Nederweert van zwart-geel-rood
naar rood-wit-blauw
Politiek en recht in 1838/1839
door

Emile Haanen

Noorden en hel Zuiden. Voor het Land van Weert, dat
sedert mensenheugenis tot de Zuidelijke Nederlanden
of Belgie behoorde. was de regeling waar de nieuwe
grens tussen Nederland en BeIgie zou komen Ie liggen,
van eminent belang.

In 1989 was het 150 jaargeleden dat de provincie Limburg werd gedeeld. He! oostelijke deel, he! tegenwoordige Nederlands Limburg, werd door Belgie overgedra·
gen aan Nederland. Met uitzondering van Maastricht
dat onder Nederlands bestuur was gebleven. De over·
dracht geschiedde op grond van he! scheidingstractaat

Op 26 juni 1831 werd doorde mogendheden, te weten
Engeland, Frankrijk, Pruisen, Ooslenrijk en Rusland,
een concept'scheidlngsverdrag gepresenteerd, bekend
aIs de XVIII Artikelen. Seigle accepleerde in principe
deze regeling, eenzijdig ervan uitgaande dal het Land
van Weert als oud·Belgisch gebied blj de definilleve regeling in ieder geval Belgisch zou blijven. 2)
Nederland verwierp de XVIIl artikelen en begon de
Tiendaagse Veldtocht. Deze veldtocht leidde ertoe dat
de mogendheden in Londen bljeenkwamen en op 14
oktober 1831 een voor Nederland gunstiger regeling
presenteerden: de XXIV Artikelen.

dat op 19 april 1839 Ie Landen werd ondertekend.
Om een bet€r inzicht Ie krijgen in de beweegredenen
van de Nederweertenaren, die zich verzetten tegen de
overgang van hun gemeente van he! ene naar he! andere

land, is he! nodig om iets Ie vertellen over achtergronden van de opdeling van Limburg. Na amper vijftien
jaar eenheid tussen de Noordelijke en de ZUidelijke
Nederlanden begon in Srussel in augustus 1830 een
opstand tegen het autoritaire bewind van koning Willem I
van Oranje·Nassau. Spoedig groeide de opstand uit tot
een revolutie, die aile zuidelijke provincien van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in haar greep
kreeg. Ook Limburg, dat in zijn geheel lot het Zuiden
werd gerekend, deed aan de opstand mee.
De onafhankelijkheld van de nieuwe, liberaal gelinte
staat Belgie werd uitgeroepen en door de grote Europese
mogendheden erkend. Selgie werd een land mel een
grate politieke vrijheid, een gematigd belastingklimaat
en het bracht de kerkelijke problemen tot een oplossing. 1 )
Probleem was slechts de boedelscheiding tussen het

Belgie in de periode 1830·1839.

9

Het voorstel tot scheiding: de XXIV Artikelen
De grens die toen werd voorgesteld, is identiek met de
hUidige grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg.
Het Land van Weert, waartoe Nederweert behoort,
werd dus zander pardon toebedeeld aan Nederland.
Belgie aanvaardde met tegenzin het dictaat van de
mogendheden. Met de wit van de bevolking werd in die
dagen zeker geen rekening gehouden.
Omdat koning Willem Iniet instemde met de voorgelegde
regeling, bleef Nederweert onder Belgisch bestuur.
Leopold I van Saksen-Coburg-Gotha werd de nieuwe
Belgische koning. Zeven jaar later, op 4 maart 1838,
ging Willem I eindelijk overstag en accepteerde hij de
voorstellen. Maar nu ging Belgie niet meer akkoord met
de XXIV Artikelen: het wenste Limburg en ook Luxemburg in Zijn geheel te behouden. Met andere woorden
de status quo te handhaven. Hoezeer Belgie ook probeerde de scheidingsvoorwaarden te veranderen, de mogendheden weigerden hierin mee te gaan. Zij bleven onwrikbaar. Ook pogingen om Limburg dan maar te kopen,
liepen op niets uil.

de leden van de raad, maar werd de bevolking erbij
betrokken. 20 ook in Nederweert.
Wie initieerde deze actie?
Op 2 mei 1838 publiceerde het liberale "Journal de
Liege" en op 3 mei 1838 het Brusselse blad
"I'lndependant", eveneens van liberale strekking, een
oproep van volksvertegenwoordigers aan de inwoners
van Limburg en Luxemburg. Hierin wordt op hun medewerking gerekend om de XXIV Artikelen van tafel te
krijgen. Een van de ondertekenaars van deze prodamatie is de Weerter burgemeester, tevens lid van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel, Louis
Beerenbroek 7 )

Dit betekende dat onze gemeente, evenals de helft van
Limburg, na ruim acht jaar met tevredenheid tot het
Belgische staatsverband te hebben behoord, alsnog
overgeheveld zou worden naar een land waarmee het
geen of nauwelijks affiniteit had. Dit moest tot protest
leiden.
Met name het gedeelte van Limburg dat van Belgie zou
worden afgescheiden, kwam in beweging. De Hollandse overheid in Maastricht zat niet stil en legde een grote
belangstelling aan de dag voor politieke manifestaties
in het toekomstige Nederlands-Limburg. Acties zaals
het uitsteken van de oproervlag, waarmee de Belgische
vlag werd bedoeld, en het organiseren van petities werden nauwlettend gevolgd. 3 ) De personen in dat gebied,
die een voortrekkersrol vervulden in het organiseren
van dit soort pro·Belgische demonstraties werden genoteerd. Op verzoek van de gouverneur in Maastricht,
gaf de procureur-crimineeI 4 ) opdracht aan kapitein
Hennequin, belast met de algemene politie in Maastricht om lijsten aan Ie leggen. 5 ) Na de inbezitneming
van Limburg door Holland konden deze Hjsten dan
gebruikt worden om de politieke betrouwbaarheid van
de Limburgse gezagsdragers te controleren.
Het Nederweerter protest tegen de XXIV Artikelen
Een van de meest geslaagde acties die in het Limburgse
georganiseerd werden tot behoud van (Oost-)Limburg
binnen het Belgische staatsverband, was de petitiebewe·
ging. Een waar bombardement van petities daalde neer
op de hoofden van de Brusselse parlementariers. MeeT
dan 73 Oostlimburgse gemeenten namen er aan
deel. 6 )
Wat stond er eigenlijk in?
De kern van de zaak was, dat de gemeenteraden
vroegen om hun gemeente niet aan Holland af te slaan.
Vele raden tekenden een standaard-petitie.ln een klein
aantal plaatsen bleef hel ondertekenen niet beperkt lot
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J.LThAL baron van Scherpenzeel-Heusch (1799-1872). Organisalor van de peliliebeweging in Noord· en Midden-Limburg in 1838.

De gedreven baron Van Schetpenzeel-Heusch8J , kolonelcommandant van de burgerwacht in het kanton
Roermond, stuurde de verklaring op 5 mei in veelvoud
naar de burgemeesler van Weert, met hel verzoek deze
aan Ie plakken en twee exemplaren naar iedere gemeen·
te van het kanton Weer! te verzenden. Hel organiseren
van een handtekeningenactie zag de baron nog als het
enige middel om het malheur van de scheiding van Belgie
te voorkomen. Hoe meer handtekeningen, hoe groter

de indruk die gemaakt kon worden bij de conferentie
van Londen en zelfs op geheel Europa.
Daarenboven lag het in de bedoeling om op vrijdag 11
mei een vergadering van aile burgemeesters van hel
kanlon Weert te houden, waarop hij of WAH. Meyers.
(de arrondissementscommissaris van Roermond),
toelichting zouden geven. 9)
Gezien de haast, die gemaakl moest worden, schreef
schepen P.J.Truyens van Weert op 7 mei 1838, namens
de uilsledige Beerenbroek, een in het Frans lOl gestelde
brief aan burgemeester Adriaan Willem Vullers van

Nedel\lleert. waarin hem werd verzocht de groatst magelijke publicileit Ie geven aan de proclamalie. 1 l)Tevens
werd hij op de hoogte gesleld van het feit dat erin Weert
al een petitie rondging. A1s de burgemeesler nadere informatie wenste. dan kon hij die krijgen op de te beleggen
vergadering. Hoe een en ander daama precies verlopen is, is bij gebrek aan schriftelijke stukken niet bekend.
WeI dat op maandag 14 mei de Nederweerter petitie al
was opgesteld en in de gemeente circuleerde. Een uileTSt
actieve aanpak die met grool succes zou eindigen. Er
werd vo[op getekend.

,.

Een deel van de handtekenin·
gen onder de Nederweerter
pollUe.
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Van aile gemeenlen, die aan de petitiebeweging deel
genomen hebben, springen Nederweert, Weert en het
Zuidlimburgse Bocholtz er uit. Weert levert in absolute
aantallen de meeste handlekeningen, namelijk 545.
Gevolgd door Nederweert met 455. Relatief gezien
werd er in Nederweert dus door een groter deel van de
bevolking getekend. Nederweert telde immers minder
inwoners dan Weert.
Daarbij moet dan ook nog in het oog gehouden worden,
dat in die tijd voornamelijk gezinshoofden een handlekening zetten. Huisgenoten tekenden over het algemeen niet. Een andere categorie personen die afviel,
was de groep analfabeten. Dat er in Nederweert toch
zoveel personen tekenden. zal weI te maken hebben
mel de bedrijvige opslelling van hel gemeentebestuur,
met name van de in Rotterdam geboren en tot Belg genaturaliseerde burgemeesler.12l Getekend werd door het
totale Nederweerter gemeentelijke apparaat. bestaande uil de burgemeester. de raad, de secrelaris, de beide
veldwachlers Ongena en Feijen en de ontvanger, op de
voet gevolgd door de geestelijkheid en de schoolmeesler. Vervolgens door 436 Nederweerter burgers en
enkele militairen. 13l
De tekst van de petitie van 14 mei 1838 wordt hier
opnieuw afgedrukly1l
Hel verzoekschrift is hier en daarmoeilijk Ie volgen. Dat
wordt veroorzaakt doordal de tekst een ongelooflijk
slechte vertaling is van een Franstalige standaardpetitie. Uit deze moederversie zijn hier en daar minder toepasselijke passages weggelaten. De inhoud spreekl
voor zichzelf.

Bewon~r$ der Gemeente Nederweert
aan de Heeren Leden der
Kamer der Volksvertegenwoordigen te Bru$sel.
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petitie van de Nederweertenaren uit 1838.

UmbUl-g na de soe\lereiniteitsoverdracht
De Belgische regering kon uileindelijk niets anders
doen. dan een voorslel bij de Kamer indienen om loch
maar akkoord Ie gaan met de deling van Limburg en
Luxemburg, conform de door de mogendheden geconcipieerde XXIV Artikelen. Belgie kon moeilijk heel Europa Irotseren.
Op 19 maart 1839 werd het regeringsvoorstel met 58
stemm en tegen 42 aangenomen. 15l Het doek was definitief gevallen. Nederweert werd Nederlands.
Op 22 juni 1839 werd het oostelijk gedeelte van Limburg
door Belgie aan Nederland overgedragen conform het
Scheidingsverdrag. Koning Willem I belastte een
tweetal commissarissen met het voorlopig bestuur over
de weder in bezit genomen landstreken in Limburg, zoals
(Oost-)Limburg formeel werd aangeduid. Dat waren de
heren A.J.L Borret en J.P.E.P. Gericke van Herwijnen.
Omda! de nieuwbakken Nederlanders niet bovenmalig
enthousiast reageerden op hun pas verwOlven nalionalHeit, werden vrij snel maatregelen getroffen om zowel
bevolking als bestuur in hel gareel Ie krijgen.
Gedrag en mentaliteit van de bevolking
Op vele plaatsen in Limburg deden zich incidenten
voor, waaruit bleek dat velen het Hollandse bewind niet
zagen zitten. Zoveel mogelijk werden tekens van onvrede genoleerd. De in Limburg gestalioneerde marechaussee werd met deze taak belast. De marechaussee
diende ieder beledigend Iiedje of leuze aan de justitie te
melden, zodat rechlsmaatregelen ingeleid konden worden. Daamaast moesl uitvoerig rapport opgemaakt
worden van zulke zaken. Deze als vertrouwelijk te behandelen verslagen werden dan aan het Minislerie van
Oorlog in Den Haag doorgezonden. 16) In een van die
rapporten klaagt de militaire bevelhebber in Maastricht,
in navolging van de kapitein van de marechaussee,
steen en been over de anti-Hollandse mentaliteit van
de Limburgers. Hij rapporteert aan Den Haag: "Die
gevoelens zijn bij zeer vee/en slecht en zeer slecht en
zijn door ondervinding mij bijzonder tegengevallen. '>17) Van een vermindering van de marechaussee in
Limburg kan geen sprake .zijn. een vermeerdering ligt
meeT voor de hand. IS) Het kabinet gaat daar op 16 oktober 1839 mee akkoord. In Limburg worden 30 extra
marechaussees gelegerd. 191
Toch kwamen er in de jaren 1839 en 1840 geen grote
ongeregeldheden voor. Een leidlnggevende beweging
was er niet. Het bleef bij kleine rellen en pesterig gedrag.
Voornamelijk waren deze gericht tegen de marechaussee en andere overheidsdienaren. Het gouvernement
in Maastricht achtte een speciale wetgeving voar UmbuTg
dan oak niet nodig: de ordeverstoringen waren te weinig
betekenend van aard.
Het vervolgingsbeleid
De Officier van Justitie te Roermond .zat aanvankelijk
met het probleem op grand van welk strafrechtelijk anikel
personen die oproerige kreten slaakten zoals ''Viuot
Belges 0/ dergelijke" vervolgd konden worden. Ook de

•
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LF.H. &erenbroek (1805-1884). Burge~teT van Weert 18301840.

M.P. Strens (1807·1875). Minister Villn Justitie in het KillblnetThorbe<:ke, en Officier villn Justltie In Roermond.

om advies gevraagde procureur-crimineel in Maastricht
wist dat niet. Hij vroeg op zijn beurt weer advles aan de
procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Procureur-generaal De Bordes vond dat toepassing
van artikell van de wet van 30 juni 1830 de meeste
kans op succes bood. 2Q)
Dit artikel heeft betrekking op majesteitsschennis. Hel
slelt iedereen strafbaar die hel gezag van de koning of
de rechten van het kaninklijk stamhuis aantast. De straf
is niet flauw: "gevangenis van twee tal vijf jaren!"21)
Het roepen van de gewraakte kreten ziet De Bordes als
aanlasting van het "hersteld" gezag van de koning en
de rechten van Zljn huis op de afgestane landstreken.2 2)
In een drietal strafzaken werd het beruchte arlikel 1
door het Openbaar Ministerie in Limburg toegepast. In
aile gevallen verwierp de desbelreffende rechtbank de
opvatting van de officieren van justitie. Omdat de openbare aanklagers het niet eens waren met de uitspraken
van deze rechtbanken, werden deze ter toetsing aan de
Hoge Raad der Nederlanden voorgelegd. In zijn arresten komt de Hoge Raad tol de conclusie dat het roepen
van krelen zoals 'Vivat de Belgen; ik heb schijt aan de
Hollanders en nog meer aan de marechaussees" geen
aantasting is van het gezag van de koning. Het is hooguit
het veroorzaken van burengeruchl. 23 )Het eersle arrest
met betrekking tot toepassing van het genoemde arlikel
1 dateerl van 26 september 1839. 24l

de "Hollandsche Nolie". De Officier was van mening
dat, als men rust en orde onder de Limburgers wilde
handhaven, niet volstaan kon worden met lichle straffen,
zeals die gegeven worden bij hel veroorzaken van burengeruchl. Lichte straffen zouden volgens hem botsingen
tussen goede en minder goedgezinde burgers kunnen
uitlokken en ook nag tot volksoplapen leiden. 25)
Met het wijzen van dit arrest door de Hoge Raad werd
in een klap het averspannen vervolgingsbeleid van het
Openbaar Ministerie onderuit gehaald. De rechterlijke
macht zowel in Limburg als in Den Haag voelde weinig
voor politieke processen.
Overigens gaf de Roermondse Offider Strens 26) de
moed niet op. Hij liet eind oktober 1839 - ondanks hel
arrest van de Hoge Raad - zijn eis om een aanlal Weertenaren te veroordelen wegens aantasting van het gezag
van de koning nag niet vallen. 27}Strens haalde bakzeil.
Toch tekende hij hager beroep aan. Niet om de zaak
zeU. maar om de geest. die in de hele affaire heerste.
Strens is er namelijk van overtuigd. dat "men aileen

zocht een lid der marechaussee te inculperen 28J. teneinde een soort van zegepraal voor de Belgischgezinden der slad Weert. te behalen, welke zich zeer
veel met deze zaak bemoeid hebben. ''29) De zaak eindigde uiteindelijk mel vrijspraak.

DE SITUATIE IN NEDERWEERT
Waarom ging de Offieler van Justitie in die zaak eigenlijk
naar de Hoge Raad? Hij beschouwde het roepen van
dergelijke slogans niet aileen als een aantasting van het
gezag van de koning maar ook als een belediging van

Wljzigingen binnen het gemeentebestuur
De Belgische, nogal democratische gemeentewet van
1836 werd door het nieuwe gezag niet zo geschikl
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geacht om tot een goede uitoefening van het bestuur Ie
komen. 30)Vandaar dat een nieuw reglement bij KoninkIijk Besluit voor Limburg afgekondigd wordt 31lDe burgemeester, al of niet afkomslig uit de mad, zal benoemd
worden door de koning. De commissarissen zullen de
schepenen benoemen uit de gemeenteraad. De gewone
raadsleden van de plattelandsgemeenten zullen ook
door de commissarissen benoemd worden. Aileen de
meest geschikte ingezetenen van de gemeente komen
hiervoor in aanmerking. Van enigerlei verkiezing is
bijgevolg geen sprake meer. De Hollandse overheid
kon zich nu een veel grotere greep op de samenstelling
van de gemeentebesturen verschaffen.
Voor[opig liet het Hollandse bewind aile gemeentefunctionarissen in dienst. Pas bij het periodiek of tussentijds
aftreden ging het gezag ertoe over meer pro-Hollands
ingestelde raadsleden te benoemen.
Nederweert kende een raad van 11 leden, waaronder
de burgemeester. Begin 1838 oordeelde WAH.
Meyers, de Belgische arrondissementscommissaris van
Roermond, als voigt over hen. Burgemeester Vullers,
winkelier van beroep, werd als ontwikkeld, actief en
rechtschapen betiteld. Secretaris P.J. Trouwen als zeer
actief en ter zake kundig en de ontvanger als actief en
deugdzaam. Van de rest heeft hij geen hoge dunk De
beide schepenen Zijn, hoewel actief en rechtschapen,
weinig kundig. Voor de zeven raadsleden bestaat weinig
waardering. Zij worden als niel erg bekwaam aangeduid. Deugdzaamheid is de enige kwalifica!ie die hun
nog ten deel val!, aldus de commissaris.32)

J.E.P.E. Gelicke van Hetwijnen (1785·1845).
(Foto: G. Hukkelhoven. Commlssle Umburgse Icooografie).

Op 31 december 1839 verviel het mandaat van vip leden
van deze raad. Deze vijf waren bij loting aangewezen in
de raadsvergadering van 21 november 1838. 33) Deze
vergadering was de laatste die gehouden werd of in ieder
geval de laatsle die genotuleerd werd. Pas op 10 maart
1841 beginnen de notulen weer. 34 ) De nieuwe Hollandse dislriclscommissaris35) Michiels van Verduijnen
diende over een eventuele herbenoeming zijn visie te
geven. Hij laal duidelijk blijkendat hij het niet nodigvindl
dal Hendrik Geusens36l en Jan Frans van Nieuwenhoven, beiden smid van beroep, worden herbenoemd
wegens hun woelachtige, eigenzinnige en anti-Nederlandse instelling. Hij is voorstander van de benoeming
van Johannes Neynens en Hendrik Verheyen. Deze
!wee lijken hem geschikt voorde functie van raadslid en
slaan tevens in aanzien in Nederweert.
Tegen de overblijvende drie, te welen schepen Jan
Kreyelmans en de raadsleden Peter Drentjens en Thea
&yes, heeh hij geen bezwaren.37l Zij komen voor hemenaeming in aanmerking.

fen en zonodig ter plaatse de zaak Ie onderzoeken. 38l
Koning Willem [ en de procureuHrimineel te Maastricht
werden door Gericke eveneens van deze gebeurtenissen
op de hoogte gebracht.39l
Hoe kwam Gericke aan deze infolTI1atie? De bran waaruit
de commissaris putte was een brief van de kapiteincommandant van de marechaussee in Limburg. Laatstgenoemde informeerde op dezelfde dag ook de militaire bevelhebber in Limburg baron Van der Capellen. Uit
dal schrijven blijkt dal de wachtmeesler-commandant
J.P. Pex van de brigade Weert van de marechaussee de
oorspronkelijke infonnant is geweesl. De twee gearresteerden worden daarin als hoofddaders beliteld. En ler
versterking is de wachtmeester met nog vier marechaussees naar Nederweert gegaan. 40l Van der Capel·
len Sluurt dit verslag op 1 november door naar de
directeur-generaal van het departement van Oorlog.411
Tot op he! hoogste niveau was men nu ge'infonneerd
over de Nederweerter reI.

Het protest tegen de HoJlandse marechaussee
Op donderdag 17 oktober vemam commissaris Gericke
uit een schrijven dat er zich op maandagavond 14 oktober 1839 belangrijke volksbewegingen en samenschoHngen hadden voorgedaan in Nederweert, waarbij twee
person en waren gearresteerd. Gericke verzocht de
Offider van Justitie in RoelTI1ond om hem nadere inlichtingen mel betrekking tol deze bewegingen te verschaf-

Het gerechtelijk onderzoek
De twee gearresteerden werden naar Roermond
overgebrachl en voorgeleid aan de Officier van Juslitie
M.P. SIrens. Nadat Strens het proces-verbaal had gelezen,
opgesteld door de in Weert gelegerde marechaussee,
legde hij de rechter ler instruclie42) H.H. Geradts 43) zijn
requisitoir voor. Daarin slond, dat er behalve de twee
gearresteerden nag twee verdachlen zijn. Aile verdach-
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ten worden elVan beschuldigd zowel oproerige leuzen
te hebben geroepen als burengerucht te hebben veroorzaakt. De beide gearresteerden worden er bovendien
van beticht gewelddadig en feitelijk verzet tegen de
ondertekenaren van het proces-verbaal te hebben geboden. Dit waren de twee in Nederweert gedelacheerde
marechaussees en de twee Nederweerter veldwachters.
Omdat er echter nog niet voldoende bewijsmateriaal
verzameld is, moeten er meer en exactere gegevens op
tafel komen. De vrederechter" 41 van Weert is hielVoor
de aangewezen persoon. OHicier Strens vindt het dus
niet nodig terplaatse zelf de taak te onderzoeken, zoals
Gericke hem verzocht had. Rechter Geradts besluit
overeenkomstig dit advies van de officier.
De rechter ter instructie heeft inmiddels de gearresteerden Jan Matthijs van Heugten en Hendrik Douven verhoord. Van Heugten ontkent het ten laste gelegde. Hij
vertelt dat hij zich - samen met Douven - achter een
groep herriemakers bevond. Zonder dat hij iets gedaan
had, heeft de marechaussee hem aangepakt en mishandeld. Daarna is hij zander problemen te maken met
hen meegegaan. Douven verklaart dat hij noch geroepen noch ook maar het minste kabaal gemaakt heeft.
Toen hij rustig naar huis wilde gaan, werd hij van achteren door de marechaussee gepakt en op de grond ge-

Onder de marechausseebegeleiding werden Van Heugten en Dou·
ven in oktober 1839 naar Roermond gelransporleerd,

worpen. Hij is nadien kalm met hen meegelopen.
Met Justitie waren ze alletwee niet eerder in aanraking
gekomen. De rechter ter instructie Geradts besluit hen
toch in verzekerde bewaring Ie stellen.
Wat weten we van deze twee?
Beiden waren even oud, namelijk 22 jaar. Ze oefenden
ook hetzelfde beroep van akkerknecht uit. De in Asten
geboren Van Heugten bij schepen Leonard Beelen 45l in
het Siraatje en de van Weert afkomstlge Douven bij
Laurens Vaes op de Bosserstraat.
VrederechterJanssens, van beroep geneesheer, had intussen de opdracht van Geradts uit Roermond ontvangen en begon aan zijn onderzoek. Hij laat aile personen
oproepen die in het proces-verbaal genoemd worden.
Met uitzondering van de vier verdachten. Zeven getuigen dienen zich op donderdag 24 oktober om twee uur
's middags op het stadhuis van Weert te melden om
daar onder ede gehoord te worden.
Een persoon verscheen niet; dat was marechaussee
Willem Wilhemse46J, die uitstedig was.
Wat was er nu gebeurd op die bewuste avond van
14oktober?
Uil het opgeklopte proces-verbaal en de eerste serie
getuigenverhalen kunnen we het volgende verhaal destilleren. Nederweert vierde kermis. Ter gelegenheid
daarvan mochten de herbergen tot 11 uur's avonds
geopend blijven.47 )Een jaar eerder was de sluitingstijd
nog op 12 uur gesteld.
Om omstreeks half elf's avonds werd er geklopt op de
deur van veldwachter Laurens Ongena48 ) en wei door
zijn inwonende schoonzoon Willem Gubbels. 49 Hij
kwam zeggen dat er herrie was in de Kerkstraat bij de
herberg van Jan Baptist Vlemmings. In gezelschap van
brigadier Pieter Severijns50 ) en marechaussee Willem
Wilhemse, zijn ze daarop direct naar de tapperij van
Vlemmings gegaan. Een ontelbare menigte, later gepreciseercl tot veertig of vijftig personen, was voor de herberg
bijeengekomen. Op de deur werd £link geslagen en gestampt. Nadat brigadier Severijns het volk verzocht had
naar huis te gaan, klopte hij aan en de overheidsdiena·
ren gingen naar binnen om poolshoogte te nemen.
Binnen troHen ze een lege drinkkamer aan. Buiten
hoard en ze schreeuwen "Viuent les Belges, Merde voor
de Hollanders, Sacre non de Dieu."
De vrouw van de herbergier, Anna Kroef, werd om
commentaar gevraagd. Ze zei dat er niks aan de hand
was. Omdat haar man niet thuis was, had ze de herberg
eerder gesloten. Het gestamp op de deur zag ze niet als
een vorm van baldadigheid. Behalve de vier verdachten had ze ook Hendrik Geusens gezien. De rest kende
ze niet! Met z'n drieen gingen ze weer naar buiten, waar
veldwachter Comelis Feijen 511 zich bij hen voegde. De
marechaussees gingen ondertussen naar hun logement
bij de weduwe Stienen in de Kerkstraat om daar hun
karabijnen op te halen. Blijkbaar voelden ze zich niet
erg op hun gemak met al die schreeuwende Nederweertenaren. Bij hun terugkomst verzocht de brigadier
het aanwezige volk rustig naar huis te gaan, waarop de
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massa antwoordde: "Dot uerdommen we. Wij goon niet
weg. Wij kunnen hier zo urij stean als gij." Daarop gaf
hij het bevel de orde - indien nodig met de wapens . te
herstellen en stormde met de andere marechaussee op
de massa in om ze uiteen te drijven. Een van de aanwezigen, Van Heugten genaamd, greep toen een van de
bajonetten vast en wei zodanig dat hij ogenblikkelijk
krom zou zijn gebogen. De brigadier had hem toen na
enige worstelingen aangehouden en met harde hand in
het prison opgesloten. Onderweg had Van Heugten
nog geroepen dat ze hem niet moesten mishandelen:
hij zou toch 211 zwaar genoeg bestraft worden.
Veldwachter Feijen kon een man, die gevallen was, met
moeite aanhouden en hem met hulp van conega Ongena aan de marechaussee overdragen. Dat was Hendrik
Douven. De leuzen waren inmiddels niet meer van de
lucht. Pas toen de karabijnen geladen werden, sloeg het
volk op de vlucht. Sommigen hergroepeerden zich en
zouden met stenen gegooid hebben. Uiteindelijk was
na middernacht alles weer rustig. De marechaussees
zijn daarna naar hun logement gegaan. Toen ze merkten dat er om twee uur 's nachts nog volk op straat was,
zijn ze door de achterdeur naar buiten gegaan, waarna
het volk zieh ras uit de voeten maakte. Tenslotte had
veldwachter Ongena van wever Hendrik van de Manakker5 2l vemomen, dat Lambert Janssen de gewraakle
kreet had geschreeuwd en van de 20·jarige muzikant
Jan Mathijs Smolenaars. die op Leuken-Weertwoonde.
had hij gehoord dat Arnold Jansen dat ook had gedaan.
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Met eigen oren had Ongena gehoord dat de gearres·
teerde Van Heugten hetzelfde had gedaan.
De marechaussees kennen - als vreemden . uiteraard
niemand: de 69-jarige veldwachter Ongena daarenle·
gen velen. En op grond van de van·horen-zeggen·
uitspraken van de oude veldwachter concludeert de Offj·
der van Justilie dat Jansen en Janssen verdacht zijn.
Smolenaars en Van de Manakker bevestigen later hun
verhaal voor de vredereehter; zij het dat Smolenaars
eraan toevoegt dat hij Arnold Jansen zeer goed kent en
Van de Manakker verklaart dat hij aileen Lambert Janssen heeft herkend en niemand anders. De laatste geeft
ook de vier namen van zijn metgezellen van die kermisavond aan de vrerlerechter door.
De getuigencarrousel kan nu op volle toeren gaan
draaien, want· met uitzondering van het verzet van Van
Heugten - Iigt er nag niet veel lastbaars.
De tweede getulgenronde
Vrederechter Janssens van Weert liet er geen gras over
groeien en riep de volgende dag al iedereen op. die tij·
dens de eerste ronde met naam en toenaam wordt genoemd. Met uitzondering van het raadslid Hendrik
Geusens. Blijkbaar verwachtte de vrederechter niet
veel van hem of hij beschouwde hem als een potentiele verdaehte.
Over blijven dan de eerder genoemde dagloner Willem
Gubbels. blauwverver Hendrik van den Eynden, wever
Jan Doensen en de veelvuldig veroordeelde dagloner
Jan Kruijts53J die op Leuken·Weert woonde. De laatste
drie zijn door Van de Manakker genoemd. De getuigen
leggen een verklaring af. Ongena's schoonzoon Gubbelsweet weinig meertoe tevoegen aan hetverhaal. Hij
dikt hel weI nog wat aan. Er zouden weI 100 man voor
Vlemmings' deur gestaan hebben, die behalve de bekende kreet "Vi vent les Belges. Merde uoorde Hollanders"
er ook nog fijngevoelig aan toegevoegd zouden hebben "Wij zullen ze vanauond opknoopen."
Onder de menigte had hij, be halve de reeds eerder
genoemde Amold Jansen, ook Govert Slaets en de
knecht van Renier Saesen op de Waetskamp gezien.
Deze Siaets en de genoemde knecht zouden dus eigen'
lijk ook aangeklaagd moeten worden, maar blijkbaar
zijn vier verdachten voldoende. We horen niets meer
over hen.
Verder verklaart Gubbels dat Van Heugten de smadelij·
ke kreet heeft geroepen en ook dal hi; zieh verzel heeft.
Jan Kruijts kent, evenals Van de Manakker, al zijn
metgezellen van die avond bij hun naam. Samen mel
getuige Hendrik van den Eynden verklaart hij dat
Lambert Janssen zieh van de honende leuze bediende.
Kruijts heeft hem toen gevraagd daarmee op te houden, welk verzoek geen enkel effeet op hem had. Hij
ging maar door. Toen begon ook nog Arnold Jansen.
Deze is wei op zijn aanraden opgehouden.
Derde en vierde getuigenronde
Inmiddels was de reehter ter instructie te Roermond er
achter gekomen. dat Jan Baplist Janssen gezien zou
hebben dat een aantal personen op de bewuste avond
stenen in hun zakdoeken gedaan hadden en de mare·

De rMdkamer van de rechtbank liet haar liei'll schlJnen
over de beschuldigingen.

chaussee daarmee hadden opgewacht. Vrederechter
Janssens krijgt van rechter Geradts de opdracht dit uit
te zoeken.
Want het met geweld aanvallen van de gewapende
machl is natuurlijk niet niks. lets dal niet ongewroken
kan blijven. De vrederechter doet zijn werk en laat deze
16·jarige Janssen, die niet Jan Baptist maar Jan Mathijs
blijkt te heten, dagvaarden. Hij is een broer van de verdachte Lambert Janssen, Tegelijk met hem werden de
twee nog niet verschenen getuigen, namelijk marechaussee Wilhemse en Jan Doensen opgeroepen.
Deze laatste weet niet zo veel. Hij kwam die avond uit
de herberg van Pieter Spierings, vergezeld van vier
mannen.

Het verhaal van de marechaussee brengt ook weinig
nieuws; Douven zou de leuze ook gebezigd hebben, En
de jeugdige schoenmakersgezel Janssen heeft alles van
horen zeggen, met name van zijn moeder en van de
slager Jacob Sieben.54)
Dat is voor de vrederechter aanleiding om nog een vier.
de ronde te starten. Gedagvaard worden slager Jacob
Sieben en moeder Joanna Janssen-van Geffen.
Joanna heelt op de bewuste avond aan haar deur gestaan: zij heeh wei de kreel gehoord, maar heeh niemand
herkend. Van Sieben heelt ze gehoord dat de marechaussees de massa volk vriendelijk hebben toegespro.
ken. Zij zouden gezegd hebben: "Bravejongens, de tijd
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is gekomen, goat nu stilletjes naar huis." Waarop ze Iustig zingend en fluitend zijn weggegaan.
Slager Sieben draagt eveneens weinig inforrnatiefs aan.
Hij kwam die avond uit het taphuis van Jan Puijnen en
heeft de beruchte kreet gehoord. Maar hij weet niet
meer wie geroepen heeft. Van stenen in zakdoeken
weet hij niets en hij heeft er bij de familie Janssen ook
niet over gesproken.
Het onderzoek is ten einde; er komt niets nieuws meer
boven water. Er zijn inmiddels wei duidelijke getuigenverklaringen afgelegd over het gedrag van Lambert
Janssen en Arnold Jansen.
Procesgang in Roermond
Op 6 november stuurt de vrederechter het pakket getuigenverklaringen op naar Roerrnond. Al op 8 november
laat de rechter ter instructie de !wee nag niet verhoorde
verdachten dagvaarden. Zij moeten maandag 11 november op het voormalige bisschopshof, het Paleis van
Justltie, verschijnen.
Wie waren deze twee verdachten en wat verklaarden
zij? Bartholomeus Janssen (19 jaar) is geboren in Nederweert. Zijn beroep is dienstknecht bij Willem Aspers op
Vrakker in Weert. Hij wordt Lambert genoemd am dat
Bartholomeus te lang is. Lambert ontkent het ten laste
gelegde. Hij heeft niets geroepen en heeft nlets horen
roepen. De tweede is de 21-jarige Arnold Jansen. Hij is
een landbouwerszoon en woont bij zijn ouders op Strateris. Ook hij ontkent het schreeuwen van de leuze en
het veroorzaken van burengerucht. Hij heeft in tegenstelling tot Lambert wei rumoer gehoord, maar hij weel
in het geheel niet wie dat gedaan zou kunnen hebben.
Janssen en Jansen zijn eveneens nimmermet Justitie in
aamaking geweest.
Offieler van Justitle Strens blijft bij zijn oorspronkelijke
opvatting. Aile vier verdachten hebben volgens hem de
gewraakte kreet geroepen en weI in tegenwoordigheid
van de beide marechaussees. En aile vier hebben burengerucht veroorzaakt. Bovendien hebben Van Heugten
en Douven zich gewelddadig en feitelijk verzet tegen de
twee marechaussees en de twee veldwachters. Strens
vordert dan dat aile vier voor de rechtbank moeten
komen.
De raadkamer5 5 ) van de rechtbank komt dan aan bod.
Zij moet eerst nag haar Iicht laten schijnen over het requisitoir van Strens. Op 16 november oordeelt de kamer.
Zij is van mening dat aile feiten voldoende duidelijk zijn
gemaakt. Echter met een uitzondering, het verzet van
Van Heugten en Douven tegen de !wee veldwachters is
niet voldoende aangeloond. De vier verdachten worden naar de correctionele rechtbank 561 verwezen.
Op 3 december zal de rechtszilting tegen de vier plaatsvinden. Strens dagvaardt negen getuigen, behalve de
marechaussees en de veldwachters, zijn dat Gubbels,
Van den Eynden, Kruijts, Van de Manakker en Smolenaars. Dit zijn dan 0011. aile personen die eerder duidelijk ten nadele van de verdachten getuigd hebben. Hoe
het proces exacl verlopen is, is jammer genoeg niet
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bekend. De volledige uitspraak en getuigenverslagen
ontbreken namelijk. 57 )
Wei zijn de persoonlijke aantekeningen van Sirens
bewaard gebleven. Hieruit blijkt dat brigadier Pieter
Severijns verklaard heeft dal Van Heugten vele malen
met geweld heeft geprobeerd om los Ie komen. Marechaussee Wilhemse vertelt, dat toen hij Dauven aanhield
deze de kreet riep. Dil laatste bevestigt 0011. Laurens
Ongena. Volgens de oude veldwachter en zijn schoonzoon Gubbels werd de leuze 0011. geroepen door Van
Heugten. Veldwachter Feijen verklaart dat zowel Van
Heugten als Dauven zich met aile kracht hebben ingespannen om los te komen. De slogan werd volgens Van
de Manakker, Van den Eynden en Kruijls tevens ten gehore gebracht door Lambert Janssen. Van den Manakker zou voorts verklaard hebben dat Lambert de marechaussee had nagelopen ondertussen de beledigende
leuze roepende. Arnold Jansen heefl de leuze geroepen volgens de verklaringen van Smolenaars en
Kruijts. 581
De rechtbank komt lot de slotsom dat Hendrik Douven
en Arnold Jansen naar het rechtbank van enkele politie 59) van Weert gezonden dienen te worden, omdat zij
aileen voor het maken van burengerucht aangeklaagd
kunnen worden. Oat is geen wanbedrijf. maareen overtreding. Douven heeft dus van 14 oktober tol en met 3
december len onrechte In het gevang gezelen.
Aan een veroordeling viel voor de andere twee niet te
ontkomen. Teveel personen waren bereid geweest conlra
de verdachten te getuigen. Voor Van Heuglen ziel het
er dus donker uit; hij wordt tol 20 dagen gevangenisstraf veroordeeld, voornamelijk op het punt van feitelijk
verzet. De minimale straf hielVoor is 6 dagen, de maximale 6 maanden gevangenis. 60 ) Lambert Janssen
krijgtf 30,-- boete. Hoofdzakelijk wegens het beledigen
van ambtenaren in functie. Hij zou immers de marechaussees de kreet nageroepen hebben. Hierop staat
een slraf van minimaalf 8,-- en maximaalf 100,__ .61)
Beiden krijgen nog eens de helft van de Kosten op hun
dak. Deze bedroegen tolaal f 41,17. Daarbij moet men
bedenken, dat het inkomen van een volwassen landbouwknecht - behalve kost en inwoning - maximaal
f 100,-- per jaar beliep.621De geldboetes waren dus
bepaald niet gering voor deze mensen.
De laatste procesgang in Weert
Op 8 januari is hel dan zover. Als getuigen zijn nog
maar drie person en opgeroepen namelijk brigadier
Severijns en de beide veldwachters. 63 )
Getuige Pieter Severijns verlelt dal hij ter gelegenheid van de Nederweerter kennis dicnsl had met Willem
Wilhemse. Met betrekking tol de beklaagde Douven
weet hij niel meer dan dat deze door Wilhemse gepakl
is. Met betrekking lot Arnold Jansen weel hij niets uil
eigen elVaring. Getuige Laurens Ongena verklaart dat
beklaagde Douven zat was, toen hij gepakl werd. In het
Nederweerter gevang riep hij nog de anti-Hollandse
kreet. Getuige Cornelis Feijen verklaart, dal hij Arnold
Jansen niet heeft gezien. Het was immers donker. Samen

met Wilhemse heeft hij Douven naar het arresthuis of
het kat overgebrachl.
Het Openbaar Ministerie64)concludeert dat beide verdachten op grand van de getuigenverhoren schuldig
zijn aan nacht- en burengeruchten, wat trouwens door
beiden erkend is. Hij vraagt de verdachten te veroordelen tot het maximum van de boete en gevangenisstraf.
En beiden ieder voor de helft in de kosten zijnde 8
franken en 25 centimes of ongeveer 4 gulden. Weert
rekent nag in Belgische franken. Vrederechter, tevens
politierechter. Janssens vonnisl. Hi; slelt dat de beide
personen erkend hebben onder "eene meenigte vo/k of
comp/ot"te zijn geweest, maarook dat zij geen oproerige kreten gebezigd hebben.

waarbij gevangenisstraf kan worden opgelegd. komt in
hel arrest niet voor.
De Hoge Raad kwam overigens een maand later. namelijk op 11 februari 1840, tot een verbod am cumulatief boete en gevangenisslraf op te leggen.66)
Er is nag meer opvallends aan deze rechtszaak. Geen
der drie getuigen heeft Arnold Jansen onder de massa
gezien. Aileen Arnold zeU heeft - in tegenstelling lot zijn
eerdere verklaring voor de rechtbank - erkend onder de
menigte te zijn geweesl. Waarom hij is teruggekomen
op zijn vroegere verklating blijft duister. lijn eerlijkheid
leidt niet tol vennindeting van straf. Hij wordt veroordeeld en wei tot het maximum!
Voor Douven is weinig c1emenlie. Hij was er duidelijk
bij. Dat hij een lijdlang in Roermond len onrechle in de
gevangenis heeft gezeten, bejel het Openbaar Ministetie niet om gevangenisstraf te eisen noch de politierechter om hem opnieuw met gevangenisstraf op te
zadelen.
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J.LM. Leclercq (1795·1866). Burgemeester van Roermond 1830·
1841.

Janssens haalt velVolgens het arrest van de Hoge Raad
aan, waarin het roepen van de beruchte leuze bestraft
dient te worden met de artikelen die handelen over burengerucht. Bovendien verwijst Janssens naar een arrest van het Franse Hof van Cassatie van 3 juli 1822.
Hierin staat dal medeplichtig zijn aan het veroorzaken
van burengerucht al diegenen die er bij waren, oak al
kan niet worden aangetoond dat zij feitelijk herrie gemaakt hebben.
Bijgevolg veroordeelt Janssens de beide beklaagden
tot hel gevraagde maximum, zijnde ieder 5 dagen gevangenis en ieder 15 franken boete. Waarbij nag de
proceskosten komen.

Het slagveld overziende, kan men de woorden van de
bevelhebber in Maastricht maar ten dele onderschrijven. Deze stelt, niet vrij van overdrijving en borslklopperij, dat het rustig is dank zij de vrees die de LimburgeTS is aangejaagd "door het in regte doen vervo/gen
von het minste vergrijp en door de onrwikkeling eener
grootere krijgsmagf. ter dade/ijke beteugeling van
wonorde. ''(7)
Oal hierdoor de gemoederen in Umburg echllol bedaren
gekomen zijn isslechts schijn. Want enkele maanden later, in april 1840, verklaart de bevelhebber dat het nag
geenszins zo is, dat de Limburgers geneigd zijn "tot rustige genieting van het uoorregt uan weder onder het
wettig bestuur van on zen geeerbiedigden Koning te
zijn wedergekeerd.'· Nee. zij zijn "nag immer meer
woelig. "'(8)
Oat bleek O.m. tijdens de jaarrnarkt van 1840 in Heythuysen. Daar was sprake van een volksoploop. als gevolg
van hel optreden van de marechaussee. De gebeurtenissen in Nederweert en het handelen van brigadier
Severijns waren in de streek bekend en niet vergeten.
Oat bleek uit het roepen van de leuze "Pokt oon Jongens. het is nu tijd, nu moeten zij eroon, het is dezelfde
Brigadier uan Nederweert. hij moet er aan. ''(9)
Geen wonder dat het in het revolutiejaar 1848 in limburg weer raak was, ook in Nederweert.

Janssens legt het arrest van de Hoge Raad wei streng
uit, maar hij doet dat niet als enige in Limburg. 65 ) In het
arrest wordt namelijk aileen gesproken over artikel4 70
lid 8 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij aileen een
geldboete opgelegd kan worden. Artikel 480 lid 9,
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juni 1838. nr. 152
15) PIRENNE, H. Geschledenis van Belgi". Deel VlI, Gent, 1933. p. 48,
16) RAL Archief Opperbevelhebber, Inv.nt. 75. Vertrouwelijke brief van de
generaal·majoo. te Maastrichl aan de kapiteins van detachementen Ie
Roennond, Sittard en Gennep, dd. 31.8.1839,
17) RALArchief Opperbevelhebber. inv.nr. 75. Vertrouwelijke brief tuilenanlgeneraal aan de directeur·generaal van Oorlog in Den Haag, M"aslrichl
d.d.7.10,1839.
18) 1bldem, d.d 14101839.
19) Algemeen Rijks,uchief(ARA), Archlef Ministerie van Oorlog, Geheim ar·
chief, Inv.or. 119, 120. Conceptbrief 18.10.1839 van de direcleur·
generaal van Oorlog aan het depot van hel corps marechaussees.
20) RAL Reehleriijke archieven 1794-1841,ArchieiOfficiervanJusliliebijde
rechtbank van eerste aanleg Ie Roermond, inv.or, 1936. Brief "an
procureur·crimineel N. Ve.loren aDn mr M.P. SlrenS,Officiervan,)ustilie te
Roermond d.d,30,8.1839.
21) WETBOEK "an strafregt (Code penal) met aantekenlngen, Amsterdam,
1855, p. 257.
22) RAL Reehlerlijke archieven 1794-1841, ArchiefOfficie.vanJustilie bijde
rechlbank van eefSle aanl"Sle Roermond, inv.nr, 1936. Afs.chrift brief De
Bordes dd. 26.8.1839 aan V"riOTen n.a.v. hel zingen van Belgische Iiede·
ren in Roermond op 11.8.1839. Opmerkelijk is ciat De Bordes hel begrip
"gecedeerde land5lreken" gebruikl voor Belgi~, Claimt hij Belgie nog voor
koning Wmem I?
23) ARA, Archid Hoge Raad. in".nr. 349A. Arreslen Strafzaken Umburgse
laken 1838·1841. Het berrelt het arreSI van 26.9, 1839 en !Wee arre5ten
van 23.10.1839. In hel eersle arreSl van 23.10.1839 spreekl de Hoge
Raad wei uil dal het roepen van de uitdrukking "de morechoussees zijn
smeerlappen" een belediging van een ambtenaar in fun~tie is. In hetwee·
de arrest van die datum wordt de opvalting gedeeld van de rechlbank in
velVOlging gesleld. wegens
Roermond; de verdachlen worden bullen
onvoldoende bewijs.
24) ARA, Archlef Hoge Raad. inv.nr. 349A Hel berrel! hier de z=k contt'll de ge.
broeders Bours.alkomstig uil Slein. De zaak werd verwezen naar het poli.
tlegerecht van Meerssen, H Bourswerd daar veroordeeld tot f 7,-- boele
en 5 dagen gevangenis: Ph.Bours tot f 5,-- en 3 dagen, lie hlelVOOT ook
RAL Provinciaal Archief(pA), inv.or. 10690, nr. 1515 Brief Ve,loren aan
de comm;ssarissen dd. 5.11.l839.
25) ARA. Archief Hoge Raad. invnr. 349A Proces-Verbalen.
26) M.P.Slrens (' Roermond 1807 . + Maastricht 1875) maakte een snelle
catTiere; hij werd in 1852 miniSler van Juslilie in hel kabinet·Thorbel:ke.
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27) RAL, Rechterlijke Archieven 1794-184 I, DoSSiers van correclionele pro·
CeSSen 1800·1841, inv.or. 1735, DoSSier Hermans, requisilolr Openbaar
Mlnisterie dd. 23.10.1839
28) Inculperen is beschuldigen 01 aantijgen.
29) RAL Rechlerlljke an;hieven 1794-1841, inv.nr. 1075, dossi..mr. 131.
Brid Officie' van Juslllie Sirens aan p'o<:ureur· criminee! Verloren Ie
Maastrichl, dd, 13.2,1840,
30) ARA,Archiei Slaatssecretarie 1813·1840, Minulele besluilen dd. 28.8, 1839.
31) RAL, PA. inv.nr, 10689. n'. 1366. KB van 19.10.1839 no. 98.
32) RAL PA, invnr 12169
33) Ibidem.
34) GAN, Inv.n •. 12. Raadsbesluiten,
35) De diSlrictseommissaris is de nieuwe naam voor de Belgische benllming
van arrondissemenlscommissaris
36) Hendrik Geusens was 56 jaar en geboren in 8ocholt, Hij woonde op
Staat.
37) RAL, PA, in". nr. 12170. Slaal van vacalures en voordracht.
38} RAL, Rechterlljke archieven 1794·1841, inv.nr. 1936. Brief Gericke Mn
SITens dd 1710 1839
39) RAL, PA, inv.nr. 10688. Concept·brieven Gericke aan de koning en de
pro<:uTeur·crimineel dd, 17.10,1839 nr. 1256
401 RALArchi,,1 Opperbevelhebber, inv.nr. 13. 5chrijven dd. 17.10 1839 van
luilenant Ke;jze. <>an de IU;lenant·generaal baron Van der Capellen,
41) RALArchidOpperbo:velhebber, Inv.n•. 75. Vertrouwel;Jk s.chrijv..n van d..
lullenant.geneT3al aan de directeur-geneT3al van Oortog. dd.l.11.1839.
42) Thans rechler·commlssaris genoemd
43} HHGeradts (' Roermond 1798· + St. Odilienberg 1886) brachl het 101
raadsheer blj de Hoge Raad in 1853, Lid van de gemeenleraad van Roor·
mond in de periode 1836·1841.
44) Thans kanlonrechler genoemd
45} Beelen ondertekende de p<>lille van 1838.
46) Willem Wilhemse w"s41 jaar.geooren teOoslemout.ondergebra~htinde
m"rechllusseeka,erne bij het stadhuis van Weert.
47) GAN. inv.nr. 18. Besluit B&S dd. 9.10.1839.
48) Laurens Ongena was geboren in Schipluiden (luid-Holland). In 1846,
toen hij al75 jaar was, oefende hij nog steeds het beroep van veidwa~hler
uit. De gouverneur van Limburg Van Meeuwen \/O"d hel hoog tljd cial hi)
opstaple. lulksgebeurde toen ook. GAN, InV.nL 745, Brief Van Me"uwen
aan Gemeenle Nederweert dd 303.1846.
49) Willem Gubbels was 25 jaa. en geboren in Essen (Prulsen).
50) Pteler Severijns was 38 jaar en gebo.en in Breda. Ook hij was gekazer·
neerd Ie Weert.
51) Comeli5 Feijen woonde op Rosveld, was 42 jaar en geboren In Ne·
de""eert.
52) Hendrik "an de Manakker,oud44 jaar,woonde, evenalsde getuigen Hen·
drik van den Eynden en Jan Doensen, opde Schanssttaat. Van de Manak·
ker ondertekende evenals Doen",n de pelll;e van 1838,
53) Kruijts we.d ,egelmatig veroordeeld wegens vechtparrij"n en ook w"gens
smokkel, Op4 juni 1839 kreeg hij nog 3 maand"n gevang"nissrraf. Eerder
veroordeeld in 1819 op 16·jarige leeltljd en in 1836 en 1837. In april
1840 moest hij voorkomen wegens mishandellng van huzaren in Roermond. Kruijts slond blJ de ove,-heid als "en sleehl sujel bekend, lie RAL,
Archief Opperbevelhebber, Inv.nr. 13, brief Hoppenbrouwers aan baron
Van derCapellendd. 18.4.1840, RAL Rechlerlijkearchleven l794·1841,
inv.nr, 1587 en 1736 en RAL, PA, Invnr 10683.
54) Jacob Sieben of Sijben was 30 jaaroud en woonde in de Kerkstraal. waar·
schijnlijk vlakbij de schoenmakersfamilie Janssen, die ook In de Kerk.
straat woonde.
55) Leden "an de raadkamer waren:
1. de presidenl van de rechlbank F.BH Syben (' Roermond 1781 - +
Maastricht 1858) Hij was presidenl van 1825·1841 Nadlen Mar heJ
gerechlshof te Maasl.khl:
2 de 'eehter ter instrucHe HH Geradts:
3 de rechler·plaalsvervange,J,LM, Leclercq (' Maaselk 1795 - + Hey!'
hUY5en 1860). Burgemeesler van Roermond 1830·1841 Ud van de
Tweede Kame. 1847·1849:
4 de substiluul-griff;er JA.J. Willemart (' Ulle 1793 - + Weert 1851).
56) Thans arrondissemenlsrechtbank
57) RAL, Rechterlijke archieven 1794·1841, dOSSiers van de correctlonele
processen 1800·1841, jnv.nr. 1735. Aile stukken m.b.t. gerechtelljk
onderzoek en de pro<:esgang;n Roennond z;jn Je vlnden ;n het dossierDouven.
58) RAL Rechlerlijke archieven 1794·1842, Archief Officier van Juslilie,
inv.n •. 1947
59) Than5 kanlongerechl.
60) WETBOEK, a.w" artikel 212,
61) Ibidem, arTikel224
62) BRUGMANS, l.J" Paardenkracht en mensenkrachl. Le;den, 1983, p.
>93
63) RAL Rechlerlljkear<;hieven 1794·184I.Archief van de rechlbank van en·
kele polilie van het kanlon Weert 1796·1841, inv.nr. 2443

64} Het ()penbllllr Mlnlstel1e wordl In een IQInlOn In helalgemeen vertegen·
woordigd door de tommiSSlll1s van polille. In Ween ....e,d dat Iale' de In
Leklen gebelren J P Pel! In 1839 ....as hlj ....athlmeesler<ommaooanl van
de ma'ec~u"" In Wwn,
65} De rechler van enkele poIille Ie Mee,_n deed hetzelfde. RAL PA.lnv.nr
10690. or 1515 Brie! \/lin procureu,-trlmlneel Verloren lIiIn de !>eide
commiSSllrl$$en del. 5.11 1839

66) WETBOEK, II.W.• Po 425.
67} RAL ArchIe! Opperbewlhebber, lnv_nr 75 Geheim schrljwn van de
lullenanl·generaal un de d"ecleur-generaal van oorlog in Den Haag.
Ml\lISIrltht, dd. 30.1 1840.
68) RAL Archie! ()pperbevelhebber. Inv.nr. 75 Geheim schrljverl \/lin de
lullmanl·genefMlun de d1recleu,-generaal \/lin Oorlog dd. 1.4.1839
69) RAL A'I.. Inv.nr 10707. n, 3510 Briel \/lin wachtmeoester-tomnwlIldanl
Pel< Ie Weftt lIlITIluttenant-<:ommaooanl van he! Wapen in he! 2de gedeehe
van he! arrondlssemenl Roermond Ie Iknlo dd. 24 4 1840.

