Joseph Kirchhoffs; een legendarische Limburger.
(Rob Hamers)
Een van de meest roemruchte personen uit de Limburgse geschiedenis is wellicht Joseph
Kirchhoffs. Hij was zelfs kandidaat voor de verkiezing voor de grootste Limburger1 aller
tijden via omroep Limburg, en wel in de categorie ‘helden en
legendarische figuren’.
Foto 1
Ludwig Kahlen beschrijft in het 2e deel van zijn
bokkerijdersgeschiedenis het optreden en de ondergang van de
hoofdman Josef Kirchhoffs (het 1e deel behandelt de geschiedenis van
het ontstaan en verloop van de bende in Herzogenrath).
Ludwig Kahlen noemt hem chirurg en roverhoofdman; hiermee wordt
nog eens onderstreept dat het om een ontwikkelde man ging en niet
iemand die bewust de rol van slechterik koos uit een boevenroman of
iemand die van nature slecht was of iemand die per se het gezag wilde ondermijnen. Nee,
Kirchhoffs beantwoorde niet aan het beeld van de
wrede moordenaar die leiding gaf aan een bende
gewetenloze schurken. Noch de schuld noch de
onschuld van Kirchhoffs is met grote zekerheid vast
te stellen. Naast de vele processtukken die verslag
doen van bekentenissen van bokkerijders zijn er
redenen aan te menen dat de rechtsspraak in die tijd
qua objectiviteit te wensen over liet. Laatste neemt
niet weg dat er aanwijzingen zijn dat er wel degelijk
georganiseerde overvallen plaatsvonden in de 18e
eeuw in deze contreien. De onderstaande sociaaleconomische gegevens zullen in elke geval
aantonen dat er alle reden was tot
“zelfredzaamheid” middels criminaliteit in de vorm
van “herverdeling van wat mijn en dijn is” en dat
deze samenhang armoede en misdaad ook statistisch
vastgesteld is.
Inleiding
De naam bokkerijders leidt Kahlen af uit de visie
van Gierlichs die verwijst naar het bijgeloof dat
meende dat Heksen konden vliegen op bokken bij
de Bocksberg. Later werd dit beeld overgedragen op
de bandieten in de buurt van Wellen wat nu
Belgisch Limburg heet alsmede de landen van
Overmaze, en het aangrenzende Duitstalige gebied.
Overigens zijn deze termen allen misleidend
aangezien in die tijd er geen sprake was van vaste
Foto 2. Pentekening Nico Rolle
1

Was Joseph Kirchhoffs wel een Limburger? Zijn woonplaats en geboorte dorp Herzogenrath hoorde net als
andere Limburgse gebiedsdelen tot het Oostenrijkse land van Overmaze genaamd ‘s Hertogenrade. In die zin
past het in de gebiedsdelen die later grotendeels in Limburg zouden opgaan (samen met het Staatse deel van ’s
Hertogenrade). Voorheen behoorde dit gebiedsdeel tot de Hertogen van Limburg. Daarbij sprak en schreef
Kirchhoffs in het Nederlands.
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Landen, maar gebiedsdelen die (redelijk vaak) van eigenaar wisselden.
Oswald Willems2 toont aan dat het geloof in bokkenrijders al oude wortels heeft en her en der
in de geschiedenis opduikt. Bokkerijders waren volgens Ben Lindekens demonische
luchtgeesten (de paters van de Abdij Postel baden vroeger al om deze geesten neer te halen).
De typisch demonische bokgestalte kwam echter al vroeg in de geschiedenis voor: bij de
Dionysische mysteriën speelde het bokkemasker een rol, het was een cultusdier bij de Perzen
en ook bij de Etrusken3. De donderwagen van de Germaanse god Thor was met bokken
gespannen: een wilde heerschaar reed op zwarte paarden en zwarte bokken. In de
middeleeuwen nam de duivel de vorm van een bok aan tijdens de heksenbijeenkomsten.
In de 10e eeuw was er in de (kerkelijke) Canon Episcopi sprake van slechte vrouwen die bij
nacht sommige dieren bereden om zich over grote afstanden te verplaatsen. Hier dus een
element dat in de laatste fasen van de processen – waarschijnlijk op instigatie van de
kerkelijke overheden – werd ingevoerd om de reeds in de processen naar voren gekomen
bendevorming nog een extra demonisch en heiligschennend karakter te geven. Bij matige
bewijsvoering van een gewone diefstal gaf een “heiligschennis” niet alleen extra zwaarte aan
een misdaad maar werd ook de bijbehorende straf toegepast; dit was bij het ‘misbruiken’ van
kerkelijk goed (monstrans of hosties) het afhakken van de hand.
Algemeen
Er worden over het algemeen een aantal periodes van bokkerijdersactiviteit onderscheiden op
grond van of territorium waar een bende actief was of tijdsbestek; waarbij overigens in
begrenzing van tijd en plaats de meningen verschillen. We gaan hier uit van de combinatie
van een en ander en komen op vier periodes:
1e periode van1734 (evt. 1730 waarin overval kerk Baesweiler) tot 1745, welke qua locatie
samenvalt met de huidige oostelijke M ijnstreek het aangrenzende ’s Hertogenrade (en
oostwaarts) en zich afspeelde in o.a. Jabeek, Zweibrüggen, Kohlscheid, Gulik, Afden,
Wijnandsrade Nuth, Hoensbroek en Schaesberg. Voornamelijk begint het dan met
kerkdiefstallen om te eindigen met overvallen op grotere Hoeves waarbij veel geweld wordt
gebruikt. Hoofdpersonages zijn leden van de familie Ponts, Winckens en Douven.
Overvallen in Lutterade en Schinnen in 1749-52 (o.a. rond ’s Hertogenrade en Grevenbicht)
kan men als uitloper van de eerste periode beschouwen middels Bokkerijder Geerling Daniëls
die al in de 1e periode actief was. Deze bende bestond voornamelijk uit de laagste klassen van
de samenleving; landlopers, vilders enkele achtergebleven soldaten van de vele troepen die in
de lage landen plunderend rondtrokken. Naast Daniëls had Duprez en Garavelle de leiding.
2e periode; hierin is de bende van Joseph Kirchhoffs actief van 1754 tot 1774 in de streek van
’s Hertogenrade met uitlopers richting Jülich en Valkenburg. De samenstelling is iets
gemêleerder dan in de eerste periode. Er zitten meer ‘hoogopgeleiden’ bij, en her en der een
(niet al te hoog opgeleidde) schepen (vergelijkbaar met een gemeenteraadslid).
3e periode; van 1773 (Wellen – Haspengouw) via Ophoven en Bree (rond 1786) tot aan
M aaseik tot het jaar 1795. In deze periode worden brandbrieven gelegd, en worden tegelijk
door justitie zowel de naam bokkerijdersbende als enkele aspecten van verbond met de duivel
toegevoegd. Zeer goed gedocumenteerd en geanalyseerd in het boek van François van
Gehuchten, Bokkenrijders – late heksenprocessen in Limburg, 2002.
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4e periode; de M eerssenerbende; een bestaande bende; deze kwam grotendeels in het
voormalige Hertogdom Brabant tot stand, in 1789-1790, en wordt dan ook de Brabantse
Bende genoemd (minstens 56 man sterk, voor een deel joden). De eerdere Brabantse Bende
maakte haar bloeiperiode door in de jaren 1794-1796, maar viel in dit laatste jaar als gevolg
van de arrestatie van een aantal belangrijke figuren uiteen. Een groot deel van deze bende
vertrok hierop naar Zuid-Limburg, naar M eerssen, en vormde hier, samen met andere rovers,
de tweede tak: de M eerssener Bende, waarvan de leden - in 1798 omvatte ze ruim 50 rovers vooral in het Rijnland diefstallen en overvallen pleegden. Deze bende had, een tot het
jodendom toegetreden katholiek, Frans Bosbeek als leider. Enigen sloten zich later aan bij de
bende van Joannes Buckler, alias Schinderhannes die in het Rheinland actief was, en in 1803
met 19 bendeleden ter dood gebracht werd.
In de beschouwingen over de figuur Kirchhoffs zien we vanuit diens motieven en werkwijze
de discussie samenkomen van de zeer verscheidene visies die respectievelijk stellen dat:
- bokkerijdersverhalen gewoon waar gebeurd zijn zoals ze in de processtukken tot ons
komen. Prof. Dr. Anton Blok neigt tot dit standpunt.4
- De bokkerijders-bekentenissen geheel onwaar zijn omdat ze door marteling werden
verkregen en het hoogstens om gewone dieven ging die door bittere armoede bewogen
werden, de bendes zijn op de pijnbank bijeen verzonnen doordat de scherprechters de
woorden in de mond legden. De aantallen bokkerijders staan in geen verhouding tot de
weinige overvallen en de geringe buit althans volgens die visie. Grotendeels terug te
vinden bij Louis Augustus.
- Tussenvormen die van een historische kern uitgaan van gebeurtenissen die echter door
de werkwijze van de justitie toentertijd werd aangedikt en van een mythe van een
goddeloze bende werd opgesmukt. Hiervoor zijn ook enige bewijzen te vinden.
We zullen in dit artikel gegevens aanvoeren die de mogelijkheid van bendes in die tijd aan
tonen. Dat achteraf zaken aangedikt, erbij verzonnen of opgesmukt zijn, kan geen alibi zijn,
om het geheel van de bokkerijdersbenden van tafel te vegen. Dit gebeurt naïef nogal eens
doordat onderzoekers van deze of gene universiteit met de telescoop vanuit het nú naar de
situatie van de Landen van Overmaas gaan kijken nota bene drie eeuwen geleden. De titel van
de doctoraalscriptie van Femmy Witte luidde: “bokkenrijders hebben nooit bestaan”.
Duidelijk moge zijn dat er geen op bokken gezeten rondvliegende scharen bokkerijders
bestonden maar het bestaan van dievenbenden in die tijd ontkennen is te kort door de bocht en
historisch niet te rechtvaardigen. Volgens De Witte hebben de kloosterlingen van Rolduc het
verhaal de wereld in geholpen. Niets echter dat hier op wijst. We zullen verderop laten zien
dat het mythische deel zelf - het pakt met de duivel waardoor men op bokken kon vliegen en
de geheimzinnige eed - pas in 1773 rondom Bree er aan gehecht wordt en overigens op grond
van het volkse bijgeloof, dus niet door de kloosterlingen van Rolduc.
Nu is het in academische kringen vanaf de jaren zeventig een mode geweest om een aantal
zaken die vroeger gemeengoed waren in volksgeloof of traditie krachtig te ontmythologiseren.
In de theologie gebeurde dit met bijbelverhalen en de heiligheid van instituties en in de
sociale wetenschappen met een aantal maatschappelijke ficties zoals de onberispelijkheid van
rechtspraak en overheid. Vanuit laatste is natuurlijk ook met terugwerkende kracht gekeken
naar de geschiedenis. Soms slaat de pendel van het ontkrachten van historische fenomenen
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door in eenzijdige ontkenning. We zullen de historische gegevens er op naslaan aan de hand
van de legendarische Joseph Kirchhoffs. Ook bij de gegevens rond Joseph Kirchhoffs zien we
steeds een aantal feiten vóór en tégen diens betrokkenheid bij de bende naar boven komen.

Een stukje historie: Kirchhoffs sollicitatie voor huisarts te Herzogenrath
Kirchhoffs werd in 1724 geboren te Herzogenrath uit een goede familie. Hij trad in 1743 in
militaire dienst bij de Oostenrijkers en werd in 1753 weer burger. Joseph volgde de opleiding
tot heelmeester bij J.J. Wagener en ontving het getuigschrift hiertoe op 13 maart 1743. Op een
november dag in 1752 zat Kirchhoffs, heelmeester (chirurgijn)
in het regiment van Hertog Carl von Lothringen, in Brussel in
de Rue Du M oulin, aan zijn raam en schreef een verzoek aan
Abt Fabritius in Rolduc. Hierin verzocht hij de vacature te
mogen vervullen voor de vacante Heelmeesterpraktijk in
Herzogenrath.In die tijd was het blijkbaar (nog meer) een
gewoonte bij de autoriteiten in het gevlei te komen gezien de
volgende tekst:
“Hoge en weleerwaarde Hooggeleerde Heer prelaat, genadige
Landheer, Patroon en beschermer5.
Foto 3. Abt Fabritius
Uwe Hoogedele Eerwaarde verwaardigd zich goedigst te
herinneren hoe hij van de toenmalige Keizerlijke
Recruteringskommandant in Aken Graaf De Spada een verzoek
ontving via ondergetekende hoogachtende, om het transport van de troepen naar Brussel te
kunnen regelen. En daarbij heeft uwe Hoog en weleerwaarde niet alleen de Graaf die dienst
bewezen maar ook diens nederige dienaar in een mondeling gesprek, ondanks diens
nederigheid en militaire activiteiten, een genade bewezen. Deze heeft ondergetekende nog
niet volledig ten nutte kunnen maken. Dit gebeurde eerst nadat Pater Grupello zijn vaderlijke
en wijze raad gegeven heeft en mij de ogen geopend heeft betreffende het ergerlijke
oorlogsleven en de bijkomende valstrikken die tot zonden leiden. Terwijl ik in die zeven jaren
dienst aan de Keizerlijke troepenijdele roem verwierf en me in de chirurgie bekwaamde
hetgeen blijkt uit getuigschriften in de medische wetenschappen die ook de heer Dahmen
bekend zijn, acht ik me in staat te laten beproeven door uwe Hoogeerwaarde (ten behoeve
van de vacante Heelmeesterplaats in Herzogenrath, de stad van zijn vaderen).”
Kirchhoffs twijfelde toen of hij zijn goed betaalde baan in Brussel moest opgeven en moest
gaan ploeteren voor wie weet welke mensen in Herzogenrath om hetzelfde te bereiken. In elke
geval vervolgde hij zijn brief aan de abt met de wens weer naar Herzogenrath te komen en
zijn militaire status in te wisselen voor de burgerlijke stand. Uit veel andere documenten blijkt
de vriendschapsband met de abt Goswin Fabritius6 (abt: 1745-1757, foto 3). Een band die van
veel betekenis was voor deze vermeende bendeleider van de bokkerijders. M en kan zodoende
vraagtekens zetten bij een zekere willekeur van een enkele schout of schepen bij het
aanpakken van Joseph Kirchhoffs omwille van mogelijke confisquatie van diens goederen,
5

Het woordenboek vermeld bij het Duitse woord Gönner: Kruiwagen, hetgeen het voorgaande van wit voetje
halen bevestigt.
6
Voor informatie over de Abten van Rolduc en de fa. Fabritius zie: Dortants, H. Rolducse Abten en hun directe
Familie; in: Jaarboek OCGL 2005.
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juist vanwege de enorme machtspositie van de abt van Rolduc in die tijd. Door goedkeuring
van de abt van Rolduc werd Kirchhoffs benoemd.. Abt Fabritius had als primas van de
landstenden van ‘s Herzogenrath voorrang bij de benoeming van de chirurg.

Foto 04: Het huis van de familie Fabritius te Wolfhagen.
Ook – zo schrijft Gierlichs – had Kirchhoffs nog de steun van een zwager van de schout van
M erkstein, P.C. Poyck (van Erenstein), nl. Joseph van Grupello, zoon van de bekende
beeldhouwer Gabriël van Grupello. En de Jezuïet Gercken beveelt Kirchhoffs aan bij de abt
vanwege zijn christelijke levenswijze en het feit dat hij nooit van het rechte pad afweek. Dit
zou dus kunnen pleiten voor de onschuld van
Kirchhoffs (ofschoon het uiterlijk vertoon nooit
iemand van misdaden gevrijwaard heeft) maar
anderzijds kan men stellen dat het gewaagd is om
iemand met dergelijke referenties op de
beklaagdenbank te zetten zonder enige bewijs wel te
verstaan. Een bevriende abt als Fabritius was een
belangrijke troef in tijden van problemen met schout
en schepenen. De abt die opvolger was van Fabritius
ten tijde van de veroordeling van Kirchhoffs de
scepter zwaaide was Jan Jozef Haghen. Hij liet de
familie van de schout Poyck in het stof bijten bij
processen rond de kolenwinning in het wormdal. Baas
boven baas dus. De gehéle familie Fabritius was
overigens zeer invloedrijk in de omgeving. Het
ouderlijk huis van de abt Goswinus (foto1, boven)
stond in Wolfhagen (Schinnen), nota bene op 50
meter van het huis waar de bendeleider Geerlingh
Daniëls thuis zijn bijeenkomsten hield (Foto 4a en 4b)
Foto 5b. Een gedachtenis-bord bij de Lijsterhof in Wolfhagen.
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Foto 5a. Hier had G. Daniëls zijn
bijeenkomsten.
In Wolfhagen was ook de oom van
Joseph Kirchhoffs, nl. Franciscus
Conradus, Chirurgijn. Abt Johannes
Goswin Fabritius volgde in 1745 zijn
voorganger Rauschaw op. En dat in een
tijd dat de abdij zowel wereldlijke als
kerkelijke macht bezat boven geen
andere. Franz Fabritius was in 1748
Stadtsyndicus van Aken. Een eerdere
telg uit die familie was arts in deze
streek, Jacobus Fabritius was pastoor in Kerkrade en Frans Willem in 1735 pastoor te
M erkstein. Paul Fabritius (geboren te Kerkrade +4-9-1719) was Pastoor in Herzogenrath en
Afden. In 1735 waren ook enkele leden van deze familie Hofrat in Düsseldorf en Keulen.
De historisch tocht te paard van Jozef Kirchhoffs.
We volgen de tocht die Kirchhoffs aflegde door het landschap lang nadat hij benoemd was in
‘s Herzogenrath en 17 jaar nadien
naar de Rimburg werd geroepen bij
de schout Corneli welke een trap van
diens paard had gekregen.Josef K.
had de mogelijkheid van een drietal
mogelijke routes van ’s
Herzogenrath naar de ‘Rimburg’, de
burcht te Rimburg. Er was een route
mogelijk van ’s Herzogenrath langs
Thiergarten, M agerau, Herbach naar
Rimburg. Ten tweede kon hij via de
Eygelshovener Poort , via Haanrade
en Broekhuizen naar Rimburg. Ten
derde kon hij via de weg langs de
Dalhemmer Hof rijden. Hij koos
voor het laatste.7 Deze weg zo
schrijft Kahlen is 200 jaar later nog
steeds landschappelijk en historisch
heel interessant zoals we zullen
illustreren. Hij vertrok vanaf de Burg
(Duitse schrijfwijze) Rode aan de
voet waarvan hij woonde in de
toenmalige Hauptstrasse. Foto 6a
Woonhuis Chirurgijn Kirchhoffs in
Herzogenrath.
Foto 6a.
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Foto 6a en 6 b tonen zijn eigen huis zoals dat er in de 18e eeuw uitzag en foto 7 de huidige
open plek waar het huis gestaan heeft en nu nieuwe woningen komen. Op de achtergrond van
foto 7 ziet men de parochiekerk M arië Himmelfahrt van Herzogenrath die Kirchhoffs trouw
bezocht.
Foto 6b. Idem als 6a maar wit
gepleisterd. Gezien het reliëf
van de stenen is deze foto ouder
en later gestukadoord. Er heeft
nog enige tijd een
groentewinkel in gezeten. Rond
1970 werd dit huis afgebroken.

foto 7 De
huidige
Kleikstrasse
waar
Kirchhoffs
woonde
(achter
lantaarnpaal).
De helling
tegenover zijn
woonhuis
loopt omhoog
naar de Burg
Rode alwaar
zijn vreselijke
verhoren
hebben
plaatsgehad.
Dit is het
vertrekpunt
van de tocht naar de Rimburg welke Kirchhoffs met zijn paard heeft afgelegd.
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Geschiedenis Burcht (Burg) Rode
De eerste gissingen betreffen het feit dat eertijds een Keltische tempel heeft gestaan waar later
de Burg zou verrijzen. Deze stond er in elk geval reeds in 1104. (zie: Annales Rodenses).
Deze behoorde toe aan de graven van Saffenberg. De burcht was begeerd door Hertogen en
Graven vanwege zijn zeldzame ligging nabij twee verkeerswegen: Keulen-Tongeren én
Herzogenrath-Aken-Trier. Daardoor was het een geschikte tolplaats. In 1137 kwam de Burg
in bezit van de hertogen van Limburg waarna hij verschillende keren verwoest werd en ook
weer werd opgebouwd. De markante toren is het oudste gedeelte. Zie foto 8.
foto 8. Burchttoren van Herzogenrath.
Dit is tevens de lokatie waar de
folterkamer was waar met name de beul
Dillenbourg (ingehuurde expertise uit
Aken) Josef Kirchhoffs wreed heeft
verhoord. De Burg fungeerde toen
immers als hoofdrechtbank van de streek.
Tegenwoordig kan de burcht bij
evenementen bezichtigd worden.
Even een stukje geschiedenis van dit
landsdeel dat vroeger Kloosterrode of
Kloosterrade heette:
Het begrip Rode staat voor een
ontgonnen stuk bos; waar dus bomen
gerooid werden om het stuk grond
bewoonbaar of geschikt voor verbouwing
van gewassen te maken. Het
achtervoegsel rade of rode betekent
"rooiing" of ontginning", en verwijst naar
het werkwoord rooien: het kappen en
bebouwen van bosachtig gebied. De plaats Rode wordt voor het eerst vermeld bij de stichting
van de abdij in 1104, als burcht van de graaf van Saffenberg (Castrensis Viculus).
Foto 9 De burcht zoals
die in de middeleeuwen
uitzag (Rolduc;
Connen 1850)
Later komt de burcht
Rode aan de hertogen
van Limburg en wordt
in 1282 als
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„'s-Hertogenrode“ vermeld. In dat jaar kreeg de plaats stadsrechten (inclusief het muntrecht)
van keizer Rudolf I van Habsburg (1273-1291). M en had dus het gebied van de abdij
Klooster-rode (later Rode le Duc of Rolduc) én Kerk-rode. Later werd het geheel
Kloosterrode genoemd. De naam Kerkrode gaat terug op het stukje grond dat in de
middeleeuwen reeds een kerkje herbergde voor de boeren in de streek. Nadat die kerk was
afgebrand kwam er een nieuwe; de huidige Lambertuskerk in Kerkrade centrum.
Het landsdeel ’s Hertogenrode omvatte
een groter gebied welk in de tijd van de
bokkerijders in een Staats en een Spaans
later Oostenrijks gebiedsdeel was
opgesplitst. Dit laatste omvatte
M erkstein, Ubach, een groot deel van het
huidige Kerkrade, de plaats ’s
Herzogenrath (Herzogenrath),
Simpelveld, Wels en Roerdorp. Het was
eigendom van de graven van Saffenberg.
In die tijd waren diens eigendommen, de
burcht Rode, de abdij Rolduc en de
verderop gelegen molen, een centrale spil
in deze streek zowel in politiek
economisch als religieus opzicht. Dit
blijkt uit de samenhang van de Burcht en
Rolduc. Want in 1104 verkrijgt de
koorheer Ailbertus van Antoing (vlak bij
Doornik) een stukje grond van de graaf
Adelbert van Saffenberg die ook
eigenaar van de burcht Rode is.
Foto 10. De Romaanse crypte onder de
Abdijkerk.
Vanuit de burcht controleert de graaf – zelf wonende op kasteel Saffenburg in M ayschoss aan
de Ahr – de oude handelsweg die hier de worm kruist; die belangrijk was voor het transport
van de wijn van het Ahrdal naar de grote steden. Op dit stukje grond bouwt Ailbertus zijn
eerste kerk; toen nog een klein huisje met een eenvoudig houten kapelletje. Rond hem en zijn
broers vormen zich nog een aantal lieden, die het geestelijke leven van de monnik willen
volgen. Er ontstaat een kloostergemeenschap die in 1108 de stenen crypte (foto 10) laat
oprichten die de huidige Kerk schraagt. Zodoende de later in de volksmond ontstane naam
Kloosterrade. Het gebied gaat door huwelijk over in het bezit van de hertogen van Limburg;
de naam wordt Des Hertogen Rode = ‘s Hertogenrode. In de franse tijd wordt dit verfraaid tot
Rode le Duc ofwel Rolduc.
Rond 1108 – nu 900 jaar geleden - overtrof de toren van de Kerk reeds het gehele landschap.
Aan de voet van de abdij lag de Daalhemmer hof waarvan de resten tot eind vijftiger jaren
nog aanwezig waren. 250 meter ten zuiden hiervan stond een galg en wel op de plek van de
vroeger Leonardskapel, foto 7a en b, te Herzogenrath.
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foto 11a De oude Leonarduskapel.

Foto 11b. Lokatie van de hier later verrezen galg.

Een bokkerijderseed werd ofwel bij de bendeleiders thuis afgenomen of bij een dergelijke
afgelegen kapel (zoals ook de St. Rosakapel bij Sittard of de Leenderkapel van Schaesberg).
Alle leden die wilden toetreden, moesten bij de St. Leonardskapel, plechtig de R.K.
godsdienst afzweren en zich aan de duivel verbinden, om alle kwaad te doen. Daarbij moesten
zij een beëdigde belofte doen, voor het geval zij in hechtenis kwamen, geen van de andere
medeplichtigen te beschuldigen; en, al hoewel zij door de pijnbank ertoe gebracht zouden
worden hun misdaad te bekennen, op het moment dat ze ter dood gebracht zouden worden,
alles weer moeten herroepen. In het processtuk (1772) van Joannes M atthijs Schiefers wordt
uitgebreid gewag gemaakt van de eed:
“dat coemende op die Berg (St. Leonardsberg) sij daer veele gesellen gevonden hebben die hij
niet en weet te noemen ………dat op dien berg hij gedetineerde met die andere gesellen
gedaen heeft den eede bij hun bande gebruijkelijck, sulx aan de capelle aldaer, hun
afgenomen wordende door Baltus Kerkhoff, dat dito Baltus hun daer heeft doen sweeren, en
sij gesellen effective gesworen hebben God af en den duyvel toe met verspreeken …… en dat
Baltus Kerkhoff hun voorders bij het doen van dezen eed heeft doen opsteecken en sij
opgesteecken hebben de twee vingers van hunne rechte hande alwelke Baltus hadde een
crucifix in sijne handen”8.

8

HS-collectie 102 (NB: voorheen HS99). Johannes Mathijs Schiefers, 8 jan 1771. Processtukken op DVD via
Heemkunde Landgraaf verkrijgbaar.
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Afbeelding a. De eed van de bokkerijders. Tekening van Jan Creusen (Tekenschrift 2).
Verder maakt Schiefers gewag van een lang en smal boek waarin de namen bijgeschreven
werden door Baltus van hen die een eed afgelegd hadden.
Of men hem deze eed in de mond heeft gelegd is twijfelachtig daar Schiefers in het gehele
verhoor een aantal overvallen bekent, máár een aantal andere zaken, zoals de overval op de
Abdij Rolduc, de pastorij te Hünshoven, nóch op de hof van Drinhausen beslist niet gedaan
heeft. “De gedetineerde ontkent ende blijft persisteren niet geassisteerd te hebben etc. etc.”.
En dit nadat – zo vermeld het processtuk – hij alle graden van foltering gehad heeft en van
pijn niet meer kon schrijven maar alleen een kruisje kon zetten. Dat hij dus een aantal zaken
blijft ontkennen (zonder uitzicht op enige strafvermindering) zou betekenen dat hij het
toegegevene inderdaad had gedaan en met het ontkende niets te maken had.
Bovendien: De Leonarduskapel werd in december 1772 door het gerecht afgebroken vanwege
de bekentenissen over de heiligschennende eed; een ijzeren galg werd op de funderingen
opgericht. Hoe waarschijnlijk is het dat de machtige Kerk in die tijd zijn eigen kapel laat
afbreken op grond van zelf in wereld geholpen verzinsels van een eed?
In de jaren 1920-30 werden resten van deze galg, samen met ijzeren kettingen waarin de
terechtgestelden bleven hangen na hun dood, gevonden bij het aanleggen van de spoorweg
Aken-Düsseldorf.
Vanaf het punt waar Kirchhoffs verder rijdt langs de Worm met zijn paard – tussen de burcht
en het verderop gelegen Nivelstein ziet hij aan de overkant Chevremont liggen. Kahlen
beschrijft de historie als volgt: Reeds in 1423 kwam de plaats als Schavremont voor. Daar
woonde toen al een schepen genaamd Wilhelm. In een oorkonde wordt gesproken van
Schavymont gesproken, dat tot de heren van Ederensteyne (Ehrenstein) behoorde. Aan de
kant van de Cranewyer ligt de Kaffeberg die ver boven de omgeving uittoornd en vroeger de
plek van terechstellingen was. Als aanvulling hierop citeren we uit het boekje
“Bokkenrijderwandelingen door Landgraaf”9.
Rechtspraak en terechtstelling (vaak via ophanging) geschiedde in de tijd van de bokkerijders op
plaatsen die hoog lagen én op een grens van landsdelen. Hier dus de Kaffeberg. De naam van dit
gehucht heeft dezelfde Latijnse oorsprong als Chevremont. De Latijnse term 'cavatum montem'
betekent: een berg met steile hellingen, die afdalen naar een dal of een holle weg.

9

Hamers, R.G.W. & Mulders, H. Bokkerijderswandel- en fietstochten in Landgraaf, Landgraaf, 2007 OCGL.
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Germaanstaligen verbasteren de term tot Kaffeberg en Romaanstaligen tot Chevremont. Op 9
oktober 1743 stierf een groot aantal Bokkerijders aan de galg op de Kaffeberg.
Onder anderen: Andries Consten, Willem Quaedtvlieg, Arnold Souren, Christiaan Kerckhoffs,
Willem Kerckhoffs en Willem Bock. Laatste was een van de taaiste, maar bekende zijn daden op
de pijnbank.

Kirchhoffs kijkt dus richting de plek waar later velen bokkerijders terechtgesteld zouden
worden. Een stuk verderop gekomen ziet hij het gehucht Haanrade liggen, dat volgens Kahlen
tegenwoordig (1961) wegens de sprankelende levenswijze “het wilde dorp”heet. In de tijd van
Kirchhoffs bestond dit slechts uit enkele huizen en een molen.
Deze, de Baalsbruggermolen, werd als onderdeel van de abdij gesticht vermoedelijk 2 jaar
later (1106) en vind al een vermelding in de Annales Rodenses. Zie foto 11 a en 11 b.

foto 12 a De oude molen in vol bedrijf.
De oorspronkelijke molen heeft waarschijnlijk 200 meter verderop stroomafwaarts gelegen
volgens media-producente M arga Wolthuis die er tegenwoordig haar domicilie heeft. Zij heeft
de Watermill Foundation opgericht met als doel het herstellen van de molen en daarmee de
historische driehoek, Abdij, Burcht en Watermolen10. De Baalsbruggermolen ging in 1797
over op augustijner-koorheer Simon Pieter Ernst, pastoor van Afden én de auteur van het
standaardwerk Histoire de Limbourg. De Baalsbruggermolen is een voormalige watermolen
langs de Worm. Ze ligt in het Kerkraadse gehucht Baalsbruggen. De naam van het buurtschap
Baalsbruggen is waarschijnlijk afgeleid van "baal" dat "kaal bos" betekent. Er lag in deze
buurt dus een uitgedund bos. De oudst bekende vermelding van het gehucht in een
leenregister stamt uit de eerste helft van de 14e eeuw. Toen heette het gehucht "Balsbrugghe".
Het gehucht Baalsbruggen maakt deel uit van de Kerkraadse wijk Haanrade en draagt nog
steeds een 18e eeuwse uitstraling, mede dankzij haar afgelegen ligging.

10

uit: Negen eeuwen Rolduc, 1104-2004, een selectie uit de artikelen over 900 jaar Rolduc.
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foto 12 b. De
restauratie van de
molen
De molen had
oorspronkelijk een
grote betekenis voor
de boeren uit de
omgeving van
M erkstein,
Herzogenrath en
Kerkrade. De heren
van de abdij bouwden
haar in 1106 als
houten molen. In
1437 worden de
"laten" (horigen) van
de abdij verplicht hun
graan te laten malen
op de banmolen te Baalsbruggen. Later werd 200 meter hogerop vanuit een bestaande
vakwerkwoning een nieuwe molen geconstrueerd, de huidige molen.
Vroeger werd er aldus graan en olierijke vruchten gemalen. M et behulp van ezels werden
zakken vol getransporteerd van Herzogenrath over de Eygelshovenerweg en uit M erkstein via
de M olenweg en de Kerkradenaren zelf van de kant van Chevremont over de Berenbosweg, of
via de Eselsgasse om zo langs de tolheffing te glippen!
Langs de worm voert de tocht van Kirchhoffs verder richting Rimburg. We steken net als
Kirchhoffs ruim 200 jaar geleden de worm over via een houten brug en komen in Nivelstein.
Hier was reeds in de tijd van de Romeinen een steengroeve waarvan de steenblokken dienden
voor sarcofagen, grafstenen, godenbeelden en altaren. In de middeleeuwen werd de steen uit
die groeve gebruikt voor de Dom van Aken, het Ponttor en de burcht Rimburg. Tegenwoordig
is het een uitgestrekte kale groeve waar nog steeds gewonnen wordt o.a. ten behoeve van een
hoogwaardige bakstenenvariant. De tocht van Kirchhoffs voert langs het dorpje Finkenrath
dat inmiddels echter geheel van de
aardbodem verwenen is; door de
kolenafgraving in de jaren vijftig traden
ernstige verzakkingen op die de sloop van het
gehele dorp noodzakelijk maakten. In
Finkenrath had Kirchhoffs nog even een
korte ontmoeting met schepen Neulen die
ook een lid van de bende bleek te zijn.
Vanuit Finkenrath passeerde Kirchhoffs nog
voorbij het gehucht Hoffstadt waar
bokkerijder Arnoldus Paffen in de Kerkstraat
woonde. Foto 13a en 13 b.
Foto 13 a. De Kerkstraat te Hoffstadt van
bovenaf gezien. Iets verder links achter lag de smederij van Bokkerijders Arnoldus Paffen die
in gevangenschap zelfmoord pleegde op 12 augustus 1743. Hij werd begraven onder de galg.
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foto 13 b. De Kerkstraat te Hoffstad.

Foto 14 a Entree naar de Burg Rimburg

Uiteindelijk komt Kirchhoffs aan bij de burg Rimburg en rijdt over het bruggetje (foto 14a) de
gracht van de beroemde Burg over en ziet op het binnenterrein de statige Burg liggen (foto
14b) waar ook enkele bokkerijders ooit werden vastgezet in de beruchte kerkers.

Foto 14 b De Burg
Rimburg
Kirchhoffs wordt
hartelijk door de
schout Corneli
ontvangen en ze
komen te spreken
over de sociale
situatie in die dagen.
Kahlen geeft
volgende
geconstrueerde
dialoog weer tussen
Kirchhoffs en de
schout Corneli
alsmede pastoor
Daniels op het slot
De Rimburg:
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Pastoor Daniëls bezoekt zijn vriend Corneli en bespreekt net de uitgave van zijn beroemde
boek over de bokkerijders waarin hij vragen wil beantwoord zien rond sterkte, hoe ze aan de
uitrusting komen, hoe de buit verdeeld wordt en wie er achter steekt. Als Kirchhoffs
binnenkomt op de Rimburg vraagt hij aan Kirchhoffs of hij ook commentaar kan geven op het
thema:
“ Dat die bende een leider moet hebben is vanzelfsprekend, uit wie ze gerekruteerd wordt is eveneens duidelijk:
de armen. Doordat ik al lang in de lage landen verkeer en in alle lagen van de bevolking kom heb ik van alles
gezien dat de haren te bergen doet rijzen: veel onvoorstelbare nood die in elk dorp vele families treft. De enigen
die de wedloop met de ellende voor blijven zijn de fabrikanten, grote boeren en hogere middenklasse. De kleine
boer en handwerksman wedijveren om de koppositie bij het voorblijven van de ontreddering. Een tegenvaller als
misoogst of ziekte onder het vee is genoeg om ze tot vertwijfeling te brengen.
Ook hoe men woont, is al deprimerend”

Kirchhoffs kwam vanwege zijn beroep natuurlijk terecht in de meest erbarmelijke
leefomstandigheden en bij totaal gedepriveerde mensen thuis en krijgt van binnen uit een
zicht op hun armoede dat ver af staat van de op kastelen, burchten en abdijen verblijvende
Abten, schouten en edellieden die een florissanter beeld van de wereld krijgen.
“ Velen wonen in kleine donkere en vochtige woningen van leem op een kluitje net als dieren. Ze vegeteren

zonder voldoende voedsel en kleding zonder de geringste vorm van hygiëne11 ; en hoe zien ze niet uit: door
vervuiling en honger met schurft bedekt kan men er soms geen mens in herkennen. En dan de ouderen, zieken en
stervenden: eenzaam en verlaten vegeteren ze in hun “ eigen drek”. Ik overdrijf niet” zegt hij tegen pastoor

Daniëls en schout Corneli. Kirchhoffs lijkt het vanzelfsprekend dat die omstandigheden
mensen nopen tot lidmaatschap van een bende waar ze steun en bescherming krijgen. In het
gesprek krijgt hij behoorlijke oppositie van Corneli: “ U verdedigt nog de misdaden van de bende”.
Pastoor Daniëls (enigszins aangedaan): “ Dat is sterke tabak, ik stel voor dat u het thema wisselt”.
M aar Kirchhoffs houdt voet bij stuk.”We zijn gezamenlijk schuldig aan de misdaden van de
overtredingen van die arme duivels: wat de rijke vorsten aan luxe verbrassen wordt uit het volk geperst en de
rijkdom van de paleizen zou voldoende zijn de bevolking van een basisinkomen te voorzien”.
“ U bent te eenzijdig” is de reactie van Pastoor Daniëls.
“ O ja?” … zegt Kirchhoffs: “ wie doet er dan wat aan de ellende onder brede lagen van de bevolking? Wie
geeft hen onderwijs? Nee men klopt de arme man op de schouder en troost hem| : “ wees braaf, ook als je een
tijdje gras en boomschors moet eten, dat is nu eenmaal je lot. Kijk ook aan een kerkorgel zitten grote en kleine
pijpen; er zijn nu eenmaal mensen die voor een dubbeltje geboren zijn”.

Kirchhoffs roep ten slotte op om verantwoording te nemen voor het lot van de armen.
Lieve God! ..z o verzucht de pastoor, wij doen wat we kunnen maar u lijkt wel een
revolutionair? Tot zover een fictief gesprek dat qua strekking goed mogelijk heeft
plaatsgevonden. Kahlen geeft hier een schets van Kirchhoffs’ woorden die hij gezegd zóu
kúnnen hebben. Echter – en zo worden mythen gecreëerd – gaat men terugprojecteren in de
tijd op grond van een visie op Kirchhoffs die weer ontleend is aan andere auteurs waarvan een
groot deel teruggaat naar nog oudere auteurs. Verder terug in de tijd staan de commentatoren
op de bokkerijders beslist niet dichter bij de waarheid maar is de subjectiviteit des te groter.
Zo is Pastoor Daniëls wel de minst objectieve met zijn tijdgebonden moreel beladen visie op
de arme sloebers die via enkele diefstallen een beetje welvaart van anderen wilden afromen.

11

Kahlen geeft een schets van Kirchhoffs woorden die hij gezegd zóu kunnen hebben. Echter – en zo worden
mythen gecreëerd – gaat men terugprojecteren in de tijd op grond van een visie op Kirchhoffs die weer ontleend
is aan vorige auteurs.
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Overigens blijkt Daniëls in zijn werk over de bokkerijders gewag te maken van vreemde
Franse invloeden: de ideeën van de verlichting. Het is historisch zeer aannemelijk dat
Kirchhoffs met het gedachtegoed van de Franse filosofen in Brussel in aanraking kwam; of hij
mogelijkheden zag dit in onze streken vorm te geven mag betwijfeld worden.
Het lijkt niet waarschijnlijk dat hij politieke ambities had met zijn bende, die vooral uit
mensen bestond niets hadden en middelen ter overleving zochten en geen afhankelijkheid van
de ene heerser inruilen wilden voor de willekeur van nog een andere. Het feit dat er al menig
gebiedsdeel in andere handen overgegaan was en slechts nog meer/andere belastingen, nog
meer plunderende soldaten of afroming door nieuwe overheden bracht, gaf geen vooruitzicht
dat een andere politieke constellatie hun lot zou kunnen verbeteren. M en zou hoogstens
kunnen zeggen dat Kirchhoffs geïnspireerd door ideeën over een rechtvaardiger samenleving
zelf zijn steentje wilde bijdragen door heel praktisch voor deze lieden mee te helpen de
welvaart of het geld te halen waar het zat. De visie op Kirchhoffs als herverdeler van de
welvaart met als middel een aantal roofovervallen wordt ondersteund door de sociaaleconomische gegevens die historici voor onze streken verzameld hebben en die nu besproken
worden aan de hand van de studies van de onderzoekers Theo engelen en J. Jansen.

S chets van de sociaal economische situatie te Overmaze in 1700-1800.
In de 18e eeuw was in heel Europa het bestaan zeer hard voor boeren, handwerkslieden en
arbeiders doordat bestaande moeilijkheden verzwaard werden door oorlogen, misoogsten en
ziekten onder het vee. De winter van 1739-40 met sneeuw en vorst leidde in heel Europa tot
sterfte en hongersnoden; verder was er een muizenplaag en epidemieën onder het hoornvee
rond 1742 en rond 1769-70. Door problemen als gevolg van beperkende wetgeving m.b.t. de
textielindustrie kwam er een grote werkloosheid in onze streken in die branche. Theo Engelen
concludeert: “in het 18e eeuwse Overmaas was er een bevolking van verpauperde en
ontredderde mensen zonder uitzicht op een betere toekomst” 12.
Om de verschillende aspecten van het bokkerijderswezen te kunnen begrijpen en plaatsen in
de tijd geven we een schets van de situatie in de 18e eeuw. Zo zal ongetwijfeld duidelijk
worden dat het voorkomen van roofovervallen en bendevorming eerder hoogst waarschijnlijk
dan twijfelachtig is, en dat het optreden van justitie her en der aanvankelijk neerkwam op
‘achter de feiten aanlopen’ in plaats van dat men overijverig was. Hetgeen niet wegneemt dat
men toen men ging optreden her en der doorsloeg en op grond van eigenbelang, dan wel
corruptie onschuldigen veroordeelde. M aar excessen, hoe talrijk vormen geen
wetenschappelijk argument om alle rechtspraak in die tijd als volledig
Prof J. Jansen (sociaal-historisch centrum) beschrijft uitgebreid in zijn artikel over de
Bokkerijdersprocessen13 de relatie tussen dit bendewezen en de deplorabele toestand van de
landen van Overmaas (en daarbuiten) in de 18e eeuw. “De drie golven van
Bokkerijdersprocessen tussen 1740-1750, 1770-1773 en 1796-1797 vielen nagenoeg samen
met perioden van hongersnood en kortstondige economische moeilijkheden”.
De winter van 1740-1741 was een van de strengste die Nederland ooit geteisterd had. In heel
de zuidelijke Nederlanden ontstond hongersnood. Het vroor en sneeuwde van begin december
tot begin mei. Het was vrijwel onmogelijk de slechte oogst binnen te halen. Toen ook de
12

Theo Engelen, Banditisme tijdens het Ancien Regime, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, p 178.
J. Jansen, Bokkerijdersprocessen, grootste gerechtelijke misgreep uit de Limburgse Geschiedenis, in: Limburg
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oogsten van 1741 en 1742 grotendeels mislukten was er sprake van een ware noodtoestand.
Daarbij brak in 1743 in de landen van Overmaze een besmettelijke veeziekte uit.
Door legering van troepen in 1746 en 1747 werden enorme lasten opgelegd aan de landen van
Overmaas. In 1770 en 1771 waren er opnieuw misoogsten en werden de Zuidelijke
Nederlanden getroffen door een van de zwaarste hongersnoden. Dit was dus ruim een jaar
vóórdat de bende van Kirchhoffs werd opgerold en hijzelf ter dood werd veroordeeld.
De kleine man zo schrijft Jansen verdiende in die tijd niet meer dan 20 á 30 gulden per jaar14.
Zo is begrijpelijk dat een buit van meer dan 400 rijksdaalders ook bij een bende van pakweg
30 deelnemers aan één overval nog interessant kan zijn voor betrokkenen.
Wilhelm Abel toont in zijn boek “M assenarmut und Hungerkrisen im vorindustriëllen
Deutschland“ aan dat behalve de kleine boeren de economische crises vooral de
ambachtlieden troffen (o.a. dus de Vilders). De timmerlieden, smeden etc. waren immers voor
extra bestedingen afhankelijk van de uitgaven van de boeren, mits die zelf dus goed
verdienden aan hun oogsten.
Abels theorie gaat op voor Zuid-Limburg. Uit de correspondentie tussen de Staten van
Limburg en het Oostenrijks bestuur te Brussel blijkt dat er in het begin van de 18e eeuw en
later rond de jaren 1771 en 1773 (de tijd van de arrestaties van de bendeleden van Kirchhoffs)
grote groepen landlopers waren. Zij hoopten zich bedelend en vagebonderend toch nog in
leven te kunnen houden. Het ging daarbij ook wel om textielarbeiders die thuis spin- en
weefwerk verricht hadden. De textielbaronnen uit Vaals, Eupen en M onschau gaven –
volgens Prof. Jansen - aan 25% van de beroepsbevolking in Limburg werk. Tijdens de
neergang daalde dit aantal werknemers plotseling met tweederde! duizenden zaten zonder elk
inkomen. Tegen dit licht bezien verzwakt het argument dat de opbrengsten van de rooftochten
te gering waren in verhouding tot het aantal bendeleden. Het verschil tussen niets te eten en
enigszins iets is van doorslaggevend belang. M et name de omgeving van Kerkrade was er
slecht aan toe; de kleine boeren, en de dagloners en de ambachtslieden die ook nog wat erbij
verbouwden werden getroffen door besmettelijke veeziekten. Daarbij kwam dat het vee
gestorven was voor er uitkeringen van de regering kwamen; wél moest men heffingen betalen
die in het fonds kwamen waarmee de boeren in Brabant en Vlaanderen schadeloos gesteld
werden!
Toen het Oostenrijks bestuur ook nog nieuwe belastingen invoerde kwam het in enkele
dorpen tot moeilijkheden. In 1775 wenste de ontvanger de achterstallige vorderingen betaald
te zien. In Brunssum, Schinveld, Schaesberg en Spaubeek was hiervoor de sterke arm der wet
noodzakelijk (evenmin een historisch feit dat in de hoofden van de rechstgriffiers werd
bedacht). De Staten van Limburg aarzelden echter om zulke drastische maatregelen te nemen
waardoor de bewoners van Amstenrade moed kregen en de belastinggaarders met geweld het
dorp uitwerkten. Per 1 januari 1776 bleken de belastingschulden van de diverse dorpen uit het
land van Valkenburg te zijn opgelopen; zodat uit de periode van 1770 tot 1773 een kwart van
de belastingen niet betaald was15. Er werden formele beschuldigingen van rebellie geuit en
gedreigd met in beslagname van veen en huisraad en militaire executie. Al met al een klimaat
waarbij enkele roofovervallen door bendes meer geacht kunnen worden dan de verzinsels van
een pastoor of schepen of puur tijdens de tortuur ontstane verdichtsels!
Er was sprake van Akense, Luikse en Brabantse revoluties tegen het gezag van zowel
Oranjes, de prins-bisschop van Luik en met name in Kerkrade tegen de abten van Rolduc. In
die tijd is ook het optreden van Jozef Kirchhoffs te situeren. M osmuller schrijft in een
verhandeling over de schepenbank van Heerlen: “de voor andere gebieden (buiten Heerlen)
gesignaleerde conjuncturele armoede, die een oorzaak zou zijn geweest voor verpaupering
14
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van de bevolking, is niet of nauwelijks aantoonbaar, dit in tegenstelling tot de twééde helft
van de 18e eeuw”16. De gevolgen van de toegenomen armoede illustreert M osmuller middels
nauwgezette analyse van periodes van toegenomen armoede in relatie tot verhoogde
criminaliteit: “in periodes met een zeer beperkte consumptieve ruimte voor de bevolking,
zoals in 1692-1701 en in 1769-1773 is er een direct verband met de toename van de
criminaliteit”17. Verder: In de periode 1760-1766 neemt het totaal aantal vergrijpen fors toe,
en in de periode 1767-1773 neemt het aantal mishandelingen toe.
Laat nou “toevallig” deze periodes van M osmuller – van 1760 tot 1773 - samenvallen met álle
feiten die Kirchhoffs en een groot aantal bendeleden met hem ten laste werden gelegd! M en
hoeft niet tot fictieve overvallen en knevelarijen over te gaan in het geschetste sociaaleconomische klimaat. Dan blijkt dat er meer aan de hand was dan een oprisping van justitie
op grond van een gecreëerde mythe. Een inkleuring of overdrijving van bendeactiviteit, al dan
niet vanuit een kerkelijke overheid die vanuit een zedenleer (Sleinada) de bokkerijdersbende
als goddeloos afschilderde en de mythe middeleeuwse karikaturen kan niets afdoen aan
enkele gepleegde feiten door enkel historische personen!
De boerderijstructuur als factor bij de bendegrootte?
En dat er groepen boeven zich aaneensloten tot een bende is waarschijnlijk en zelfs
noodzakelijk geweest. M et slechts enkele mannen een boerderij overvallen was riskant. De
typisch Limburgse boerderijstructuur geeft dit al aan. Door de Carré-vorm en grootte moest
men wel met een groot aantal leden optreden om te voorkomen dat men zelf overmeesterd
werd. Als voorbeeld hiervan dient de mislukte overval op de Hoeve van Schout Dautzenberg
op de Lichtemig te Schaesberg: “Op de avond voor Allerheiligen klopte men aan bij hem en
tegenover de herder van Dautzenberg vertellen de lieden dat ze vrienden zijn. Deze opent hen
nietsvermoedend
de deur en de
rovers dringen
binnen. M aar de
schaapsherder is
zeer sterk en werpt
het Blockmenneke
tegen de grond”.
Te weinig
mankracht!
Genoeg reden om
later (2e en 3e
bendes/periodes)
zorgvuldiger te
werk te gaan. M et
name als men ziet
dat het vooral
grote
boerenhoeves
waren die
foto 15. Hoeve Reijmersbeek.
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overvallen werden weet men genoeg. Zo was de Waardeerhoeve een heel gebouwencomplex.
Wilde men dit veroveren zonder zelf kleerscheuren op te lopen had men al op alle hoeken een
uitkijk nodig die de wacht hield. Wil men zo’n hoeve overvallen moet men met een groot
aantal zijn om alle vluchtroutes te bewaken. In het boek Boerderij-typen in Limburg wordt al
bijna een hoofdargument vóór de noodzaak van het bestaan van bendes gegeven om succes te
hebben bij overvallen:
“De Zuid-Limburgse hoeve (die lijkt op de oude Romeinse Villa’s) in haar zuiverste vorm
maakt op de onbevangen aanschouwer den onontkoombare indruk van een vestigingwerk:
vier vrijwel blinde muren – enkel hier en daar een klein hoog raampje – alleen in de voorgevel
doorbroken door een grote zware poort. Het geheel ziet er uit als van een krachtige
weerbaarheid en paraat ter verdediging”18. Dit en het feit dat er ook snel hulp geroepen werd
waardoor men ook buiten hulptroepen achter de hand moest houden maakt het niet
onwaarschijnlijk dat er bendes optraden van meer dan 30 personen.
Twijfels bij de omvang van de bendes.
Echter: één van de argumenten die de omvang en zelfs het bestaan van de benden in twijfel
doen trekken betreffen die van de omvang van de buit in relatie de deelnemers.
Enkele commentaren op die visie:
1. Die stelling is gebaseerd op onjuiste uitleg van statistieken waarbij het totaal aantal
overvallen aan het totaal aantal verdachten gerelateerd wordt en eveneens nog het
aantal leden aan de grootte van de buit. Zo L. Augustus: “Raadselachtig en
onbegrijpelijk is dat het aantal veroordeelden veel te groot is in vergelijking met het
aantal diefstallen waarvan ze beschuldigd werd. Tegenover 650 aangeklaagden staan
slechts een dertigtal diefstallen”19. Hier valt echter wat op af te dingen.
M en kan volgens hedendaagse onderzoeksmethodiek niet één tijdgebonden fenomeen,
bijvoorbeeld de existentie van de bende van Kirchhoffs, af laten hangen van wat 40 jaar
eerder of 30 jaar later plaats vond én vaak op een geheel andere lokatie (Belgisch Limburg).
M en kan niet één gemiddelde (van een eeuw) als maat nemen op grond van totalen uit de
gehele eeuw en dat in de verschillende landsdelen, om dit gemiddelde als maatstaf te
gebruiken voor de winstgevendheid c.q. historiciteit van overvallen afzonderlijk. In
onderstaande voorbeelden blijkt bijvoorbeeld dat het wel degelijk om een ruime buit kon
gaan. Toevallig overvallen waarbij Kirchhoffs betrokken zou zijn. Het bestaan van die bende
die bij de overval in Wijnandsrade – een grote buit binnenhaalde kan men niet ontkrachten
met het feit dat 40 jaar eerder de opbrengsten zeer gering was (door gebrekkige organisatie).
Over honderd jaar zullen onze nazaten waarschijnlijk ook het hoofd schudden als ze de
opbrengst van de gemiddelde straat roof (20euro?) in relatie moeten brengen tot het aantal, het
gebruikte geweld en de dodelijke slachtoffers die erbij waren vallen.
2. M en kan redetwisten over het feit of een buit groot was of niet. In elke geval kregen
de thuisblijvers niets. En gezien bovengeschetste beeld van de schrijnende armoede
was elk extraatje meegenomen. Daarbij kan men nu ook niet zomaar onze normen van
bezit vergelijken met die van toen. Een paar ons spek kan dus voor een bendelid uit
1750 een enorme buit zijn. Daarbij is het ook frappant dat de justitie die wél volgens
sommige onderzoekers de waarheid betreffende de grootte van de benden naar zijn
hand zette (door deze uit te vergroten onder de tortuur) schijnbaar “vergat” om de buit
óók wat sterker uit te vergroten. Van succesvolle overvallen waar ook Kirchhoffs
betrokken was volgen nu voorbeelden.
18
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Beruchte overvallen.
De deelname van Joseph Kirchhoffs werd bij een aantal overvallen door justitie verondersteld
en door anderen weer betwijfeld. Echter zijn de archiefstukken in elk geval bij een aantal
verdachten éénduidig20: er wordt zowel bij de eerste verhoren (Joseph Keyzer, afbeelding 2)
als de laatste onder andere bij het verhoor van Thomas Boumans in 1773 betreffende de
overval op M artin Schroeders, gesproken over:
“er ook noch (bendeleden, RH) gekomen sijn van ’s Hertogenraede, waaronder sich bevond
den chirurgijn Kerckhoffs van ’s Hertogenrade te peerd ….”(Schepenbank Heerlen 1168a).

afbeelding b. het processtuk van het verhoor van Joseph Keyser in de burcht te Herzogenrath.
Uit de beschikbare stukken van de Schepenbank Heerlen blijkt dat de helft van alle
veroordeelden van 1771 tot en met 1773 spreekt over de aanwezigheid en de leidende rol van
Joseph Kirchhoffs. Zou de veroordeling van een onschuldige Kirchhoffs om puur persoonlijke
20
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redenen (verrijking door Schout en schepen d.m.v. confiscatie van goederen) geweest zijn dan
zou verklaard moeten worden waarom men na de eerste getuigenissen in januari 1771 nog 8
maanden wacht met de arrestatie. Tevens dat vervolgens één jaar ná de terechtstelling (in mei
1772) namelijk gedurende heel 1773 er nog steeds bokkerijders een bekentenis wordt
afgedwongen (Schepenbank Heerlen) om Kirchhoffs te belasten. En dat terwijl de
schepenbank Heerlen die staats was en waarbij de schout verantwoording aflegde aan de
Staten Generaal en drossaard van Valkenburg de officiële aanklager is. Hetgeen wil zeggen:
dan zouden de schepenen van de Schepenbank Heerlen het spelletje mee moeten spelen van
de meer persoonlijke belangen van een jaar eerder in de omliggende Oostenrijkse partages
(Übach, M erkstein en de bank van ’s Herzogenrath).
M erkwaardig is ook dat we vermeldingen betreffende Kirchhoffs betrokkenheid blijven
tegenkomen lang na diens executie tegen bij de verhoren van o.a. Frans Boumans, Peter
Hertzog, Joannes Gerits (20 vermeldingen in één protocol), Willem Jongen, Nicolaes
Herzeler, Joannes Steins, Bernard Kempenaar, Gerardus van de Roost, Lennert M aas en
Philip Herzeler, allen in 1773 verhoord. Er is dan sprake van o.a.: “chirurgijn Kerkckhoffs
van ’s Herzogenrath te paard ’t commando voerende” … “uit handen van chirurgijn Kerkhoffs
ontvangen heeft twee shillingen” ….. en beval “bij resistentie te schieten of alles dood te
slaan”.
Het veroordelen van die groep bokkerijders rond 1772/1773 was beslist niet te verklaren uit
de winstgevendheid in geval van rijkelijke confiscaties. Dit blijkt uit de Resolutie der StatenGeneraal betrekkelijk de inscherping der straffen tegen de Bokkenrijders en met betrekking
tot de justitiekosten (Transscriptie Jos. Habets 1887). De kosten bleken vaker niet dan wel
gedekt te zijn uit inbeslagname van goederen van de veroordeelden.
- 2 November 1773 Dat die crimineele procedures in de maand December 1772 haaren eersten aanvang genoomen
hadden, en tot nog toe (absit jactantia) met allen vlyt en yver voortgeset en gepousseert wierden, in
dier voegen, dat geduurende dien tyd reeds negen en twintig delinquanten met de dood gestraft
geworden, en eenen gegeeselt en gebannen en dat de gevangenissen met seeven en twintig diergelyke
boosdoeners nog opgevuld waaren.
Dat uit de respectieve stukken en acten quam te blyken dat er boovendien nog ruim tagtig metgezellen
en complicen, pligtig aan huysbraaken diefstallen en knevelaryen, geaccuseert en gedenuncieert
waaren.
Dat tot hiertoe tot poursuit en nijtroeyinge van dat godloos vloekgespan exorbitante kosten vereischt
en geimpendeert waren, waarvan nogtans de beide collegien van scheepenen beneevens den advocaat
van het hoog officie en andere daartoe noodige persoonen, niet dan de enkele mondkosten genooten
en geprofiteert hadden. Dat hun egter door de lieutenant hoog-drossard Farjon was aangekondigt
geworden, dat het denselve onmogelyk was om verdere mondkosten of eenige vacatien soo voor
scheepenen als voor advocaat te fourneeren en te betaalen, en derhalve geene geaccuseerde
persoonen meer dagte apprehendeeren, sooals sy scheepenen by hun selve overtuigt waaren, dat de
gerequireerde kosten hoog loopende niet wel meer door denselven lieutenant hoog-Drossard soude
konnen gefourneert worden indien die door hem privativelyk moesten betaald worden; versoekende
gemelde scheepenen, om reedenen in de voorsz. Missive geallegueert, dat haar Hoog Mog. daarin
dusdanig gelieven te voorsien als oordeelen sullen te behooren. .....

Om de rechtsgang niet in gevaar te brengen zien de Staten Generaal af van hún aandeel in de
confisqaties als de kosten hoger zijn dan de opbrenst:
Dat haar Hoog. Mog. niettemin in deesen considereerende het gantsch buitengewoon geval, dat tot
derselver addres aanleiding gegeven heeft, als concerneerende eene formidabele bende van
booswigten door eenen ongehoorden eed aan elkanderen verbonden, van welke een gedeelte reeds in
henden der Justitie gevallen is, en omtrent welke geheele bende het algemeen belang van de
ingezeetenen der drie Landen van Overmaaze in het generaal, en de veiligheid van derselver
persoonen en besittingen volstrekkelyl vordert, dat deselve sooveel mogelyk geheel worde uitgeroeyt,
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dan ook uit dien hoofde niet ongeneegen zyn op derselver versoeken favorabele reflectie te slaan. Dat
haar Hoog Mog. derhalven in dit singuliere geval, en sonder eenige consequentie voor het
toekomende, ter vermindering van de onkosten in deesen te vallen, afsien van het regt van confiscatie
aan haar andersints onwedersprekelyk competeerende op de goederen van geexecuteerdens, welke by
vonnisse geconfisqueert verklaart worden.

Beruchte overvallen waar Joseph Kirchhoffs bij betrokken was waren onder andere:
1. Inbraak in de boerderij “An der Handt” in het Land ter Heyden
Deze inbraak vond plaats in de nacht van 19 op 20 januari 1762 tussen Richterich en
Laurensberg bij boer Schröder (Schroeder). Volgens gewoonte trokken de rovers, na hun
plannen besproken te hebben in verschillende troepen naar het land Ter Heyden.
De rovers uit Übach haalden die van M erkstein af en trokken met een deel van hen langs de
molen van Baalsbruggen de Worm over. Dan langs de abdij Kloosterrade, over de Kohlberg
naar de verzamelplek de Haendornghen tot bij een alleenstaande boom. Een tweede troep trok
van M erkstein door Herzogenrath waar de bandieten van die plaats zich aansloten. Bij de
Beckenberg sloten die van Kerkrade zich bij hen aan. Uiteindelijk troffen zich allen bij de
boom bij Haendornghen. Daarop gingen ze naar de hoeve en zetten rondom in een wijde kring
wachtposten uit. De broer van Joseph Kirchhoffs, Baltus, probeerde met de wevers van Übach
de huisdeur te forceren. M aar dit lukte niet zodat men met een groot blok hout probeerde de
deur te rammen.
(de deuren in die tijd waren van dusdanige kwaliteit en van grendels voorzien met het oog op
dergelijke overvallen met brute kracht).
Tussen 12 en 1 uur ’s nachts werd de huisdeur, die gesloten en vergrendeld was zo hard met
een zware balk geramd dat zij uit de scharnieren viel. Door het lawaai werd de boer wakker
en zag 8 kerels in zijn huis staan. Hij liep toen in zijn slaapkamer terug en sloot snel de deur.
Ook hierbij hadden vier man sterk weer moeite om de deur te rammen.
Nu begonnen zij met een houweel de deur in te slaan. Toen ze na geruime tijd er in slaagden
een gat boven het slot te maken kon een rover zijn pistool er door steken. Hij riep: “Canaille,
mach die Thür auff oder ich schiess dir, dass dir der Dampff zum Hals hinauss komt”.
Omdat nu ook een tweede rover zijn hand met een revolver door de opening stak zag de boer
dat elke tegenstand zinloos was. Onder aanroeping van enkele heiligen ging hij de deur
openmaken. Toen drongen de vier man binnen en vielen hem aan, drie anderen overvielen
zijn vrouw. Zij bonden hem vast en schreeuwden terwijl ze hem vreselijk schopten en
sloegen. Vervolgens braken de rovers alle kisten open op zoek naar iets van waarde. Boer
Schröder meende zo’n 20 á 25 bendeleden gezien te hebben en sommigen herkend.
De vrouw van de boer, M aria Katharina Bischoff, kon nauwkeurig vertellen wat gestolen was:
- zilveren oorringen en haarspelden
- gouden munten
- Spaanse en Franse pistolen
- Franse gouden munten en dukaten
- Zilveren kroondaalders; Franse zilveren guldens en ander muntsoort
Uit een andere kamer stalen de dieven
- 23 rijksdaalders
- drie met zilver beslagen kerkboeken, een zilveren ketting
- twee gouden ringen
- een zilveren snuifdoos
- een Agnus Dei
- veel linnengoed
- een hoed en nertslederen broek waarin nog eens 9 á 10 rijksdaalders
- zijden zakdoeken
- tinnen schotels en borden
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-

een groot stuk spek

Al met al een behoorlijke buit – met name het zilverwerk en gouden munten. In een tijd
waarin velen nauwelijks een stuk brood, groente laat staan vlees had of andere bezittingen
genoeg dus om te verdelen over de aantallen die boer Schröder had geteld. Zelfs iemand die
slechts wacht hield en met een stuk spek een paar muntjes en wat linnen betaald zou worden
zou meer krijgen dan thuis blijven en wachten op de opbrengst van zijn grondstukje in een tijd
van misoogsten, belastingheffingen, plunderingen etc.
Een andere overval waar Kirchhoffs betrokken zou zijn was volgende.
2. De overval in het Panhuys te Wijnandsrade
In de nacht van 19 op 20 april 1762 pleegde de bende een grote inbraak in een brouwerij te
Wijnandsrade (het Land van Valkenburg)21. De huiseigenaar Hendrik Ritzen was blijkbaar
vermogend want had ook nog een winkel. De aanslag werd bij het kapelletje in ’t Kratzbusch
in de buurt van Broekhuizen beraamd. De voordeur werd geforceerd en de dieven stuitten op
de gesloten keukendeur. Toen men deze probeerde te forceren werd de eigenaar Hendrik
Ritzen wakker; hij sprong op en riep zijn dienstmeid Aldegundis Drummen toe dat er dieven
in huis waren.
Toen hij hoorde hoe men tegen de deur tekeer ging rende hij ernaar toe en loste een schot om
de dieven te verjagen. M aar deze gingen door met allerlei werktuig de deur open te breken.
Uiteindelijk bezweek de deur. Daarop trok Ritzen zich in een kamer achter de keuken terug,
terwijl de rovers nog drie kogels in zijn richting afvuurden. Daarna trok hij zich terug in een
derde kamer, waarvan hij de deur zorgvuldig vergrendelde; maar ook deze deur werd door de
inbrekers geramd. Zodoende kwamen ze in de kamer waar hij zich bevond en zijn vrouw
Anna Gertrud Wetzels alsmede genoemde huismeid. Laatsten probeerden nog hulp te roepen
door een raam. Uiteindelijk wierpen de rovers zich op de aanwezigen. M en greep hen en
mishandelde hen.Ritzen zag meer dan twintig bandieten met doeken voor hun gezicht die
kisten en kasten openbraken en alles stalen, dat los en vast zat.
Ritzen meende één van de inbrekers herkend te hebben, een zekere Andries; hij woonde “aen
de Linde” te Heerlen (Hoek Lindestraat-Kruisstraat). Deze mishandelde hem het meest om
hem zo te dwingen de plek aan te geven waar de waardevolle voorwerpen verborgen waren.
De dieven maakten rijke buit volgens Gierlichs: uit een kist in de kleine kamer namen ze een
carolin, 6 halve carolinen, 5 kronen en 5 á 6 pattacons. Verder stalen ze er linnengoed en
kleren. In de grote kamer roofden ze aan geld 6 tot 7 pattacons, linnengoed en kleren,
waaronder 2 dozijn mannenhemden en hemden voor vrouwen. Verder twee gouden kruisen en
een zilveren. De bendeleden doorsnuffelden alles zelfs het stro van het bed, waarin zij nog 15
tot 16 pattacons vonden. Vervolgens drongen ze ook de winkel binnen. Aan geld stalen de
dieven hier ongeveer 25 mark in Akensche Buschen. Daarnaast namen ze nog mee enig
linnegoed en enkele guldens. Ritzen schatte het geheel op 1500 gulden.
Al met al dus een hele buit die mits de gegevens op waarheid berustten de stelling ondergraaft
dat van de bokkerijders verhalen niet veel waar is aangezien ze met zoveel waren in
vergelijking met de buit.
3. De inbraken bij Würm
Een rooftocht die plaatsvondt in de nacht van 12 op 13 december 1763:
M en trok in drie afzonderlijke groepen op en marcheerde over Übach, Worcken, Immendorf
en Prummern. Aan deze rooftocht nam ook de hele bende deel.
Aan deze rooftocht nam ook de hele bende deel. Vóór Würm, waar de afzonderlijke groepen
elkaar ontmoeten liet de leider Baltus Kirchhoffs de bende halt houden en las uit een boekje
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de namen voor van hen die meededen ter controle. De inbraken vonden plaats in twee
naburige hoeven, die van Stephan Rintgens en Johan Willem Goertz.
Het was kort na middernacht toen Rintgens met zijn vrouw M arie Katrin Lehnen in bed lag
door een hels lawaai wakker werd. De dieven hadden net de poort open geramd met een
boomstam. Nog voordat de bejaarde boer wist wat er gebeurd was drongen een aantal
misdadigers zijn slaapkamer binnen en sloegen hem zo dat hij er veel wonden aan over hield.
Zijn vrouw werd gekneveld en kreeg ook slagen op haar borst en in het gezicht. Ze begonnen
vervolgens kisten en kasten open te breken. Tengevolge van het tumult werd men in de buurt
gealarmeerd en werden er schoten gelost. De rovers gebruikten in het algemeen veel militaire
uitdrukkingen en spraken soms Hoogduits, ze droegen merendeels blauwe kleren en enkelen
hadden huzarenmutsen. Tegelijkertijd drongen andere rovers het nabijgelegen huis van Goertz
binnen Hier kwamen de dieven van achteren binnen nadat ze twee deuren hadden
opengebroken. Vlug sprong de jongen boer uit bed en wilde de slaapkamerdeur dicht houden.
M aar de hele troep overmeesterde hem en wierp zich op de beide echtgenoten en bond hen
vast. Vervolgens braken ze kasten en kisten open. Bij de inbraak bedienden de rovers zich van
de Hoogduitsche taal, die zij evenwel gebroken spraken, zij gaven elkaar militaire titels en
spraken elkaar aan met generaal, overste kapitein en luitenant. Hierbij roofden ze uit een grote
kast een menigte geld:
Opbrengst:
-

kroondaalders, Franse guldens
ducaten (waarde ca. 100 rijksdaalders)
in een klein kastje vonden ze nog 300 rijksdaalders

Omdat ze meenden dat er nog meer geld in huis was hielden ze de ongelukkige Johan Goertz
een kaars onder zijn kruis. Ook zijn vrouw werd mishandeld. M en nam haar een gouden kruis
en gouden ring af. Toen die ring niet snel genoeg van haar vinger wilde gaan dreigden ze de
hele hand af te snijden. Ook van haar wilden ze weten waar de rest van het geld was. Zij
pakten haar vast en dreigden haar de borst af te snijden, waarbij ze haar toeriepen: “Du
Canillen weisst wo das Geld ist”. In doodsangst riep de gekwelde vrouw uit: Es liegt drüben
in dem Kästchen! Toen lieten de wreedaards haar los en braken het kastje open, waarin zich
gouden munten bevonden. Verder maakten ze nog 3 gouden ringen buit, 2 zilveren oorringen,
2 zilveren kruisen, 2 zilveren halskettingen, 2 gouden kruisen, 2 gouden oorringen linnengoed
en pistolen. Beslist de moeite waard dus.
Procesverloop Kirchhoffs
De rechtsgang rond Kirchhoffs was dubieus volgen nazaat Henri Kerckhoffs; o.a. het niveau
van de getuigenissen: “Hans Peter Chrichelberg, uit M erkstein afkomstig, verklaarde voor de
rechtbank dat de dokter op 5 januari 1742 had deelgenomen aan de inbraak bij de weduwe
Karhausen in Bardenberg. Een rekensommetje leert dat Henri Joseph toen ca 18 jaar was en in
de leer bij dokter Wagener. Later gaf Chrichelberg toe dat hij niet zo zeker was van zijn zaak
omdat hij Kirchhoffs nooit goed gekend had. Toch bouwden de rechters op dergelijke
personen hun rechtspraak. In die rechtspraak van de streek van Herzogenrode was men dus
duidelijk in middeleeuwse praktijken vervallen; de verdachte moest zijn onschuld bewijzen en
de beul had tot taak de verdachte tot bekentenissen te dwingen m.b.v vooraf opgezette
vragenlijsten (interrogatiën).
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Eind januari 1771 wordt Baltus Kirchhoffs
gearresteerd nadat (blijkbaar) eerder die
maand Josph Keyser en Peter M üller zijn
naam hadden genoemd. Hij was reeds actief
geweest in de eerste periode van de
bokkerijders maar was toen de dans
ontsprongen.
Afbeelding c. De Wipgalg.
7 maart stierf Baltus Kirchhoffs, de oudere
broer van Joseph, als gevolg van de foltering
door de wipgalg (afbeelding e). Het dagboek
van Kloosterrade schrijft: “nadat hij
wederom een langdurige folter doorstaan
had zonder iets te bekennen, zonder dat hij
het gerecht of een Priester iets toegegeven
had” (Dagboek Kloosterrade 1771, 17
maart).
Kirchhoffs werd uiteindelijk gearresteerd
nadat een lid van zijn bende tegen de lamp
liep na een paardendiefstal. Dit was nadat
boer Schütz teruggekomen van de markt te Übach verzeild raakte in de herberg de “Vivat”.
Daar had hij opgeschept had dat hij niet bang was voor de roverbendes. Daarbij vertelde hij
ook nog over het paard dat hij gekocht had en de nog mooiere Arabier die hij thuis had staan.
De aanwezige groep bokkerijders die dit hoorden spitsen hun oren en planden dit prachtige
paard bij hem weg te halen. Samen met de jonge Joseph Keyser trokken ze in het holst van de
nacht naar Waubach richting de Kantstraat. Keyser haalt het paard uit de stal en rijdt het paard
richting Übach waar hij overnacht. De volgend ochtend bracht hij het paard naar de markt van
Gulik om het te verkopen. Toen hij bij de verkoop in paniek raakte toen de koper wantrouwig
bleek wilde hij vluchten. Nadat hij enige weken in de gevangenis van Übach had gezeten
werd hij aan de schout van Übach De Limpens uitgeleverd (vanaf 19 januari 1771 zetelde de
schepenbank in de Burg van Herzogenrath). Joseph noemde een reeks medeplichtigen uit
Übach en M erkstein waaronder Peter M üller die eerst nog naar Gulik wilde uitwijken maar
hierin niet meer slaagde. Ook deze werd verhoord en noemde de namen van medeplichtigen.
Tegen het argument dat de schuld
van Kirchhoffs geregisseerd zou zijn
middels verhoren pleit de
tijdsafstand tussen bekentenis en
arrestatie: De eerste die zijn naam
noemde was Joseph Keyser in
januari 1771, dan volgt Peter M üller
en anderen. Echter: geen arrestatie
van Kirchhoffs. Hij lijkt eerder het
voordeel van de twijfel te genieten
dan dat men hem bij de geringste
aanleiding meteen oppakte!
afbeelding d.
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Twijfelde men sterk aan de genoemde namen en ging het licht gloren bij de zoveelste
bekentenis? M en had immers na de eerste verhoren genoeg gehoord betreffende de
activiteiten van de kapitein van deze bende. M ogelijk twijfelde men nog gezien de openbare
positieve reputatie van de chirurgijn en werd pas na zeven maanden tot arrestatie overgegaan.
Had men via afgedwongen bekentenissen een arrestatie willen rechtvaardigen dan had dit al
meteen gekund na de scherpere examinaties van Keyser, M üller, Chrichelberg en Ploum die
reeds in het voorjaar van 1771 zowat alle namen noemden!
Pas op 14 augustus volgt de gevangenneming van Joseph Kirchhoffs, en werd hij op 16
augustus verhoord middels het voorleggen van een vragenlijst met negen punten. Omdat hij
daar ontkennend op antwoordde volgde een nader verhoor. Echter pas anderhalve maand later
op 10 oktober werd hij opnieuw ondervraagd en ontkende wederom. Toen werd Dillenbourgh,
de befaamde beul uit Aken erbij gehaald. Kirchhoffs kreeg de volledige reeks behandelingen;
duimschroeven, Spaanse laars (afbeelding d), de wipgalg (afbeelding c) en het tortuurpaardje
(foto 16), zonder dat hij een bekentenis aflegde.
De zware ondervragingen vonden plaats in de maanden oktober, november 1771. In mei 1772
werd hij nogmaals op het tortuurpaardje gezet; géén bekentenis. Dit martelinstrument werd
niet vaak toegepast maar blijkbaar kreeg de kapitein een extra behandeling. Gezeten op een
houten bok met aan de bovenkant een scherp
mes kreeg men naakt over de bok gezeten
boven op de scherpe kant ook nog zware
gewichten aan de voeten.

Zie foto 16. Het “Bokje” met scherpe
bovenkant.
Vervolgens was bij Kirchhoffs een ijzeren
beugel met pinnen aan de binnenkant op zijn
nek geplaatst die met koorden aan de wand werd
geplaatst. De beul sloeg af en toe op die touwen
zodat de op het scherp van de snede zittende
vanzelf bewoog waardoor het mes verder het
werk deed.
Foto 17. De ring met punten.
Inmiddels hadden velen een getuigenis tegen hem afgelegd en lijkt het erop dat men eerder tot
uitstel van executie was overgegaan dan dat men Kirchhoffs zo snel mogelijk wilde
veroordelen. Kirchhoffs sprak ook nog met pastoor Rhamen van Afden en Kämmerling van
Herzogenrath. Zij getuigden dat zij nooit wat slechts van Kirchhoffs hadden gehoord en hij
doorging voor een eerlijk en christelijk man. Ook de biechtgesprekken met geestelijken
voordat een bokkerijders terechtgesteld werd worden nogal eens gebruikt als argument voor
de onschuld van bokkerijders. Uit deze “biechtgesprekken” leidden sommigen de onschuld
van Kirchhoffs af; hetgeen enigszins naïef lijkt. Het herroepen van eerdere bekentenissen
gebeurt vandaag de dag nog op het moment dat de strafmaat in zicht komt.
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Het officiële vonnis tegen Kirchhoffs werd op 4 mei 1772 uitgevaardigd:
Vonnis in Saecke
van de Heer Hoogdrossard dezer stad en land
nomine officii claeger tegen de chirurg Joseph Kerkhoff
Het oordeel tegen de Chirurg Josef Kirchhoffs omvatte de volgende aanklachten:
1. Inbraak knevelarij en diefstal bij Martin Schroeders’ (boerderij) An der Handt in het land T er
Heyden, in de nacht van 19 op 20 januari 1762
2. Inbraak gruwelijke knevelarij en roof bij Hendrik Ritzen in het Pannhuis te Wijnandsrade in
het land van Valkenburg, in de nacht van 19 op 20 april 1762
3. Inbraak bij Johannes Reinartz in de bank Übach in de nacht van de 2 e zaterdag voor Pasen en
Zondag Judica.
4. Inbraak in de abdij van Kloosterrade. Op de 2 e zaterdag na Pasen 1763
5. Deelname begin 1770 aan een complot en poging tot overval op het goed Drinhausen, Übach
6. Inbraak en diefstal bij de pastorie van Hünshoven in het land van Jülich in de nacht van de 28 e
op de 29 e Mei 1770
7. Inbraak in de pastorie te Hoengen in de nacht van 20 en 21 juni 1770
8. Diefstal bij de weduwe Jansen in Immendorf van 19 op 20 september
9. Gewelddadige inbraak bij Stefan Rintgens en Hans Willem Goertz te Würm van 12 op 13 dec.
1763.

M et dit oordeel verscheen het gerechtshof ’s dat zetelde op de burcht Rode ‘s morgens 6 mei
1772 in de kerker van de chirurgijn.

Foto 18. De Burcht Rode diende als rechtbank.
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Griffier Cox was het die het vonnis moest voorlezen. Volgens Kahlen zou het antwoord van
Kirchhofs geweest zijn: “M ijne heren u bent erbij een onschuldige te vermoorden grote
vergissing te begaan. Dat u bovendien ook nog aan de doodstraf een kwelling toevoegt is
onmenselijk. Ik zal hoe dan ook echter niets bekennen.” Daarna krijgt Kirchhoffs nog bijstand
van twee Jezuïetenpaters. Een half uur later werd de ongelukkige nogmaals zwaar gefolterd in
de toren van de Burcht. Dat Kirchhoffs’ christelijke levenswijze samen kon gaan met zijn
mogelijke rol als bendeleider is niet onwaarschijnlijk. Sommige eedsformuleringen adviseren
zelfs om als vroom gelovige de schijn op te houden.
Bendes met een heiligschennend karakter. De mythe rond Kirchhoffs en de eed.
Zoals reeds gesteld hebben de kerkelijke overheden uit die tijd de verschijnselen van
overvallen en bendevorming op een ander plan getrokken door er de kwalificaties
“goddelooze bende” (Sleinada 1779) aan toe te voegen en dit ook de staven met bewijzen van
een goddeloze eed bij duistere bijeenkomsten.
In een dissertatie van Tom Oversteegen beschrijft deze de elementen die vaker terug kwamen
bij een dergelijk geheim verbond. Dit verbond met de duivel werd gesloten – althans volgens
degenen die de mythe versterkten- om in het behelt (bezit) van de duivel te komen om in
Duivels naam aan roof te kunnen doen en geld te kunnen verdienen in armoedige tijden”22.
Terugkerende elementen waren de eedceremonie, hosties die ontheiligd werden, een
afgekapte hand, alcoholische drank waarin een groen poeder werd gemengd (vermoedelijk
absint) bezoeken aan kapellen waar tijdens de eed een crucifix vertrapt werd en het rijden op
bokken. De bokken stonden dan als symbool voor de duivel die men als bondgenoot had en
waarmee men dan snel van de ene naar de andere plaats kon rijden om zo op één nacht vele
plaatsen te bezoeken. Genoemde elementen betreffen echter dus ofwel de mythen van het
volksgeloof ofwel de geconstrueerde legende door de justitie van die dagen die – samen met
de kerk – de bestaande overvallen en bendes nog eens extra wilden demoniseren.
Een voorbeeld van een dergelijk eedsformule vindt ik in een heel oud aantekeningenboekje
met daarin een groot aantal namen Kirchhoffsen vermeld die laten zien dat dit een soort
familiekroniek betreft 23. De eerste persoon die vermeld wordt is een Arnoldus Kerckhoofs in
1712, na vermelding van de laatste persoon Frans Antoon Kerckhhoffs in 1901 beschrijft het
boekje aansluitend (dus na 1900 is dit opgetekend) een aantal elementen waar de eed aan
voldoen moest. Hierbij wordt plaats en datum van deze eed genoemd:
In 1768 bij de kapel op de Leonardsberg te ’s Herzogenrath:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Een kruis werd op een zwarte doek gelegd en vertrapt om God te verzaken
Beloven zonder vooraf te biechten ter communie te gaan
Niet stelen zonder huis-braak (geweld)
Doen voorkomen tegen gewone mensen alsof men vroom is
Geen inbraak plegen tenzij men met zovelen is dat niemand deze kan weerstaan.
Na 7 jaren (lidmaat?) beginnen met moorden en brandstichten en doodslaan wat hun
op de weg kwam
g. Indien men gevangen werd was het beter zich aan de duivel vast te houden dan te
bekennen

22

T. Overstegen, De Bokkenrijders in Nederlands en Belgisch Limburg 1726-1794; Geheime eedbroederschap
van de vrije roof met armoede-identiteit, 2001.
23
Het betreft een kopie van het origineel waar een vertaling is bijgevoegd. Besproken wordt dit met transcriptie
in het boek: 300 jaar Kirchhoffs. Een Familie-kroniek.
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Het taalgebruik laat duidelijk vermoeden dat hier achteraf een aantal godslasterlijke zaken
met terugwerkende kracht zijn toegeschreven aan de bokkerijders-eed zoals volgende twee
elementen:
1. Het verbond van de duivel kwam in de term bokkerijders naar voren. De benaming
bokkenrijders kwam echter vooral later in de volksmond voor hoewel reeds in de vroege
geschiedenis altijd een link was tussen de duivel in de vorm van een bok en hen die hem
bereden. Ook bij heksenbijeenkomst werd van oudsher een bok centraal gesteld en is ook in
de vele afbeeldingen over hekserij en magie aanwezig.
Francois van Gehuchten geeft aan dat de term bokkenrijders pas heel laat in de periode van de
processen Kirchhoffs in Overmaas naar voren kwam en dan nog in de volksmond24. Hij citeert
Winand M engels van Opkanne: “Ze zijn met enige honderden mannen sterk en hebben een
contract met de duivel aangegaan. M en wil hebben dat ze op een grote geitenbok rijden om in
vreemde landen te gaan stelen en zijn dan dezelfde nacht met hun bokken en buit weer thuis.
Zij worden hierom gemeenzaam Bokkeryders genoemd25.
Ook in de processtukken en de brandbrieven van Wellen komt de naam bokkenrijders pas
voor nadat er elders over geschreven werd. Klaarblijkelijk nemen later zes beklaagden op de
pijnbank de verklaringen over die ze eerder gehoord hebben uit het volksgeloof. Op de
pijnbank bekennen ze dat ze door de lucht waren gevlogen. In 1779 schrijft pastoor Daniëls
erover dat de duivel zelf de gedaante van meerdere bokken had aangenomen die de
bendeleden door de lucht voerde.
Hoe dan ook, dit mythische sausje dat over een aantal historische gebeurtenissen en leden van
klaarblijkelijke bendes werd heen gegooid werd dus pas toegevoegd nadat de benden al bijna
op hun laatst liepen.
Dit geeft tegelijk aan dat men nóch de bendes uit de eerdere periodes als pure verzinsels kan
beschouwen nóch kan stellen dat justitie (ofwel kerkelijke overheden) al in een vroeg stadium
de bendes als goddeloos demoniseerde. Ergo: de mythe van de goddeloze bende kwam pas
aan het einde van de bokkerijdersperiodes naar boven en de veelgehoorde stelling dat het bij
de drie bende-activiteiten om een door de overheden gecreëerde mythe ging is dus
onhistorisch. In het Handboek voor de geschiedenis van Limburg begaat Ubachs ook deze
tegenstrijdigheid door te formuleren: “De mystificaties beginnen al met de naam
‘bokkenrijder’”. En vervolgt met: “In de processtukken komt die naam niet voor”. Ergo: deze
mystificatie komt dus niet op naam van de overheid! Ubachs vervolgt dan ook: Het is een
volksnaam, die eerst rond 1770 in zwang kwam.
2. Een ander belangrijk element in de eed zou zijn geweest het onteren van hosties en het
vertrappen van een crucifix of het bespuwen ervan. Naarmate we verderop in de 18e eeuw
geraken zal blijken dat er een rooms sausje van heiligschennis over de overval op zich werd
gegoten omdat dit natuurlijk in die tijd een ernstig vergrijp was dat strafverhogend werkte
(hand-afkappen bij onteren hosties) en de bende nog meer kon demoniseren.
In de nacht van 8 op 9 november 1735 vond er reeds in Swalmen een kerkroof plaats. Pastoor
Assueres Bosman ontdekte dat ’s morgens en verwittigde de “gerichtsbode” die het doorgaf
aan schout en schepenen. Samen met de rentmeester en de kapelaan gingen ze ter plekke
kijken. Ze waren versteld: het tabernakel was met veel geweld geforceerd en leeg gehaald.
De ciborie en de doos met het H. Oliesel waren verdwenen. De hosties waren op het altaar
uitgeschud (kennelijk in die tijd het summum van heiligschennis). Er was ook met H. Oliesel

24
25

F. van Gehuchten, Bokkenrijders, Late heksenprocessen in Limburg, p 66.
W. Mengels, Memorie of Kronyckboek.
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gestrooid26. Van deze bevindingen werden protocollen opgemaakt alsmede de verdere
processen tegen de verantwoordelijke vijf Swalmense rotmeesters.
Typerend is dat vergelijkbare diefstallen reeds eerder plaatsvonden en buiten gerechtelijke(!)
stukken om beschreven werden: in Freialdenhoven 1730, in Baesweiler 1734, in 1740 te
Guyhoven (bij Hasselt). Ook hier werden net als bij die van Swalmen vijf jaar eerder de
zelfde termen gebruikt: “het tabernaekel geforceerd. De H.H. hostiën27 op den altaar
uitgeschudt, de H.H. Hostien ende H. Olij mishandelt, de kasten opengebroken steelende de
vasa sacra” etc. Ook pastoor Thimister van Afden vermeld in zijn kroniek van de periode
1735 tot 1759 een aantal overvallen op pastorieën en kapellen als een feitelijk gegeven los van
gerechtelijke vonnissen of bekentenissen onder folter28. Kijken we naar de kronieken van
Thimister die in dit gehucht pastoor was van 1731 tot 1760 dan zien we dat deze vanaf 3
november 1735 een verslag bijhield van een aantal roofovervallen. Deze telt alleen in
Herzogenrath 3 inbraken in de pastorie, 1 inbraak in de kerk en 2 in de Leonardskapel, en wel
ruim voor de eerste officiële verhoren. Een aantal voorvallen als die op zijn eigen pastorie zijn
uit eerste hand. Hij is in zijn beschrijving tamelijk neutraal zonder de moraliserende clichés
die pastoor Daniëls later gebruikte en neem ook het woord goddeloze bende niet in de mond.
Daarmee wordt duidelijk dat er wel degelijk overvallen plaats vonden maar dat het
demonische karakter van de bendes die een pakt met de duivel hadden gesloten latere
opsmuk is die later erbij komt. Vooral vanaf 1772 volgen de theologische toevoegingen van
kerkelijke zijde – met name door pastoor Daniëls - met als doel het mythologiseren en
demoniseren van de bende van goddelozen: “Verscheidene vrouwpersonen hebben menige
jonkman door de lelijke zonde van het vlees tot de bende weten te vervoeren”29. Uit het
overzicht dat Tom Oversteegen geeft 30 blijkt dat vooral vanaf 1773 het heiligschennende
karakter benadrukt wordt en ook de term bokkerijders pas in zwang komt. Was het voorheen
bij bovengenoemde feiten en de inbraak in Spaubeek in 1743 nog het uitdelen en
eenvoudigweg in de hand nemen en opeten van de hosties; in 1775 werd het ernstiger (althans
volgens de bekentenissen): Catharina Billen verklaarde bij het proces te Wellen dat er een
koek van gebakken werd samen met 10 eieren en melk.
Mythe bokkerijders?
M et betrekking tot het ontstaan van de mythe rond de bokkerijders geeft Louis Augustus geeft
aan dat de inval in de woningen en latere arrestatie van de gebroeders Peter en Johan Douven
in 1741 als markeerpunt van het ontstaan van die mythe geldt. In de winter van 1741 werd
tweemaal ingebroken bij boer Frens uit Bardenberg alwaar een van de gebroeders Douven een
tijdje gewerkt had. M en vond bij een huiszoeking in hun woning in Hofstad bij M erkstein dan
ook enkele goederen die uit de boerderij gestolen waren. De gebroeders noemden verder hun
buurman en hun neef Peter Douven als medeplichtige. Via verhoren en afgedwongen
verklaringen groeide de bende in aantal. Overigens waren er in 1741 en 1742 daadwerkelijk
een groot aantal gewelddadige inbraken. M et enkele arrestaties in 1742 geeft de schepenbank
Kerkrade het startschot voor het formuleren van de bende; de eerste leden van de
Hofstadgroep werden veroordeeld toevallig 265 jaar voordat justitie in Nederland het idee van
een andere (terroristische) Hofstadgroep verkondigde. Ook deze bleek later kleiner te zijn bij
toetsing van de bewijzen in Hoger Beroep (uiteindelijk bleek de meerderheid van die leden
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W. Geraedts, een kerkroof te Swalmen in 1735, De Maasgouw, 107(1988), p 39.
H.H. is meervoudsvorm en benadrukt nog eens dat het op zeer heilige hosties ging; een schanddaad dus!
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Bron: transcriptie Grete Essers.
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Sleinada, S.J.P.Oorsprong, oorzaek en ondekkingen van een godlooze bezwoorne bende, nagtdieven en
knevelaers, binnen de landen van overmaaze en aanpaelende landstreeken ontdekt, met een nauwkeurig getal der
geëxecuteerde en vluchtelingen, Schaesberg, 1779 p 92.
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T. Overstegen, De Bokkenrijders in Nederlands en Belgisch Limburg.
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niets na te wijzen). De parallellen van groeperingen toen en nu zijn verbluffend en des te
interessanter voor studie: “De verdediging meent dat het OM grenzen heeft overschreden bij
de contacten met getuigen en vindt dat de politie onoorbare methoden heeft gebruikt.
‘Daarmee is de verklaring van de getuige niet meer betrouwbaar en niet meer bruikbaar voor
het bewijs” (de Pers 24 oktober 2008). De bokkerijdersbenden toen en de terroristische
groepen nu kunnen wel degelijk een reële werkelijkheid zijn maar worden in de tijdsgeest en
omwille van (economische of politieke ) belangen groter gemaakt dan ze in feite waren zoals
in Amsterdam bleek bij een vermeende bomdreiging na een verontrustend telefoontje uit
Brussel (hier werd ieder van de zeven verdachten vrijgelaten). Dit geeft eens te meer aan dat
de waarheid betreffende het wel of niet bestaan niet zwart wit is maar ook grijstinten kan
hebben. Dat de gezagsdragers toen (als ook recenter) er een sausje over heen goten (“op
vurige bocken geseten”) om de zaak smeuïger aan het grote publiek te kunnen opdissen moge
duidelijk zijn.
Daarbij valt op dat latere aannames betreffende lucratieve confiscaties en de winstgevendheid
van de veroordelingen beslist niet altijd opgaan. Het dagboek van Kloosterrade vermeld in
augustus 1741: Het gehele proces werd op kosten van de abdij gevoerd en afgesloten omdat
de aangeklaagden nog roerende noch onroerende goederen bezaten31. Prof. Engelen beweert
stellig: Tijdens het hoogtepunt van de vervolging van de derde bende vindt men herhaalde
klachten van de plaatselijke overheden dat de 150 gulden beloning, aangevuld met de
verkoop van geconfisqueerde goederen, bij lange na niet de kosten dekt van de vervolging32.
Aldus Engelen in zijn betoog33. Prof Berkvens (Bijzonder Hoogleraar Rechtsgeschiedenis der
Limburgse territoria) stelt dat het een dure zaak was als verdachten zomaar opgepakt werden
omdat de algehele kosten (detentie, verhoor, vonnissen) wel eens hoger dan de opbrengsten
konden zijn. Dus grote groepen arme vilders, landlopers of zwervende soldaten oppakken
zonder garantie op aanzienlijk te confisqueren goederen is onwaarschijnlijk dan wel financieel
oninteressant. Als dit bij een aantal wel gebeurde waren de risico’s voor de aanklager. Want
tekorten bij justitie werden niet zoals in de tegenwoordige tijd zomaar aangezuiverd uit de kas
van het Rijk.
We illustreren de aanzienlijke kosten met bijvoorbeeld van de arrestatie en executie van Jan
Degens (Bron L.v.O 1010) uit een tijd dat de kosten van justitie niet onbeperkt uit de pot van
belastingen betaald werden:
Jan Degens uit Brunssum
Gearresteerd: 9 juni 1773 Beroep: Kalverdrijver Vonnis:

Galg op 9 augustus 1773

“tot reparatie (vergoeding) van aldewelcke schroomelijke misdaeden, crimen, delicten en
excessen condemneren de becl. en gedetineerde Jan Degens van op eene publijjcke plaetse
aan de Galge gehangen en met den strop geworgt te worden …… confisqueerende deselfs
goederen en effecten van dengeenen daertoe recht hebbende vooraff nochtans daer uijt te
nemen de costen en misen van justitie”
Deze kosten waren niet gering:
1. Voor het martelen en de executie van de verdachte heeft
N Dillenborgh ontvangen op 9 aug. 1773
2. Herman Koenen – smid – ontving voor nagels van de ketenen
3. Voor het geleverde en gezaagde hout voor de galg
voor het ineen timmeren van de galg
31
32
33

64 gulden
6 gulden
24 gulden
12 gulden

Transcriptie Dagboeken van Kloosterrade RAL AAK 1197/1198, bron: H. Koken.
RHCL, LvO 122 en 3848.
Theo Engelen, De Bokkerijders, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis dec 1979, p 318.
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=========
subtotaal
106 gulden
4. Kosten van advies
5. kosten van gemaakte kopiën van processtukken
die hier betrekking op hadden
6. kosten van vervoer en maaltijden voor de beul:

subtotaal

157 gulden
14 gulden

- 21/22 juli: vier maaltijden voor twee scherprechters:
- koffie, logies en drank buiten de maaltijden (ook 2 dagen)
- 28 e juli: 2 maaltijden aan zelfden
- koffie, logies en drank
- 8 augustus: drie maaltijden aan de 2 genoemde vóór de executie
- koffie, logies en drank
- een stok voor de tortuur
- bij de maaltijden werden tien potten wijn verschonken
subtotaal

8 gulden
3 gulden
4 gulden
2 gulden
6 gulden
3 gulden
2 gulden
10 gulden
=======
32 gulden

7. er zijn ook vrachtkosten voor het afhalen van de scherprechters:
op 21 e juli 1773 hebben de inwoners van Brunssum de scherprechters
afgehaald in Aken met twee paarden en elk per stuk 2 guldens
op 24 e juli werden de heren wederom teruggebracht
op 29 e juli werden ze weer naar Herzogenrath gebracht
op 8 e augustus werden de scherprechters t.b.v. de executie
opgehaald uit Aken
op de 9 e augustus werd de Galg op een wagen met vijf paarden naar
de justitie-plaats gereden
en werd de “ patient” op een kar met twee peerden erheen gebracht
op de 10 e werden de scherprichters terug naar aken gebracht
op 2 peerden

4 gulden
4 gulden
4 gulden
4 gulden
5 gulden
3 gulden

subtotaal

4 gulden
========
28 gulden

Eindtotaal

343

Hieruit moge blijken dat men niet elke willekeurige landloper of vilder oppakte om zoals
vaker beweerd zich te kunnen verrijken aan diens eigendommen. Te meer de Drossaard vaak
zelf voor de kosten moest opdraaien en die niet bij een hogere overheid kon verhalen.
Ofschoon het doel van justitie óók repressie was en er persoonlijk motieven van
belangenverstrengeling een rol speelden (gezien de vele confiscaties) had men net een taak
gekregen orde en recht te herstellen en zich te concentreren op de meest daadwerkelijke
criminaliteit! Dit blijkt uit de decreten die al in een vroeg stadium werden uitgevaardigd juist
van de hogere overheden! Het overdrijven van feiten zal beslist gebeurd zijn en blijkt van alle
tijden te zijn (vgl. de heksenjacht op communisten tijdens M cCarthy in de VS en de
overdrijvingen van het wapenpotentieel van de tegenstander in de golfoorlogen).
Was het verschijnsel typisch voor het justitiesysteem van het Oostenrijkse Overmaze?
M en kan ook niet persé de bendes verklaren uit het plaatselijke justitiesysteem van de
Oostenrijkse partages, gezien het feit dat de M eerssenerbende uit bendes rekruteerde uit ander
landsdelen en die leden later weer buiten Overmaze terechtkwamen bij de bende van
Schinderhannes. Louis Augustus geeft dit in zijn veelgeprezen en verhelderende artikel over
de bokkerijders als volgt aan: “in de eerste helft van de achttiende eeuw ondervonden veel
32

streken in West Europa overlast van rondzwervend en bedelend volk: vagebonden, zigeuners,
afgedankte soldaten, mensen zonder vaste woonplaats en werk. Deze rondtrekkende en
bedelende mensen veroorzaakten de nodige problemen”34. M en spreekt hier van agressief
pauperisme welk een bedreiging vormde voor dorp en stadsbewoners, vóóral in de landen van
Overmaas! De economische omstandigheden waren zoals reeds boven geschetst desastreus.
Van Brussel kwam reeds een verordening die bepaalde groepen gebood het land te verlaten
om de eigen bevolking in staat te stellen het eerst werk te vinden. Tevens werden – júist
vanuit de Staten generaal! – plakkaten verordonneerd waarin de plaatselijke overheden een
hard vervolgingsbeleid werd opgelegd. Op 1 april 1738 werd door de Staten Generaal een
plakkaat uitgevaardigd tegen de vagebonden, en ook zigeuners, Egyptenaren en speciaal in de
landen van Overmaas en Opper-Gelre. Dit is dus in tegenspraak met latere argumentaties
tegen het bestaan van de bendes, die er vanuit initiatieven van de lokale justitie zo overdreven
tekeer gegaan werd en daarmee nét in de plaatsen waar de vervolging hard was (de landen van
Overmaas) vanzelf de mythe geboren werd van de bendes. Dat de lagere overheden op de
vingers getikt werden wegens wrede torturen en vele executies zal in enkele gevallen waar
zijn. In enkele gevallen zal zeker op misstanden gewezen zijn na beroep in Brussel. Schout
Fabritius werd zelfs naar Brussel geroepen om verantwoording af te leggen maar kon later
weer zijn gang gaan. Echter: in een plakkaat van 1738 constateren de Staten-Generaal dat het
aantal misdaden toeneemt daar de vorige plakkaten ter bestrijding ervan niet worden
nageleefd door de plaatselijke overheden35. Juist de hoogste instantie de keizerin M aria
Theresia beklaagt zich erover dat “de excessen en misdaden gepleegd door zwervers die zich
in grote groepen (!) verenigen niet ophouden en wijt dit aan de onverschilligheid van de
gerechtelijke ambtenaren op het platteland”. Bovendien wordt in de Staatse gebieden van
overheidswege tot zwaardere straffen aangespoord blijkens een resolutie van 2 november
173436. Juist de situatie van armoede en hieropvolgend agressief pauperisme geeft aan dat de
plaatselijke overheden éérst achter de feiten aan liepen om vervolgens middels de
bewijsvoering door de
tortuur her en der wat
door te schieten.
Justitiële blunders of
corruptie zijn overigens
geen reden om alle
bende-activiteiten van
tafel te vegen.
Theo Engelen laat zien
dat er beslist niet alleen
in Overmaze wreed
werd gehandeld: “in
1732 werd een
moordenaar op de Dam
in Amsterdam
geradbraakt ….. en in
1772 werden 2 gewone
dieven opgehangen”37.
Foto 19. De Beckenberg waar de latere galg stond waar Kirchhoffs in 1772 werd
terechtgesteld op steenworp afstand van de Burcht en zijn woonhuis.
34
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Er bestaat een hele lijst van Amsterdamse wrede executies samengesteld door Jacob Bicher
Raije. Jozef Kirchhoffs werd na maandenlange foltering op 11 mei 1772 opgehangen op de
galg op de Beckenberg te Herzogenrath (foto 19). Justitie wilde hem als ‘tot exempel’ van
anderen aan de galg laten hangen tot de aasgieren de laatste resten verorberd hadden.
Nabeschouwing:
Bovenstaande geschiedenissen en analyse geeft aan dat er nog wat onderzoek verricht dient te
worden om tot verdere conclusies te komen en wel op grond van feiten en historische analyse.
Veel basiswerk is op ongekende diepgaande
wijze door Louis Augustus verricht waarbij het
standaardwerk van Anton Blok als tegenspeler
heeft gefungeerd. De waarheid zal mogelijk
nooit 100% boven tafel komen maar men kan ze
in elke geval zonder vooroordeel van alle kanten
proberen te belichten. Gepoogd werd enig
nieuw licht te werpen op verstarde opvattingen
over wat perse wel en perse niet mogelijk was.
Het thema biedt ongekende mogelijkheden voor
met name criminologisch, sociologisch en
heemkundig onderzoek. Vanuit de actualiteit
van moderne justitiële willekeur (als in
Guantanamo Bay) inclusief het vervoeren van
gevangenen naar plaatsen waar de tortuur wél is
toegestaan zal de arrogantie van een beschaving
die meent ver vooruit te lopen heeft ietwat
getemperd moeten worden.
Jozef Kirchhoffs betrokkenheid bij de benden
kan al met al niet uitgesloten worden; en laten
we eerlijk zijn; eerherstel zoals Henri Kerckhoffs poogde in zijn boekje is niet eens
noodzakelijk. In de boven geschetste periodes van grote verpaupering en achteloosheid van de
rijken is het geen schande dat iemand het voor de minstbedeelden opnam. In elke geval wordt
de naam van Jozef (Kirchhoffs) eervol gebruikt door een brouwerij uit Bree. Proost!
Dank is verschuldigd voor de vele documenten die Grete Essers uit Herzogenrath ter
beschikking stelde. Verder zijn gebruikt de archieven van de Heemkundevereniging OCGL en
het Rijksarchief. Voor informatie over het fenomeen bokkerijders kunt u terecht op de site
www.bokkenrijders.com van het Bokkerijdersgenootschap.
=======================
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