. Simpelveld was een 
Klasse 2 gemeente en daar werd 4% van je 
salaris ingehouden. Woonde je in kleinere 
dorpen, zoals Schimmert, dan werd zelfs 8% 
van je salaris ingehouden. In dit geval gingen 
zowel Fons Janssen als ik er beiden 4% in 
salaris op vooruit. Daarnaast wilde ik in ver
band met woningruimte graag naar Simpel
veld terug. 

Ik nam injanuari 1946 de derde klas van 
meester Janssen over en kreeg daarmee 
Jacques van Boom als leerling. Hij was een 
van de kleinsten van de klas, zoals ook wel op 
schoolfoto's te zien is. 

Klas 3 lag op de begane grond aan de 
achterkant van de lagere jongensschool aan 
de lrmstraat zoals de meeste lezers die de jon-

dictee. Echt gymnastiek kon je toen moeilijk 
geven want er was geen gymzaal en je kon 
alleen maar terecht op de speelplaats en dat 
vond ik verre van ideaal en daarom ging ik 
vaak met mijn leerlingen wandelen, bijvoor
beeld door het "langk getske" , waar later de 
huizen van de Schilterstraat kwamen. Ik zei 
dan: "Jongens kijk nog eens goed want over 
een paar jaar is hier alles volgebouwd." 

Onder het wandelen verteld ik dan nog 
verhalen over de lokale geschiedenis en ik 
hoopte op die manier bij een aantal leerlingen 
iets overgebracht te hebben wat men later 
heemkunde is gaan noemen. 

De 47 leerlingen van klas 3 hadden natuur
lijk een enorme leerachterstand want ze 
hadden in klas 2 bijna een heel schooljaar 
gemist. Dat was verre van ideaal en het was 
dus ook niet gek dat een flink deel van de 
klas niet bevorderd kon worden. Jacques, die 

Jacques van Boom (derde rij van boven, achtste van links) in de vijfde klas bij meester Brouwers. 

gensschool in Simpelveld bezocht hebben zich 
kunnen herinneren. Het was een rustige klas 
van 4? leerlingen.Vanuit het klaslokaal keek 
je aan de achterkant op een grote wei, lekker 
landelijk, en in die wei graasden koeien die 
soms hun kop door het raam staken, want ze 
wilden iets opsteken van de tafeltjes en het 
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toen als leerling middelmatig was, redde het 
wel en ging over. In de vierde klas ('46/'47) 
kwam hij bij meester Spierts en in klas 5 
('47/'48) bij meester Alfred Brouwers. 

In dat jaar werden van alle klassen foto's 
gemaakt. U ziet de kleine Jacques op de 
schoolfoto in het midden. Grote klassen 



ln m e m o ria m P rof . J .H . v a n Boo m

Op31 juli2004overleednaeen kortstondige oP ziekte 67-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oegstgeest prof.JacquesH. actieve carriere hoogleraar in de Bioqrganische Chemie aan het Leidsvan Boom. Hij was het grootste deel van zij nlnst.rtuut voor Chemisch onderzoek; velen zagen hem als een van de invloedrijkste Nederlandse chemici van de laaQte
25 jaar. Hij werd s lechts 67 jaar.

( 14 mei 1937 - 31 juli 2004)

jongste van het gezin ontwikkelde hij een sterk individualistisch karakter: avontuurlijk, Jacobus Hubertus van Boom werd geboren op 14 mei 1937 te Simpelveld alsjongste uit een gezin van 12 kinderen. Als ondernemend, experimenterend,
zijn passie voor chemie. Op een dag resulteerde een van zijn thuis-experimenten in een hevige explosie, waarbij zijn grenzen verkennend en alle mogelijkheden benuftend die op zijn pad kwamen. Gedurende zijn gymnasiumtijd ontstond gevolgen hiervan zijn echter nooit enige belemmering voor hem geweest.Jacques bijlinkerhand ernstig beschadigd raakte . DeH. van Boom studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotie in 1968 kreeg hetjudicium cum laude

Cambridge, waarvoor hij een Ramsay Memorial Fellowship had verworven, was hij sinds l970 verbonden aan de Universiteit professor Arens, op een ondeRoek o.l.v. dr. Brandsma. Na een periode als post-doctoraal ondeRoeker aan de University of Leiden, eerst als wetenschappelijk medewerker, vervolgens als lectoren vanaf 1978 als houder van de leerstoel Bio- hij emeritaat en werd hij tot
organische Chemie in het Leids lnstituut voor Chemisch onderzoek. ln juni 2002 ging met
wetenschappelijk adviseur van de faculteit W8N benoemd.

Tijdens zijn wetenschappelijke carriere kreeg Jacques van Boom internationale faam als veelzijdig, innovatiefen productief bio-organisch chemicus. Van huis uit organisch syntheticus, ontplooide hij zich als een multi-disciplinaire ondeRoeker die er in zijn ondeRoek naar streefde de grenzen tussen chemie en biologie te slechten, en daarbij wist hij op het grensvlak van die researchonderwerpen wilde hij vooral moleculen maken met
gebieden een nieuw terrein mee te ontsluiten. Bij de keuze van
eigenschappen die de biofysica en biochemie ondersteunen.Zijn grote wetenschappelijke invloed veNvierf hij niet vanwege vergaderingen van commissies bijwonenzijn wetenschappelijk bestuurs- en commissiewerk. lntegendeel, besturen en
hadden voor hem bepaald geen hoge priortert. Hij hield van het en laboratorium, van zijn groep, en liet daar bestuurlijke schijnbaarverstrooid. Hij meende dat de wetenschap meeraan hem hadz a ke n v a a k v oo r v a re n , me e sta l o nbe w u5t, e n

wanneer hij bij zijn studenten was, dan wanneer hij in een vergadering ofop een congres zat. Hij zat in zijn lab zoals een spin voorwetenschappelijke
in zijn web en kwam zelden uit datweb; dat gold voor niet alieen vergaderingen, maar ook
besprekingen buiten het lab, en ook zijn congressen koos hij zorgvuldig en met mate.

i 

eersten had hij in dejaren 70 van de vorige eeuw een technologie ontwikkeld die DNA-fragmenten op vrij g rote schaal en Jacques van Boom richtte zich vroeg in zijn carriere op nieuwe synthesemethoden voor nuclernezuren, en als een van de heel zuiver kon produceren. Hij maakte DNA voorzijn partners in de toenmalige Werkgemeenschap Nuclelnezuren van SON. manier hebben veel
Hij deed dat in een periode dat oligonucleotiden nog niet commercieel verkrijgbaarwaren en op die

oligonucleotiden konden beschikken waar anderen geen toegang toe hadden.Dit ondeRoek bracht hem ook internationale Nederlanders geprofiteerd van zijn deskundigheid en een voorsprong gekregen op buitenlandse collega's, juist omdat zij over VS) roem in met de van prof. Alexander Rich (Massachussetts lnstitute ofTechnology, Cambridge, een samenwerking groep oorspronkelijke artikel in
nieuwe verschijningsvorm van ons genetisch materiaal identificeerden, het zogenaamde Z-DNA. Het

  ature geldt als een van de klassiekers in de moderne moleculaire bioiogie.

ondeRoeksdoelen. Hij ging meer Na dit vroege succes bouwde Van Boom zijn ondeRoeksgroep uit, en bewerkte hij een veelzijdigheid aan bio-organische ontwikke1ing technieken multidisciplinairwerken. Centraal in dit ondeRoek stond de van
voor de synthese van biopolymeren (suikers, nucleinezuren en eiwiften) en synthetische vaccin analoga, inclusieffysische en tegen biologische vervolgstudies aan deze verbindingen. Hoogtepunten van drt ondeRoek zijn een synthetisch
Haemofilus influenzae type b (in samenwerking met RlVM en Organon), en een nieuw, generiek inzetbaar
fosforyleringsreagens (bij leveranciers van fiinchemicaliën verkrijgbaar als 'Van Boom's reagens').
Een en ander resulteerde in honderden publicaties, waarvan een respectabel aantal in internationale toptijdschriften zoals

jarenlang de meest geciteerde (bio)chemicus vanNederland. Tot begin 2004waren Nature, Science en Cell. Van Boom was trn van de meest geciteerde wetenschappers binnen en buiten Nederland en was zijn publicaties meerdan 25000 maal
vooraanstaande positie binnen en buiten chemisch Nederland. meer geciteerd.Onder zijn leiding kwamen meerdan 60 promoties tot stand, en vele van zijn promovendi bekleden een Zijn dan750publicaties hebben meerdan280
verschillende namen als eerste auteurs. Van Boom straalde zijn hele leven enthousiasme, wedckracht, en ambitie uit.
Eigenschappen die hij vermengde met een eigenzinniq humor en realisme.

Zijn college 'synthetisch organische chemie' groeide uit tot het meest populaire vak binnen de opleiding scheikunde. Daarnaast ging hij, teNvijl hij de pensioensgerechtigde leeftijd had bereikt, de uitdaging aan een geheel nieuw inleidend
Technology'.Van Boom kreeg gedurende zijn wetenschappelijke carriere meerdere prijzen en eervolle vermeldingen. ln college scheikunde op te zeften en te veRorgen voor het nieuwe Leids-Delftse studieprogramma 'Life Science and 1975
ontving hij deGouden Medaillevande Koninklijke Nederlandse ChemischeVereniging (KNCV). ln 1980werd hij gekozen tot
lidvande KNAW. ln 1985kreeg hij de Koninklijke Shell-prijs toegekend. ln 1999verkoosde STW hemtot Simon Stevin-
Meester en in 2000 werd hij gelauwerd met de Akzo-Nobelprijs. Bij zijn emeriiaatwilde hij van een afscheidscollege of
afscheidssymposium terere van hem niet horen; je mocht ereigenlijk ook niet over praten van hem. Hij vond zoiets helemaal
n iet nod ig

Metzijn overlijden is een einde gekomen aan een imposante carri9re metvete wetenschappelijke hoogtepunten. Als geen ander en het aanzien van de Leidse en Nederlandse wetenschap heeft van Boom het belang van de bioorganische diemie uitgedragen,
bevorderd.Op 5 augustus 2004 is hij te Oegstgeest begraven. Enkele honderden studenten, collega's en vrienden waren aanwezig
om hem de laatste eer te bewijzen. Nog meer zullen hem missen als leermeester, raadsman, collega en vriend. Onze gedachten
gaan uit naar zijn echtgenote, dochter, schoonzoon en kleinkinderen.

Prof Dr Jan Reedijk, Leids lnstituut voor Chemisch ondeR oek (LlC)
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In memoriam Prof. J.H. van Boom (14 mei 1937 - 31 juli 2004) 

Op 31 juli 2004 overleed na een kortstondige ziekte op 67-jarlge leeftijd In zijn woonplaats Oegstgeest prof. Jacques H. 
van Boom. Hij was het grootste deel van zijn actieve carrière hoogleraar in de Bio-organische Chemie aan het Leids 
Instituut voor Chemisch onderzoek; velen zagen hem als een van de invloedrijkste Nederlandse chemici van de laatste 
25 jaar. Hij werd slechts 67 jaar. 

Jacobus Hubertus van Boom werd geboren op 14 mei 1937 te Simpelveld als jongste uit een gezin van 12 kinderen. Als 
jongste van het gezin ontwikkelde hij een sterk individualistisch karakter: avontuurlijk, ondernemend, experimenterend, 
grenzen verkennend en alle mogelijkheden benuttend die op zijn pad kwamen. Gedurende zijn gymnasiumtijd ontstond 
zijn passie voor chemie. Op een dag resulteerde een van zijn thuis-experimenten in een hevige explosie , waarbij zijn 
linkerhand ernstig beschadigd raakte. De gevolgen hiervan zijn echter nooit enige belemmering voor hem geweest.Jacques 
H. van Boom studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotie in 1968 kreeg het judicium cum laude bij 
professor Arens, op een onderzoek o.l.v . dr. Brandsma. Na een periode als post-0octoraal onderzoeker aan de University of 
Cambridge, waarvoor hij een Ramsay Memorial Fellowship had verworven, was hij sinds 1970 verbonden aan de Universiteit 
Leiden, eerst als wetenschappelijk medewerker, vervolgens als lector en vanaf 1978 als houder van de leerstoel Bio
organische Chemie in hel Leids Instituut voor Chemisch onderzoek . In juni 2002 ging hij met emeritaat en werd hij tot 
wetenschappelijk adviseur van de faculteit W&N benoemd. 

Tijdens zijn wetenschappelijke carrière kreeg Jacques van Boom internationale faam als veelzijdig, innovatief en productief 
bio-organisch chemicus. Van huis uit organisch syntheticus, ontplooide hij zich als een multi-0isciplinaire onderzoeker die er 
in zijn onderzoek naar streefde de grenzen tussen chemie en biologie te slechten, en daarbij wist hij op het grensvlak van die 
gebieden een nieuw terrein mee te ontsluiten. Bij de keuze van researchonderwerpen wilde hij vooral moleculen maken met 
eigenschappen die de biofysica en biochemie ondersteunen.Zijn grote wetenschappelijke invloed verwierf hij niet vanwege 
zijn wetenschappelijk bestuurs- en commissiewerk . Integendeel, besturen en vergaderingen van commissies bijwonen 
hadden voor hem bepaald geen hoge prioriteit. Hij hield van het laboratorium, en van zijn groep, en liet daar bestuurlijke 
zaken vaak voor varen, meestal onbewust, en schijnbaar verstrooid. Hij meende dat de wetenschap meer aan hem had 
wanneer hij bij zijn studenten was, dan wanneer hij in een vergadering of op een congres zat. Hij zat in zijn lab zoals een spin 
in zijn web en kwam zelden uit dat web; dat gold niet alleen voor vergaderingen, maar ook voor wetenschappelijke 
besprekingen buiten het lab, en ook zijn congressen koos hij zorgvuldig en met mate. 

Jacques van Boom richtte zich vroeg in zijn carrière op nieuwe synthesemethoden voor nucleînezuren, en als een van de 
eersten had hij in de jaren 70 van de vorige eeuw een technologie ontwikkeld die DNA-fragmenten op vrij grote schaal en 
heel zuiver kon produceren. Hij maakte DNA voor zijn partners in de toenmalige Werl<gemeenschap Nucleînezuren van SON. 
Hij deed dat in een periode dat oligonucleotiden nog niet commercieel verkrijgbaar waren en op die manier hebben veel 
Nederlanders geprofiteerd van zijn deskundigheid en een voorsprong gekregen op buitenlandse collega's, juist omdat zij over 
oligonucleotiden konden beschikken waar anderen geen toegang toe hadden.Dit onderzoek bracht hem ook internationale 
roem in samenwerking met de groep van prof. Alexander Rich (Massachussetts lnstitute of Technology, Cambridge, VS) een 
nieuwe verschijningsvorm van ons genetisch materiaal identificeerden, het zogenaamde Z-DNA . Het oorspronkelijke artikel in 
j)ature geldt als één van de klassiekers in de moderne moleculaire biologie. 

Na dit vroege succes bouwde Van Boom zijn onderzoeksgroep uit, en bewerkte hij een veelzijdigheid aan bio-organische 
onderzoeksdoelen. Hij ging meer multidisciplinair werken. Centraal in dit onderzoek stond de ontwikkeling van technieken 
voor de synthese van biopolymeren (suikers, nucleînezuren en eiwitten) en synthetische analoga, inclusief fysische en 
biologische vervolgstudies aan deze verbindingen. Hoogtepunten van dit onderzoek zijn een synthetisch vaccin tegen 
Haemoftlus influenzae type b (in samenwerking met RIVM en Organen), en een nieuw, generiek inzetbaar 
fosforyleringsreagens (bij leveranciers van fijnchemicaliên verkrijgbaar als 'Van Boom's reagens'). 

Een en ander resulteerde in honderden publicaties, waarvan een respectabel aantal in internationale toptijdschriften zoals 
Nature, Science en Cell. Van Boom was TTn van de meest geciteerde wetenschappers binnen en buiten Nederland en was 
jarenlang de meest geciteerde (bio)chemicus vanNederland . Tot begin 2004 waren zijn publicaties meer dan 25000 maal 
geciteerd.Onder zijn leiding kwamen meer dan 60 promoties tot stand , en vele van zijn promovendi bekleden een 
vooraanstaande positie binnen en buiten chemisch Nederland. Zijn meer dan 750 publicaties hebben meer dan 280 
verschillende namen als eerste auteurs. Van Boom straalde zijn hele leven enthousiasme, werkkracht , en ambitie uit. 
Eigenschappen die hij vermengde met een eigenzinnig humor en realisme. 

Zijn college 'synthetisch organische chemie' groeide uit tot het meest populaire vak binnen de opleiding scheikunde. 
Daarnaast ging hij, terwijl hij de pensioensgerechtigde leeftijd had bereikt, de uitdaging aan een geheel nieuw inleidend 
college scheikunde op te zetten en te verzorgen voor het nieuwe Leids-Delftse studieprogramma 'Life Science and 
Technology' .Van Boom kreeg gedurende zijn wetenschappelijke carrière meerdere prijzen en eervolle vermeldingen . In 1975 
ontving hij de Gouden Medaille van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) . In 1980 werd hij gekozen tot 
lid van de KNAW. In 1985 kreeg hij de Koninklijke Shell-prijs toegekend. ln.1999 verkoos de STW hem tot Simon Stevin
Meester en in 2000 werd hij gelauwerd met de Akzo-Nobelprijs. Bij zijn emeritaat wilde hij van een afscheidscollege of 
afscheidssymposium ter ere van hem niet horen; je mocht er eigenlijk ook niet over praten van hem. Hij vond zoiets helemaal 
niet nodig. 

Met zijn overlijden is een einde gekomen aan een imposante carrière met vele wetenschappelijke hoogtepunten. Als geen ander 
heeft van Boom het belang van de bio-organische chemie uitgedragen, en het aanzien van de Leidse en Nederlandse wetenschap 
bevorderd.Op 5 augustus 2004 is hij te Oegstgeest begraven. Enkele honderden studenten, collega's en vrienden waren aanwezig 
om hem de laatste eer te bewijzen. Nog meer zullen hem missen als leermeester, raadsman, collega en vriend. Onze gedachten 
gaan uit naar zijn echtgenote, dochter, schoonzoon en kleinkinderen. 

Prof. Dr. Jan Reedljk, Leids Instituut voor Chemisch onderzoek (LIC) 
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w aren n i ets bij zonders in di e t ij d w ant ik had
in het j aar '47/ )48 een k las m et m aar l i ef st 55
l eer l ingen .

   In '48/ '49 zat Jacquesbij m eester Jac. van
K nippenberg in de zesde k l as. In dat j aar w erd
een schoolreisnaar Schiphol gemaak t. Op de
foto staat Jacques helem aal bov enaan naast
zij n j eugdvriend Jan V an K an . H ij staat daar

proeven in een schuur tj e achter hun hui s. Op
zekere dag i s daar een ontploffi ng gew eest en
bij dat ongelu k v er l oor hij tw ee v ingers. H et
w as in Simpelveld het gesprek van de dag.

   N adat h ij z ij n gymnasium diplom a behaal d
had ging hij aan de univ ersi teit v an Utrecht
studeren . I nj anuar i 1968 ishij zel f s gepromo-
veerd en heb ik een exemplaar v an zij n proef -

    i   9    pV. . ii      .    . .. 
                            '

  .  ̂  ̂ d- -

            g r_.~ qc
D e sch oolr eis n aar Sch ip h ol,' Jacqu es boven aan de frap r echS .

al sof hij wi l zeggen : "L et maar op, ik ga het
hoge opzoeken ."

   Jacques heeft in Simpelveld zel fs nog op
de zev ende en de achtste k l as gezeten . W aar -
om i s nu niet meer helemaal d del ij k . In die
twee j aar zat hij bij meester R ameckers, het
h o o f d d e r sc h o o l

sch rift mogen ontvangen, dat z ich nu in de
bibl iotheek v an de heem kundev ereni ging in
B o c h o l t z b e v i n d t

   N a de achtste k l as ging hij naar de Pancra-
t ius M ulo i n H eer len w aar hij o .a l es k reeg
van mij n studiegenoot Jan Jaspers. D eze zei
later tegen mij dat diej ongen daar niet thuis
hoorde en Jacques ging na dat eerste j aar
M ul o dan ook naar h et B er nardinus Gy mnasi -
um in H eerlen , w aar hij in 1959 slaagde v oor
zij n gymnasi  B

   D at de l i ef de v oor de ch em i e er al j on g
inzat, mogebl ij ken uit devolgende gebeur te-
ni s die ik mij nog goed herinneren kan.

   H et z al i n d e der de o f v i er de k l as v an h et
gymnasium geweest zij n en Jacquesdeedvaak

   T oen Jacques v er l eden j aar op te j onge
leeft ij d overleed werd dat onvoldoende in ons
dor pbekend en daarom wi lde ik al szij n oud-
onderw ij zer m et dit v erhaal onze vroegere
dorpsgenoot voor het v oetl i cht brengen,w ant
hij i s waarschij nl ij k de beroemdste weten-
schapper die Simpelveld ooit heeft voortge-
bracht , w aar voor hul de
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waren niets bijzonders in die tijd want ik had 
in het jaar '4 71' 48 een klas met maar liefst 5 5 
leerlingen. 

In '48/' 49 zatJacques bij meester Jac. van 
Knippenberg in de zesde klas. In dat jaar werd 
een schoolreis naar Schiphol gemaakt. Op de 
foto staat Jacques helemaal bovenaan naast 
zijn jeugdvriend Jan Van Kan. Hij staat daar 

proeven in een schuurtje achter hun huis. Op 
zekere dag is daar een ontploffing geweest en 
bij dat ongeluk verloor hij twee vingers. Het 
was in Simpelveld het gesprek van de dag. 

Nadat hij zijn gymnasiumdiploma behaald 
had ging hij aan de universiteit van Utrecht 
studeren. In januari 1968 is hij zelfs gepromo
veerd en heb ik een exemplaar van zijn proef-

De schoolreis naar Schiphol; Jacques bovenaan de trap rechts. 

alsof hij wil zeggen: "Let maar op, ik ga het 
hoge opzoeken." 

Jacques heeft in Simpelveld zelfs nog op 
de zevende en de achtste klas gezeten. Waar
om is nu niet meer helemaal duidelijk. In die 
twee jaar zat hij bij meester Rameckers , het 
hoofd der school. 

Na de achtste klas ging hij naar de Pancra
tius Mulo in Heerlen waar hij o.a. les kreeg 
van mijn studiegenoot Jan Jaspers. Deze zei 
later tegen mij dat die jongen daar niet thuis 
hoorde en Jacques ging na dat eerste jaar 
Mulo dan ook naar het Bemardinus Gymnasi
um in Heerlen, waar hij in 1959 slaagde voor 
zijn gymnasium B. 

Dat de liefde voor de chemie er al jong 
inzat , moge blijken uit de volgende gebeurte
nis die ik mij nog goed herinneren kan. 

Het zal in de derde of vierde klas van het 
gymnasium geweest zijn en Jacques deed vaak 
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schrift mogen ontvangen, dat zich nu in de 
bibliotheek van de heemkundevereniging in 
Bocholtz bevindt. 

Toen Jacques verleden jaar op te jonge 
leeftijd overleed werd dat onvoldoende in ons 
dorp bekend en daarom wilde ik als zijn oud
onderwijzer met dit verhaal onze vroegere 
dorpsgenoot voor het voetlicht brengen, want 
hij is waarschijnlijk de beroemdste weten
schapper die Simpelveld ooit heeft voortge
bracht, waarvoor hulde. 
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E E N S T U K J E HA M E R S -G E S C H l E D E N lS
           V A N M O E D E R -M O E D E R S K A N T

door Sj eng Schr Ï vers al iasA gr icola

Op zatePdag 6 november van het vorigj aar had er te Simpelveld in het romant che hotel-
restaurant Vallonee een tref fen plaats Yan de Vereniging L imburgseHamers Genealogieën.

   D o or d e P at er F am i l i as v an d ez e m on u -
mental e onderzoekersgroep, N ico H am ers,
w erd 's m iddags m et v eel v erve m et nam e
Simpelveld en Bocho1tz uitgespit op zoek
n aa r H am er s-v o or ou der s m et al s b asi s d e
parochieregistersen devol kstell ing van 1694.

   W aa ronder '<Jan H aem ers aen O v erhuy sen
desse huysv rouw M aria M unix en soone
A rnold-Jan H aemers op de Pri ckaert weder-
om m et Jcin deren H en d r i k , M ar ia en soon e

   V anui t m oeder -m oederszij de m ij n ov er -
grootouden :AndreasK nops2geboren teEij s,
ov erl eden in 1872, 47 j aar oud, te Schaes-
berg, hij huwde in 1852 te V oerendaal met
m et M ar ia E l i sabeth H am ers, ov er leden i n
1868, 44 j aar oud, te Palemig-Schaesberg,
do ch ter v an Jan B al th a zar H am er s en M a r i a

A m o l d H a em er s .)'

   In Simpelveld-dorp " WynandH aemers en
desse huysvr ouwe Agnes an 't Velt ( f l 7l 9)
m et k in d er en J oa n n es en C or n el is . "

   A n 't V el t i s een opv al l end topony mi sche
fam i l i enaam . D e benami ng ex i steert nog op
de boerderij v an de fami l i e Seev aert aan de
Stampstraat. D ezeboerder ij w as eeuwenlang
het c'slui t stuk " v an on s dor p.

   En op Buschenhuy sen woonde "Joanna
O r tma ns, w eduw e va n H er ma n H a mer s m et
k inder en P eeter en deA  s H aemer s l 694 ! "

   A l m et a l e en z o ek en n a ar e en n a al d i n e e n

hooiberg voor amateur s en zel fs Profs!
   H oew el : hi er en daar k wam een ver w ij zing

naar een rechterl ij k stuk ter sprake, b.v . een
er f del ing.

A gnes Schoeneberger, landbouwer te Pal e-
mig. (Door vereruing bewoont mij n neef
A l fons H abets-M ertens nog steeds deboerde-
r ij al daar.)

   M ij n overgrootouders Kn ops-H amers
h adden sl ech ts d r ie J<i n der en . D e ou dste w as
Hubert W inand (geb. E ij s 1854) 2huwde in
18 7 7 t e H eer l en m et Jo a nn a M a r ia C r eem er s
(geb. Heerlen 1845, ] 1934 te H eerlen)
alw aar hij in de Geleenstraat het koetsiersbe-
drij f r unde van hun schoonouders dat echter
na de voorgaande eeuw wissel ing ter ziele
ging door de opkomst van de auto.

   Z ij n broer A ndreas, ook te E ij s geboren
kon daarentegen zij n draa i ni et v inden en trok
al lenig de oostgrens over . Zonder iets v an
z ich te l aten horen m et al s groot h i aat zij n
l aatste r ustpl aats.

   A rmin H am ers v an B ochol tz , j eugdige
o n d er z o e k er z o ch t h et n i et z o v er v an h u i s .

T och heeft hij zij n bloedl ij nen al aardig in de
stei gers, i .c. de com puter staan . E en boeiende
 tdaging voor de j ongere generaties die bij
dit diepgaand speur werk en dit tref fen helaas
nogal v erstek l i eten gaan w aar het betreft het
oudste en kostbaarste bezit dat zij m eedragen '
h u n f a m i l i e n aa m .

   W at m ij n estheti sche f am i l i enaam Sch rij -
vers betreft : v o1gens w i sk undi ge bio1ogen
stroomt er v ij ftien procent H amersbloed door
m ij n zw aar beproefde aderen .

   H un zu ster M aria Ida ,* 1856 - t 19 30 ,
mij n grootmoeder, trouwde in 1877 te Sim-
pelveld met W i l lem M oulen, landbouwer op
de buur tschap H ul s - op 7 l -j arige leeft ij d in
192 1 overleden - met al s gev olg dert ien
k inderen w aarvan er echter z ev en am per de
j eugd bel eefden ..

   Grootmoeder, al j ong w eeszij nde, had een
hardej eugd op boerenhoeven werkende, waar
z ij onder andere emm ers w ater m oest pung-
el en v oor het v ee. In de w interdag een ij z i g
k oud w erk m et al s gev olg dat z ij haar k l eu -
m en d e h an d en w a r m de t u ssen d e o k sel s v an
des koeien v oorpoten .

   H onger i g al s zij w as gapte zij sti ekem
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EEN STUKJE HAMERS-GESCHIEDENIS 
VAN MOEDER-MOEDERSKANT 

door Sjeng Schrijvers alias Agricola 

Op zaterdag 6 november van het vorig jaar had er te Simpelveld in het romantische hotel
restaurant Vallonée een treffen plaats van de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën. 

Door de Pater Familias van deze monu
mentale onderzoekersgroep, Nico Hamers, 
werd 's middags met veel verve met name 
Simpelveld en Bocholtz uitgespit op zoek 
naar Hamers-voorouders met als basis de 
parochieregisters en de volkstelling van 1694. 

Waaronder "JanHaemers aen Overhuysen 
desse huysvrouw Maria Munix en soone 
Arnold-Jan Haemers op de Prickaert weder
om met kinderen Hendrik, Maria en soone 
Arnold Haemers." 

In Simpelveld-dorp "WynandHaemers en 
desse huysvrouwe Agnes an 't Velt (f 1719) 
met ki.nderen Joannes en Cornelis. " 

An 't Velt is een opvallend toponymische 
familienaam. De benaming existeert nog op 
de boerderij van de familie Seevaert aan de 
Stampstraat. Deze boerderij was eeuwenlang 
het "sluitstuk" van ons dorp. 

En op Buschenhuysen woonde "Joanna 
Ortmans, weduwe van Herman Hamers met 
kinderen Peeter en de Agnes Haemers 1694!" 

Al met al een zoeken naar een naald in een 
hooiberg voor amateurs en zelfs Profs! 

Hoewel: hier en daar kwam een verwijzing 
naar een rechterlijk stuk ter sprake, b.v. een 
erf deling. 

Armin Hamers van Bocholtz, jeugdige 
onderzoeker zocht het niet zo ver van huis. 
Toch heeft hij zijn bloedlijnen al aardig in de 
steigers, i.c. de computer staan. Een boeiende 
uitdaging voor de jongere generaties die bij 
dit diepgaand speurwerk en dit treffen helaas 
nogal verstek lieten gaan waar het betreft het 
oudste en kostbaarste bezit dat zij meedragen: 
hun familienaam. 

Wat mijn esthetische familienaam Schrij
vers betreft: volgens wiskundige biologen 
stroomt er vijftien procent Hamersbloed door 
mijn zwaar beproefde aderen. 
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Vanuit moeder-moederszijde mijn over
grootouders: Andreas Knops, geboren te Eij s, 
overleden in 1872, 47 jaar oud, te Schaes
berg, hij huwde in 1852 te Voerendaal met 
met Maria Elisabeth Hamers, overleden in 
1868, 44 jaar oud, te Palemig-Schaesberg, 
dochter van Jan Balthazar Hamers en Maria 
Agnes Schoeneberger, landbouwer te Pale
mig. (Door vererving bewoont mijn neef 
Alfons Habets-Mertens nog steeds de boerde
rij aldaar.) 

Mijn overgrootouders Knops-Hamers 
hadden slechts drie kinderen. De oudste was 
Hubert Winand (geb. Eijs 1854), huwde in 
1877 te Heerlen met Joanna Maria Creemers 
(geb. Heerlen 1845, t 1934 te Heerlen) 
alwaar hij in de Geleenstraat het koetsiersbe
drijf runde van hun schoonouders dat echter 
na de voorgaande eeuwwisseling ter ziele 
ging door de opkomst van de auto. 

Zijn broer Andreas, ook te Eij s geboren 
kon daarentegen zijn draai niet vinden en trok 
allenig de oostgrens over. Zonder iets van 
zich te laten horen met als groot hiaat zijn 
laatste rustplaats. 

Hun zuster Maria Ida , * 1856 - t <1930, 
mijn grootmoeder, trouwde in 1877 te Sim
pelveld met Willem Moulen, landbouwer op 
de buurtschap Huls - op 71-jarige leeftijd in 
1921 overleden - met als gevolg dertien 
kinderen waarvan er echter zeven amper de 
jeugd beleefden .. 

Grootmoeder, al jong wees zijnde, had een 
harde jeugd op boerenhoeven werkende, waar 
zij onder andere emmers water moest pung
elen voor het vee. In de winterdag een ijzig 
koud werk met als gevolg dat zij haar kleu
mende handen warmde tussen de oksels van 
des koeien voorpoten. 

Hongerig als zij was gapte zij stiekem 



b r o o d u i t d e k eu k en o m t u ssen h et w er k d o o r

op te k auw en .
   D it zij n enige fragmenten die ik van haar

dochter M ar ia E l i sabeth M ou l en , m ij n m oe-
der di e in l 908 trouw de m et H an ie Sch rij -
vers, opv ing en in mij n onderbew ustzij n
opborg.

  T er afrondi ng^
"N iemand kneedt ons nogrYiaals uit aar de

                en l eem ,
 N iemand beleest oizze stof N iemand ".

        P a u l C e l o n

F r a n s -J o o d s d i c h ter

    f l 9 70 te P ar Ï s

M et slechts v ij ft ien procent H amers-bloed
toch nog een eerbetoon !

A C T lV lT E l T E N P R O G R A M M A

V O O R H E T T W E E D E K W A R T A A L V A N 20 05

din sdag l 2 apr . 20 .OO uu r
              A L GE M E N E L E D E l W FR GA D E R I N G.

         aansluitendkorte lezing, onderwerpnogniet bekend

din sdag 10 m e i 2 0 .OO u u r

               L ez ing
          Onderwerp nog niet bekend

zaterdag 11 j un i E cr c u r s i e
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brood uit de keuken om tussen het werk door 
op te kauwen. 
- · Dit zijn enige fragmenten die ik van haar 
dochter Maria Elisabeth Moulen, mijn moe
der die in 1908 trouwde met Harrie Schrij
vers, opving en in mijn onderbewustzijn 
opborg. 

Ter afronding: 
"Niemand kneedt ons nogmaals uit aarde 

en leem; 
Niemand beleest onze stof Niemand". 

Paul Celon 
Frans-Joods dichter 

f 1970 te Parijs 

Met slechts vijftien procent Hamers-bloed 
toch nog een eerbetoon! 

ACTIVITEITENPROGRAMMA 

VOOR HET TWEEDE KW ART AAL VAN 2005 

dinsdag 12 apr. 20.00 uur 
ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

aansluitend korte lezing, onderwerp nog niet bekend. 

dinsdag 10 mei 20.00 uur 
Lezing 

Onderwerp nog niet bekend. 

zaterdag 11 juni Excursie 
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EEN CURIEUZE VONDST 

Naar aanleiding van de publicatie in onze vorige uitgave bereikten ons klachten over het 
feit dat de gereproduceerde pagina's uit het geschreven leesboekje zo klein afgedrukt 
waren. 
Daarom laten we hier als curiositeit een gedichtje uit hetzelfde boekje op (bijna) ware 
grotte volgen. 
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