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Inleiding. 

Tijdens het werken aan het  project “Einekoeze 1700 – 2000” kreeg ik in toenemende mate de 

behoefte om me te verdiepen in wat er toentertijd om Einighausen heen gebeurde. Zo waren er 

vragen als: “waarom stond er een galg in Einighausen;  was de Greatheide echt zo belangrijk dat er 

eeuwenlang over gekrakeeld is; wat was nou de achtergrond van het streven naar onafhankelijkheid 

van Einighausenten opzichte van Limbricht; hoezo vertrokken de broers van mijn opa eind 19e eeuw 

naar Duitsland?”. Ik ben toen verder gaan kijken en ontdekte al snel dat het huidige Limburg en zeker 

ook het gebied Westelijke Mijnstreek een erg onrustige historie kent. Vandaar ook de titel: “Ein 

onröstig revier, geschiedkundige achtergronden van Einighausen”. 

Wil men de ontwikkeling van het dorp Einighausen en de daar levende families in de periode 1700-

2000 goed kunnen begrijpen, dan dient men verder te kijken dan de dorpsgrenzen. Gebeurtenissen 

in  de directe, maar ook verdere omgeving vormen als het ware het decor van hetgeen in 

Einighausen gebeurt. Sterker nog, zij vormen niet alleen het decor, maar zijn facoren die rechtstreeks 

invloed uitoefenen. 

Vandaar dat ik naast allerlei informatie over families in Einighausen en algemene 

wetenswaardigheden, internet-links ben gaan opnemen die verwijzen naar deze “grotere 

geschiedenis”. Echter om zij vormden slechts fragmenten en nog geen geheel.  Mede op verzoek heb 

ik een poging ondernomen om al deze zaken aan elkaar te schrijven. En dat product leest u nu. 

Wel een aantal opmerkingen vooraf: 
- Ik heb niet de pretentie om algemeen geschiedkundig onderzoek te doen. Graag maak ik 

gebruik van wat anderen al uitgezocht en beschreven hebben. 
- De bronnen die ik gebruik citeer ik vaak letterlijk. Wel heb ik gepoogd al deze bronnen in de 

verwijzingen op te nemen. 
- Ik heb me willen beperken tot de hoofdlijnen, maar zelfs dat levert heel veel pagina’s op. 

Vaak boeiende details en geschiedkundige nuanceringen heb ik samengevat of weggelaten. 
Inhoudelijk is de geschetste historische lijn m.i. wel correct, maar voor aanvullingen of 
verbeteringen houd ik me zeker aanbevolen. 

 

Wat betreft de opzet van dit stuk het volgende. De geschiedkundige achtergronden komen in 10  

hoofdstukken aan de orde. Ieder hoofdstuk begint met een of meerdere paragrafen “algemene 

(West-Europese) geschiedenis”. Aangezien de “algemene geschiedenis” voor sommigen nogal taai is 

heb ik veel gebruik gemaakt van kaarten zodat de lezer zich ook een visueel beeld kan vormen. 

Desnoods kan men deze paragrafen overslaan, dan blijft er nog meer dan voldoende interessant 

leeswerk over 

Daarna volgen een of meerdere paragrafen waarin een aantal voor die periode, interessante 

regionale gebeurtenissen (en waar mogelijk toegespitst op Einighausen) aan de orde komen. Dit kan 

variëren van de Greatheide tot de Bokkenrijders tot de Brikkebekkèsj enz.. 

Ik wens u in ieder geval veel leesplezier. 

Paul Stevens 
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1.Bandkeramiekers. 

Einighausen werd waarschijnlijk rond het jaar 1000  aan de rand van het Graetbos (een oerbos) 

gesticht. (Schrijnemakers:  Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van een dorp en parochie.) 

Echter voorheen is in dit gebied ook bewoning geweest. Tussen de Maas en Geleenbeek lagen 5000 

voor Christus de oudste boerendorpen van Nederland. Hier leefden de Bandkeramiekers die, in 

tegenstelling tot de rondtrekkende nomaden, leefden van landbouw en veeteelt. De randen van het 

plateau van het Greatbos voldeden uitstekend aan hun behoefte van water en vruchtbare lössgrond. 

In Sittard (Hoogveld) en Elsloo zijn veel archeologische vondsten gedaan m.b.t. hun cultuur. 

Voor meer informatie o.a.: 

http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:bandkeramiekers-op-

graetheide&catid=41:historie&Itemid=62 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bandkeramische_cultuur 

 

 

 

Aardewerk van de Bandkeramiekers 

 

Schematische afbeelding van nederzetting en 

bouw Bandkeramiekers 

 

 

  

http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:bandkeramiekers-op-graetheide&catid=41:historie&Itemid=62
http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:bandkeramiekers-op-graetheide&catid=41:historie&Itemid=62
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bandkeramische_cultuur
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://home.tiscali.nl/grensschap/images/bandke2.jpg&imgrefurl=http://home.tiscali.nl/grensschap/Oud Caberg/bandkeramikers.htm&h=175&w=348&sz=15&tbnid=9wh_DwwEVxPSEM:&tbnh=61&tbnw=121&prev=/search?q=bandkeramiekers&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bandkeramiekers&usg=__tVopQwcf4mr62sHqDhIw4A9xesA=&docid=ux0E9RenGsWziM&hl=nl&sa=X&ei=u7TEUL27Dsaj0QXTyICQDA&sqi=2&ved=0CEUQ9QEwBQ&dur=1718
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2. Romeinen. 

We slaan een hele periode over om stil te staan bij de Romeinse beschaving in onze regio. Ook 

hiervan zijn sporen teruggevonden, zoals de sarcofagen van Limbricht en Geleen en de haan van 

Buchten. Bekende Romeinse plaatsen in Limburg waren natuurlijk Coriovallum (Heerlen), Trajectum 

ad Mosam (Maastricht) en Blariacum (Blerick) 

Voor de beheersing van hun grote rijk legden de Romeinen wegen aan waarover troepen snel tussen 

de legerplaatsen verplaatst konden worden. In onze regio is er sprake van 3 grote “heerbanen”: 

- De Via Belgica. Deze liep van Tongeren over Maastricht naar Aken en Keulen 

- De verbinding over de linker Maasoever van Maastricht  via Feresne(Stokkem) naar Nijmegen 

en vervolgens Arnhem. De Noviomagus. 

- De verbinding van Aken  via Heerlen en Teudurum (Tüddern) naar Xanten 

Met name deze laatste weg is voor ons interessant. Want deze Romeinse snelwegen hadden ook hun 

kleinere lokale zijwegen. Waarschijnlijk dat een van deze wegen aan de oostzijde van Limbricht en 

Einighausen liep, namelijk de Trichterwaeg of Maastrichterbaan die dan de verbinding vormde tussen 

Romeinse villa’s van Limbricht en Oud-Geleen. (zie de 2e link van de Leidse Universiteit waar beide 

villa’s aangegeven zijn en ook het stuk over veldwegen en veldnamen in Einighausen op de site). 

Voor meer informatie o.a.: 

http://www.sam-limburg.nl/actueel.aspx?id=930 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11884/1_953_070.pdf?sequence=1 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_wegen_in_Nederland 
http://www.canonvanlimburg.nl/index.php?chapter=17&page_id=25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sam-limburg.nl/actueel.aspx?id=930
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11884/1_953_070.pdf?sequence=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_wegen_in_Nederland
http://www.canonvanlimburg.nl/index.php?chapter=17&page_id=25
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3. De (Vroeg-)Middeleeuwen. 

a. Algemeen 

De Frankische koningen van de dynastie der Merovingers en hun opvolgers de Karolingers (denk o.a. 
aan Karel de Grote) wisten hun rijk uit te bouwen tot de machtigste staat in West-Europa sinds de val 
van de Romeinen. Maar door de Salische wet van de Franken verdeelden ze hun rijk steeds onder de 
nakomelingen van een overleden heerser. Door deze toenemende versnippering viel het rijk 
tenslotte definitief uiteen. Na de deling van het Frankische Rijk (verdrag van Meerssen in 870) 
behoorde het gebied van het huidige Limburg, evenals de rest van Nederland, tot het Heilige Roomse 
Rijk. Dit was een vrij losse statenbond waar de plaatselijke hertogen en graven in de loop der tijd in 
de praktijk meer te zeggen kregen dan het formele staatshoofd, de rooms-Duitse keizer. 

Deze plaatselijke heren vergaarden steeds meer persoonlijke macht en stonden deze niet af. Hun 
domeinen die eigenlijk in leen (vandaar de naam “leenheren”) waren gekregen van de keizer, 
behandelden zij als persoonlijke koninkrijkjes vooral toen hun titels officieel erfelijk werden. 
Onderling waren deze plaatselijke machtshebbers dikwijls in oorlogen verwikkeld. Echter niet alleen 
door oorlog, ook met behulp van gearrangeerde huwelijken trachtten zij hun invloed te vergroten. 

Je zou dit tijdvak de periode van de versnippering kunnen noemen. 

b. De versnippering in de periode van 1000 tot 1500. 

Zoals eerder reeds genoemd trokken vanaf het jaar 1000 trokken machtige families steeds meer 
invloed over de kleine gebieden naar zich toe. Zij organiseerden daar het bestuur. Door veroveringen 
en huwelijken breidden ze het gebied waarover ze gezag uitoefenden steeds verder uit. Er ontstond 
een lappendeken van grotere en kleinere, machtig en minder machtige gebieden. Er was een heer 
van Sittard, een heer van Limbricht, een heer van Born, Geleen enz. In de 13de eeuw ontwikkelden 
de heren van Valkenburg zich tot de machtigste van onze regio. In 1257 viel Geleen onder de heer 
van Valkenburg, vanaf 1280 maakte deze heer ook de dienst uit in Sittard en twintig jaar later vielen 
ook Munstergeleen en Born onder zijn gezag. Valkenburg als lokale grootmacht wist zich echter niet 
te handhaven tegen de oprukkende grootmachten Gulik (uit het oosten), Gelre (uit het noorden), 
Brabant (uit het westen) en Luik (uit het zuiden). In de 14de eeuw viel Valkenburg uiteen.  

Brabant was in de dertiende eeuw in het bezit gekomen van Maastricht. Omdat in deze stad ook de 
bisschop van Luik sinds het jaar 908 rechten bezat, kende Maastricht een tweeherigheid. In de 
veertiende eeuw vond uitbreiding met Valkenburg plaats, terwijl ook Sittard, zij het tijdelijk, en 
Heerlen Brabants werden. Heerlen werd vervolgens samengevoegd met het land van Valkenburg. 
Deze situatie stabiliseerde zich en de hertog van Brabant was vanaf deze periode aan de oostzijde 
van de Maas in het bezit van het voormalige hertogdom Limburg en de zogenoemde landen van 
Overmaze, Valkenburg, Rode en Dalhem. Ook Geleen kwam terecht bij de hertog van Brabant als 
onderdeel van de Landen van Overmaas. 

Het graafschap Gelre, dat in de elfde eeuw was ontstaan rond de plaatsen Wassenberg en Geldern, 
had met het bezit van Roermond en Venlo een belangrijke positie aan de Maas. De graven van Gelre 
wisten met wisselend succes hun gebied regelmatig uit te breiden. De grootste uitbreidingen vonden 
plaats in het noorden, waar in het midden van de twaalfde eeuw het graafschap Zutphen werd 
verworven, in 1196 de Veluwe en in 1247 de stad Nijmegen en omgeving. Maar ook in het zuidelijk 
deel van het graafschap, dat allengs het Gelders Overkwartier of Opper-Gelre werd genoemd, 
streefden de graven naar uitbreiding. Onder andere kwamen Roosteren, Linne, Kessel, Susteren, 
Mook en Venray in het bezit van de graaf van Gelre, die zich sinds 1339 hertog mocht noemen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Merovingers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karolingers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salische_wet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deling_van_het_Frankische_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Meerssen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graaf_(titel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heer_(feodalisme)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Domeinen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leenstelsel
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Als gevolg van het uitsterven van het regerende huis in Gelre kwam het hertogdom in 1373 bij Gulik. 
Van 1393 tot 1423 werden beide hertogdommen door één vorst geregeerd. Toen in 1423 ook de 
Gulikse hertog kinderloos stierf, werd de personele unie ontbonden en kwamen in Gelre hertogen uit 
het huis Egmond aan het bewind. Gulik echter behield zijn autonomie tot de Franse Tijd (1800). 

Gulik was grotendeels buiten het huidige Limburg gelegen. Tegelen en omgeving, dat tot Kessel 
behoorde, werd in 1311 Guliks bezit, terwijl Sittard, Born en Susteren, als deel van de Valkenburgse 
boedel, in 1400 voor 70.000,= goudgulden verkocht werden aan Gulik. De korte personele unie met 
Gelre tussen 1393 en 1423 heeft geen consequenties gehad voor Gulik. Gulik kon zijn bezittingen in 
Limburg behouden tot aan het einde van het Ancien Régime (1800).  

Het prinsbisdom Luik was het wereldlijke bestuursgebied van de bisschop van Luik. Het lag weliswaar 
ten zuiden van Limburg, maar de prinsbisschop speelde een meer dan marginale rol in de 
ontwikkelingen. Zoals gezegd verkreeg de bisschop in Maastricht reeds in de tiende eeuw rechten, 
die hij aanvankelijk met de keizer en later met Brabant moest delen. De bisschop was dan ook 
regelmatig betrokken bij conflicten, die in Limburg speelden.  

Op onderstaande kaart een indruk van de lappendeken die dit gebied vormde in deze periode. 
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Tot Luik behoorde ook het graafschap Loon. Het was een Luiks leen, dat een groot deel van het 
huidige Belgische Limburg besloeg en waartoe ook Horn behoorde. De Loonse graven hadden in de 
loop van de elfde en twaalfde eeuw een vrij zelfstandige positie weten op te bouwen. In de dertiende 
eeuw ging de zelfstandige positie van Loon geleidelijk verloren. Toen het gravengeslacht in 1336 
uitstierf, kwam de erfenis aanvankelijk aan de heer van Heinsberg, maar toen ook deze in 1362 
kinderloos stierf, trok de bisschop het graafschap weer aan zich en voerde hij sinds 1366 tevens de 
titel graaf van Loon.  

De heer van Horn was een leenman van de graaf van Loon. Deze wist in de dertiende eeuw door 
koop, ruil en erfenis belangrijke rechten te verwerven in Weert en Nederweert. In 1450 werd de heer 
verheven tot graaf. In 1614 kwam Horn weer bij Luik. Weert en Nederweert werden Gelders gebied.  

Ten noorden van Horn ligt op de linker Maasoever het Land van Kessel. In de twaalfde eeuw lag hier 
al een graafschap van deze naam. Tot dit gebied behoorden onder meer Venray, Horst, Blerick, 
Maasbree, Helden en Kessel. Ook op de rechter Maasoever had de graaf van Kessel bezittingen, te 
weten Bruggen, Grevenbroich en Gladbach. Door zijn deelname aan een oorlog om het graafschap 
Gulik tegen de aartsbisschop van Keulen (1277-1279) kwam de graaf echter in financiële problemen. 
Nadat Venray al eerder in Gelderse handen was gekomen, werd het gebied op de linker Maasoever 
in 1279 verkocht aan de graaf van Gelre. Toen in 1305 het gravengeslacht uitstierf, kwamen de 
overige delen in bezit van Gulik. Hiertoe behoorde, als deel van het ambt Brüggen, ook Tegelen.  

In het noorden van Limburg lag, als een wig tussen het Overkwartier en het Nederkwartier van Gelre, 
een deel van het grondgebied van Kleef. In 1441 kwam de hertog in het bezit van de heerlijkheid 
Gennep, waartoe ook Mook, Siebengewald, Ottersum en het op de linker Maasoever gelegen Oeffelt 
behoorden. Kleef werd in 1468 verslagen door Gelre, maar omdat de hertog van Gelre kort daarna in 
Karel de Stoute zijn meerdere moest erkennen, bleef het Kleefse territoir in stand.  
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c. Koning Zwentibold en de schenking van de Graet. 

In deze periode is zeker Koning Zwentibold (ook wel Sanderbout genoemd) van belang voor “onze” 
regio.   

In 900 sneuvelde hij ergens in de buurt van de Maas en is hij volgens de overlevering te Susteren 
begraven. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het verhaal van de schenking van de 
Graetheide, het voormalige Graetbos, aan de bewoners van de omringende dorpen.  

Het schenkingsverhaal is het eerst als historisch document gebruikt door Jacob Kritzraedt rond 1642. 
Kritzraedt maakte, evenals alle onderzoekers na hem, gebruik van een van de vele afschriften van 

een manuscript uit 1534, dat 
zelf ook weer een afschrift 
was van een document in 
het archief van het ambt 
Born. Vandaar dat er 
historisch gezien, getwijfeld 
wordt aan de juistheid van 
dit verhaal. 
 
 
 
 
 
 

 
Zwentibold kreeg in een droom de aansporing van God om met zijn vrouw te overleggen over een 
gift aan de arme mensen, die hij door roof en brandschatting dikwijls in nood had gebracht. Hij was 
van plan hen het bos genaamd Die Graedt met heide en weiden te schenken.  
Na de mis liet de koning een ruiter zijn paard bestijgen en na de handwassing voor de maaltijd gaf hij 
hem opdracht zoveel mogelijk plaatsen rond de Graet te umbrijden. De route van de ruiter was: 
Born, Guttekoven, Limborch, Sitterdt, Munstergeleen, Opgeleen, Beeck, Elsloo, Steijn; te Huijeren 
(Houserlinde) wisselde hij van paard; vandaar ging het naar Urmondt, Berg, Beecht, Papenhoven, 
Buchten; te Holtum liet een wijff hem niet door het valderen (d.i. is een vo(a)uwer, een soort 
slagboom), hetgeen voor de ruiter een teken was om terug te keren naar Born, waar hij op tijd 
arriveerde, voordat de heren weer water namen na de maaltijd. Koning Zwentibold ging vervolgens 
zitten en gaf de rechten op de Graet, maar bepaalde ook dat de heren van Born overheren zouden 
blijven. Dan volgen de bepalingen van het bosrecht, waarbij interessant is, dat Holtum uitgesloten 
werd en ook de priesters van de parochiekerken hun deel kregen, mits ze iedere zondag zouden 
bidden voor Zwentibold en zijn vrouw. 

Of dit historisch allemaal juist is, is de vraag, maar in ieder geval wel een mooi verhaal.  

Voor meer informatie o.a.: 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Limburg 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwentibold 
- http://www.ivn.nl/docs/201208151951282230.pdf?&username=guest@ivn.nl&password=9999&groups=IVN&ban

ner=6&province=LI&region=landva 
- Schrijnemakers:  Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van een dorp en parochie. 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Limburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwentibold
http://www.ivn.nl/docs/201208151951282230.pdf?&username=guest@ivn.nl&password=9999&groups=IVN&banner=6&province=LI&region=landva
http://www.ivn.nl/docs/201208151951282230.pdf?&username=guest@ivn.nl&password=9999&groups=IVN&banner=6&province=LI&region=landva
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d. Naamgeving  

Ook de meeste huidige plaatsen werden in deze Vroeg-Middeleeuwen gesticht. 

In onderstaand overzicht de oudste vermeldingen en de verklaring van plaatsnamen in de regio. 
Zoals je kunt zien is Einighausen “de Benjamin” in deze lijst. 

dorp: oudste 

vermelding: 

oudste  

spelling: 

betekenis 

naam: 

Born 1125 Burne bron 

Buchten 1131 Butines heem in een 

bocht 

Holtum 1400 Houthem heem in het bos 

Bicht 1034 Bietha bocht 

Obbicht 1366 Opbyecht stroomopwaarts 

gelegen Bicht 

Grevenbicht 1400 Grevenbiecht Bicht van de 

graaf 

Geleen 1148 Glene glanzende 

Sittard 1157 Siter op helling 

gelegen plaats 

Broeksittard 1144 Bruchsitert siter in het 

broek 

Limbricht 1246 Lemburg burcht aan het 

water of aan de 

Linde 

Einighausen 1496 Eynichusen woning van de 

lieden van 

Heino 

Guttecoven 1370 Gottinckhoven woning van de 

lieden van 

Gudo/Gotto 

Munstergeleen 1202 Munsterglene Geleen van het 

klooster 

Bron: http://www.historiesittard-geleen-born.nl/typo3_src-4.0/index.php?id=35 

 

 

 

http://www.historiesittard-geleen-born.nl/typo3_src-4.0/index.php?id=35
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Op verschillende oude kaarten zijn deze namen zichtbaar: 

Dit kaartfragment is uit 1573.  Zie ook de link: http://www.voorouderslimburg.nl/kaarten.htm 

 

 

Op deze kaart uit 1573 staat Einighausen nog niet vermeld  

Echter het maken van kaarten in deze periode lijkt niet altijd gericht op volledigheid. Zo zijn op 
onderstaand kaartfragment uit 1635 weer een aantal namen verdwenen t.o.v. 1573. 

 

 

 

http://www.voorouderslimburg.nl/kaarten.htm
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Kaartfragment van Bleau uit 1635. 

Het heeft even geduurd ( tot 1754).........maar uiteindelijk staat Einighausen ook letterlijk op de kaart.  
De historische verklaring hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in de vrije rijksheerlijkheid 
Limbricht, waartoe Einighausen behoorde. Later meer hierover.  

Kaartfragment Gelre-Gullick 1754.   (Het Graetheidegebied staat ook  aangegeven en heb ik met groen geaccentueerd). 
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e. De versnippering in “onze regio” 

Op onderstaande detailkaart zijn de vrije rijksheerlijkheden Limbricht (inclusief Einighausen) (4), 
Stein (5) en Elsloo (6) aangegeven. Limbricht behoort dan wel tot het hertogdom Gulik, maar heeft 
als vrije rijksheerlijkheid bepaalde rechten zoals het maalrecht op de banmolen, het brouwrecht en 
daarnaast een hele reeks van juridische bevoegdheden, blijkend uit de eigen galg van Limbricht, 
gelegen aan de huidige Bergerweg in Einighausen. 

Aan de noordzijde van Limbricht ligt als een eiland in het Guliks gebied een deel van het Ambt 
Montfort (onderdeel van het Gelders Overkwartier) Dit ambt bestond uit Asselt, Beesel, Belfeld, Echt 
en Ohé en Laak, Elmpt, Linne, Maasbracht, Montfort, Nieuwstadt, Posterholt, Roosteren, Sint 
Odiliënberg, Swalmen en Vlodrop. Het eiland op deze kaart beperkt zich tot Nieuwstadt, Susteren en 
Dieteren. 

Het hertogdom Gulik omsluit als het ware met twee benen een deel van het Gelders overkwartier 
(zie de grote kaart). Daarmee had Gulik in het gebied Berg en Urmond en in het gebied Tegelen 
toegang tot de Maas. Deze toegang was van groot strategisch en economisch belang. Immers de 
meeste handel verliep via de natuurlijke waterwegen. Zo liep er een belangrijke handelsweg van Berg 
naar het hart van het hertogdom via Einighausen (de Maaswaeg,  Sjtreuteling en Leeuwerik) en 
vervolgens Sittard, de Zelfkant richting Jülich. (zie ook Veldwegen en Veldnamen op deze site). 

 

 

 

Gulik heeft altijd toegang tot de Maas had gehad en tol had kunnen heffen bij Urmond. In deze  
grenssituatie zou tot aan de Franse tijd geen verandering komen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Asselt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beesel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belfeld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Echt_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oh%C3%A9_en_Laak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elmpt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Linne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maasbracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Montfort_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwstadt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Posterholt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roosteren_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Odili%C3%ABnberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Odili%C3%ABnberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Swalmen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlodrop
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Ook Sittard is bijna vier eeuwen lang Guliks is geweest. Rond 1200 maakte het deel uit van het 
hertogdom Limburg, dat Sittard in 1243 stadsrechten verleende. Later kwam de heerlijkheid Sittard 
onder de Valkenburgers. In 1400 echter werd Sittard, samen met Born en Susteren voor 70.000 
goudgulden verkocht aan de hertog van Gulik. De stad behoorde tot aan de Franse tijd (1794) bij dit 
hertogdom. 

Grevenbicht heeft altijd een bijzondere positie gehad. Onder de naam “Bicht (of Bietha)” heeft het 
de oudste (1034) vermelding van dorpen in onze regio. De toevoeging ‘Greven’ vindt zijn oorsprong 
in het gepalaver over eigenaarschap en verwijst naar graven. 
In het begin van de veertiende eeuw was het huidige Grevenbicht een vrije heerlijkheid in het bezit 
van Godfried van Heinsberg. In de loop van die eeuw kwam dit Bicht met Heinsberg in bezit van de 
graaf van Gulick en ontstond de naam Grevenbicht. 
In 1472 zou 'een dochter van de graaf' de heerlijkheden Heinsberg en Grevenbicht als 
huwelijksgeschenk mee hebben genomen in haar echtverbintenis met hertog Willem van Gulick, voor 
zover deze informatie althans correct en eenduidig is. Om welke graaf het hier gaat wordt duidelijk 
uit een andere bron. Het was de vrouwe van Kessenich en Grevenbicht die rond 1330 deze goederen 
verkocht aan Graaf Willem van Gulick. Deze gaf ze in 1335 in leen aan Oyst I van Born te Elsloo. Oyst I 
van Born stierf jong en zijn vrouw Katharina trouwde voor de tweede keer met Reinhard I Mascherel 
von Schönforst (Schoonvorst), Herr von Schönforst, zu Valckenburg und Monschau (1308-1375). Na 
het kinderloze overlijden haar zoon van Oyst II vermaakt Katharina, weduwe van Oyst I, in 1361 
onder meer Grevenbicht aan haar tweede schoonvader Reinier van Schoonvorst. Conrad I van 
Schoonvorst, halfbroer van Oyst II, werd vervolgens (in 1374) heer van Elsloo, Bicht en Catsop. Tot 
1453 waren de heren van Schoonvorst heer van Grevenbicht. Daarna is de vrije rijksheerlijkheid 
Grevenbicht waarschijnlijk teruggevallen op de hertogen van Gulick en in het bezit gekomen van de 
heren van Heinsberg.  
Grevenbicht werd in 1524 door Gulick verpand aan de familie van Vlodrop, welke verpanding in 1567 
weer werd ingelost. Door het terugbetalen van de pandsom werd de formele heer, de hertog van 
Gulick, weer de feitelijke heerser. Grevenbicht kwam onder het administratief beheer van de 
Gulickse ambtman van Born. De onderdanen van Grevenbicht bleven zich echter verzetten tegen het 
betalen van belastingen die door het ambt Born werden opgelegd. 
De hertog van Gulick erkende in 1646 de vrijheid van Grevenbicht ten opzichte van het ambt Born. 
Kort daarna verkocht de hertog de heerlijkheid Grevenbicht (de grondheerlijke rechten, niet de 
soevereiniteit) aan Johan Arnold graaf van Leerodt. Grevenbicht bleef evenals de heerlijkheid Born 
(met Buchten, Holtum en Guttecoven) tot de Franse Tijd (1794) in bezit van de familie de Leerodt.  
 
Hopelijk hebben met deze toelichting heel veel (straat)namen in dit gebied in dit gebied hun 
historische oorsprong gekregen. 
 
De invloed van het hertogdom Gulik gedurende heel veel eeuwen op de cultuur mag niet onderschat 
worden. De lokale Limburgse spreektaal is in de Sittard en Tegelen zelfs nu, bijna twee eeuwen na de 
aansluiting bij Nederland, nog steeds anders en gelijksoortiger, dan die van het naburige Geleen, 
respectievelijk Venlo. Zij behoorden in het verleden tot Gelre, respectievelijk Brabant. In beide 
gevallen bezit Nederland dus nog hoorbaar een stukje Guliks erfgoed in Midden- en Noord-Limburg. 
Ook het gegeven dat je je met het “plat zittesj” uitstekend verstaanbaar kunt maken in het hele 
Duitse achterland, tot aan Keulen heeft waarschijnlijk hiermee te maken. 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulik_(land) 
- http://de-wit.net/bronnen/histo/bosrechten_graetheide_1486_1534.htm 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Land_van_Valkenburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinsberg_(Westfalen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kessenich_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Born_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elsloo_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catsop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Born_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulik_(land)
http://de-wit.net/bronnen/histo/bosrechten_graetheide_1486_1534.htm
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f. Graetheide 

Wat betreft het Graetbos en de Graetheide zijn er zeker ook nog een aantal opmerkingen te maken. 

Ondanks de onduidelijkheid over de al dan niet schenking van koning Swentibold, wordt het oerbos, 
het Graetbos, ontgonnen. Uiteindelijk, door gebruik van de natuurlijke materialen die gebruikt 
worden als brandstof en bouwmaterialen, degradeert het bos tot heide. Er resten momenteel nog 
maar een beperkt aantal stukjes bos, zoals het Grasbroek. Maar ondanks dat, daarmee ook weer 
kansen biedend aan de arme gebruikers als weidegrond voor vooral schapen. 

Maar, l’histoire se repète, toen was er ook al ‘gestèggel’ over wie-wat-waar. Er werd een bosraad 
ingesteld van 28 mannen, 2 uit elke parochie (kerspel). Eveneens werden er twee boswachters  
(forsters) benoemd die toezicht hielden. Met weinig succes probeerde men de ontbossing te 
beperken. De raad had periodiek overleg,  een zogenaamd “holtgeding”, op de Rörsack (Reursack) of 
ook wel Welschenheuvel genaamd. Deze lag/ligt tussen de Bergerweg en Urmonderbaan. (zie ook 
aanduiding in lichtblauw op tranchotkaart 1800) 

De Welschenheuvel is ook vanuit latere tijden bekend vande slag bij de Welschenheuvel (in juli 1678 
tussen Duitse en Franse troepen) en de Louisa groeve waar in de periode 1917-1921 bruinkool 
gewonnen werd.) 

 

 

 

 

 

Tranchotkaart rond 
1800, met aanduiding 
Welschenheuvel 
(lichtblauw) 

 

 

 

 

Het probleem over het gebruik van de Graetheide en de uiteindelijke verdeling heeft tot het begin 
van de 19e eeuw geduurd. We komen hierop nog terug. 

Schrijnemakers:  Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van een dorp en parochie. 
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4. De periode van de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) 

a. Algemeen 

De gebiedsoorlogen die gevoerd werden tussen 1498 en 1543 leidden uiteindelijk tot het verdrag van 
Venlo (1543). Hierin werd de nieuwe verdeling van de Nederlanden vastgelegd: de 17 Provinciën. 

De 17 Provinciën besloegen vrijwel heel Nederland, Belgie en Luxemburg. 

Opvallend op het kaartje zijn natuurlijk de witte 
vlekken aan weerszijden van de Maas. Voor Limburg 
betekende het verdrag van Venlo ook een opdeling. 
Het voormalig Hertogdom Gelre kwam bij de 17 
Provinciën evenals het Hertogdom Limburg en de 
Landen van Overmaze. Het prinsbisom Luik, het land 
van Loon, de Hertogdommen Kleef en Gulik, het 
abdijvorstendom Thorn en het Graafschap Horn 
bleven zelfstandig. 

Echter de interne spanningen namen toe en vooral 
de godsdienstige spanning als gevolg van de 
Reformatie leidde uiteindelijk tot de 80-jarige oorlog 
met Spanje. Op alle belegeringen, veldslagen en 
wapenstilstanden ga ik hier niet in. Ik verwijs naar 
onderstaande links waar deze wel behandeld 
worden. 

 

 

 

Uiteindelijk leidde de 80-
jarige oorlog tot een 
opsplitsing in de Republiek 
der 7 Verenigde 
Nederlanden en de Spaanse 
Nederlanden. 
Onderstaande kaart schetst 
de situatie van 1648. 
Duidelijk zichtbaar is ook de 
bijna karakteristieke 
versnippering in Limburg, 
waar allerlei invloedssferen 
tezamen komen. 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ppsimons.nl/stamboom/images/17nederlanden1559.jpg&imgrefurl=http://www.ppsimons.nl/stamboom/17provincien1559.htm&h=528&w=448&sz=77&tbnid=ybSI75pYHLTGtM:&tbnh=90&tbnw=76&prev=/search?q=17+provinci%C3%ABn&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=17+provinci%C3%ABn&usg=__8P6V9ZZ-yyBVlRvvSheZ_609Mpw=&docid=n6jwyKdMghNLPM&hl=nl&sa=X&ei=JzbHUKv1IajP0QWvpoCICA&ved=0CDYQ9QEwAg&dur=2721
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Meer informatie o.a.: 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Generaliteitslanden 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog 

 

 

 

b. De 80-jarige oorlog in Limburg 

De 80-jarige oorlog liet Limburg niet onberoerd, integendeel. Maastricht, Roermond, Sittard en Venlo 
zijn regelmatig belegerd en geplunderd. Ook de RK geestelijkheid en kerken en klooster hadden te 
maken met roofzuchtige en moorddadige troepen en huurlingen van de Staaten. En….na een 
mislukte veldslag kwamen de Spaanse troepen weer terug en dat waren evenmin lieverdjes. De slag 
op de Mokerheide waarbij de Staatse troepen verslagen werden door de Spanjaarden, illustreert 
overduidelijk dat Limburg een van de slagvelden in de 80-jarige oorlog was. 

Anekdotisch: Volgens Sjer Stevens, reagerend op mijn stuk over veldwegen en veldnamen, 
vertelde dat er tussen de Sjtreuteling en het Smeets Waegske een voetpad liep(nu niet meer 
herkenbaar of zichtbaar), waarvan de noordzijde de naam had “in holland” en de zuidzijde “in 
spanje”. Mogelijk terug te voeren op bovenstaande?? 

Eveneens interessant in de locale geschiedenis: Karel van Bronckhorst, de kasteelheer van de 
Vrijheerlijkheid Obbicht, wees Willem van Oranje de plek aan waar deze in de nacht van 5 op 6 
oktober 1568 met zijn leger de Maas overstak in een poging de Zuidelijke Nederlanden te bevrijden 
van de overheersing door de Spaanse troepen. Oranje's veldtocht miste echter zijn doel. Het 
monument staat nu aan de Maasoever in Obbicht, plechtig onthuld door prins Willem Alexander in 
200? 

De afwikkeling van de Tachtigjarige Oorlog vond in deze regionen niet in 1648, maar pas met de 
sluiting van het partage-tractaat in 1663 plaats, dat de verdeling van de Landen van Overmaas 
regelde. Geleen kwam, evenals de Zuidelijke Nederlanden, in Spaans-Habsburgse handen. 

c. Entgen Luiyten en  de heksen. 

Tel bij bovenstaande oorlogshandelingen nog op dat er tussen 1560 en 1650 een aantal keren sprake 
was van een pestepidemie en misoogsten, dan zal duidelijk zijn dat het barre tijden waren voor 
burgers en boeren. Het is dan ook niet vreemd dat er zondebokken gezocht werden. In deze periode 
vonden allerlei heksenvervolgingen en heksenverbrandingen plaats, waarbij de bekentenissen 
meestal door martelingen zijn afgedwongen. 

De laatste heks die op huidig Nederlands grondgebied (toentertijd echter Gulik) werd gedood (1674) 
was Entgen Luyten.  Ik volg de tekst van Wikipedia: 

Ten tijde van Herman Winand van Breyll werd in de zomermaanden van 1674 te Limbricht een heksenproces gevoerd. De 
verdachte was Entgen Luyten, weduwe van Jacobus Boven die Erdt. Zij was geboren in Lutterade, woonde geruime tijd in 
Valkenburg en vervolgens 44 jaar onafgebroken in Limbricht. Zij werd in juli 1674 op last van de schout en schepenen van 
Limbricht aangehouden op beschuldiging van “hexerei oder quaede Zauberei”. Zij werd gevangen gehouden in de kerker van 
kasteel Limbricht. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Generaliteitslanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
http://www.ppsimons.nl/stamboom/heksen.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Winand_van_Breyll
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_heksenvervolging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Valkenburg_(Limburg)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schepenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Limbricht
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Op 21 juli werd Entgen Luyten voor het eerst verhoord door de fiscaal (rechterlijk ambtenaar) van het gerecht te Limbricht, 
Herman Tacken. Entgen Luyten ontkende zich aan hekserij of toverij schuldig te hebben gemaakt. Gedurende de rest van de 
maand werden verschillende getuigen gehoord en op 4 augustus werd de “Klaglibell” (beschuldiging) op schrift gesteld. Deze 
bevatte het verzoek aan de rechtbank om op 31, vaak nogal merkwaardige, punten te horen. Zo zou ene Gorten van Neusz, 
“'bierhouder op Lichtenberg”, 26 jaar geleden zijn overleden nadat hij had gedronken uit dezelfde pot bier als waaruit 
Entgen Luyten een slok had genomen. Van Nuesz beweerde tot het laatst toe dat hij door Entgen was betoverd. Hetzelfde 
zou zijn gebeurd met het meisje Aleth dat in 1658 (geheel gezond) naast de verdachten in het veld had gezeten maar onwel 
was opgestaan en “betoverd, lam en kreupel naar bed gedragen moest worden”. De betovering werd pas verbroken nadat 
Aleth bij Entgen “umb Gottes wille” om brood en zout had gebedeld en gekregen. 
Daarna zouden drie koeien van Zietzen Bruggen, de vader van Aleth, door Entgen Luyten betoverd zijn en vervolgens 
overleden. Zietzen Bruggen maakte Entgen toen openlijk voor heks uit maar werd door haar aangeklaagd op 10 september 
1668. Er werd bovendien 500 goudgulden schadevergoeding vereist. Na ongeveer een jaar staakte Entgen Luyten de 
vervolging, iets wat werd uitgelegd als een bekentenis. 
Op grond van deze en andere soortgelijke punten met betrekking tot onder andere op raadselachtige wijze gestorven 
paarden, verzocht aanklager Herman Tacken, de verdachte op de pijnbank tot bekentenis te dwingen. 

Op 4 augustus 1674 werd Entgen Luyten door schout en schepenen van Limbricht verhoord. Zij ontkende alle haar ten laste 
gelegde punten. Schout en schepenen beschouwden de beschuldigden als vermoedens en gaven opdracht tot nader verhoor. 
De zaak bleef maanden voortslepen en Engten Luyten raakte door haar verblijf in de kerker van kasteel Limbricht zowel 
geestelijk als lichamelijk volkomen ontredderd. Op 3 oktober werd zij, volgens een besluit van de rechtbank, door een 
onpartijdige rechtsgeleerde, Nicolaus Helgers, opnieuw ondervraagd. Zes dagen later werd zij echter dood in haar cel 
aangetroffen. De lijkschouwer stelde vast dat de vrouw “gestranguleert ofte verworght” was. De rechtbank hield het op 
zelfmoord, ondanks dat eerder het tegendeel uit het rapport van de lijkschouwer viel op te maken. In een door Nicolaus 
Helgers uitgebracht advies werd echter beredeneerd dat een zelfmoord als een schuldbekentenis kon worden uitgelegd. 
Deze redenering was de Limbrichtse rechtbank niet onwelgevallig. 

Helgers adviseerde ten aanzien van het vonnis dat het lijk door de beul met paarden naar de galg gesleept moest worden 
om daar te worden begraven. De galg stond in Einighausen, langs de tegenwoordige Bergerweg. De plaatsnaam “Aan de 
Galling” herinnert daar nog aan. Aldus werd een tragische episode uit Limbrichts verleden afgesloten. De vraag of sprake is 
geweest van een zelfmoord dan wel van een gerechtelijke moord, blijft echter onbeantwoord. 

Op twee plaatsen in deze beschrijving ligt een relatie naar Einighausen. 
Allereerst wat betreft de beschuldiging van Gorten van Neusz, “bierhouder te Lichtenberg”. De 
Lichtenberg was/is een stukje van de Heistraat (volgens de overlevering van Cla Höngens, daar 
geboren en opgegroeid) gelegen rondom de aansluiting van de Baakwaeg op de Heistraat. 
Opmerkelijk: in recente tijden lag daar café de Jachthut.  

Op de tweede plaats natuurlijk het gegeven dat haar lichaam begraven werd bij de galg van Limbricht 
en deze was gelegen waar nu de de Bergerweg aansluit op de Urmonderbaan, of in een wat recenter 
verleden de veldwegen Treichterwaeg en Gelaenderwaeg aansloten op de Bergerweg. 

d. Het Concilie van Trente. 

Behalve de oorlogen, pest en heksenprocessen, vond in deze periode ook nog het Concilie van Trente 
plaats. Dit had tot doel de misstanden binnen de kerk aan te pakken en de RK kerk te 
herpositioneren vooral ten opzicht van de protestanten. Voor genealogisch onderzoek is daar het 
belangrijke besluit genomen dat iedere parochie een Kerkregister diende bij te houden. Dat is niet 
overal meteen gebeurd. Het kerkregister van Limbricht bijvoorbeeld werd pas vanaf (ongeveer) 1680 
bijgehouden. 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Entgen_Luyten 
- http://www.ppsimons.nl/stamboom/historie1500.htm 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Trente 
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5. De Franse Veldtochten en Oorlogen (1667-1697) 

Wie dacht dat het nu wat rustiger zou worden in deze gebieden, heeft het mis. 

Limburg was en bleef min of meer speelbal van de verschillende (groot)machten die elkaar dit gebied 
betwistten. NB. al met al, 10 oorlogen werden er (deels) op Limburgs grondgebied uitgevochten! 
Kort na de Vrede van Munster aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog, verscheen Lodewijk XIV (de 
Zonnekoning) en eiste de Zuidelijke gebieden op. Weer veel oorlogshandelingen, die veel verder 
reikten dan dit gebied, maar in onze regio is Sittard in deze periode hard getroffen. 
Na verwoestingen in de 80-jarige oorlog was de stad weer enigszins opgebouwd. In 1676 werd de 
stad ingenomen en geplunderd door de Franse troepen. Een jaar later kwamen zij terug en werd de 
stad opnieuw geplunderd. Woningen werden in brand gestoken en er bleef maar heel weinig over. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Limburg 

http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:1677-rampjaar-voor-
sittard&catid=41:historie&Itemid=62 

De slag op de Welschenheuvel (1678) past eveneens in deze periode. Bij deze slag stonden 7000  
Fransen tegenover 20000 Duitsers. Volgens Schrijnemakers is het niet onwaarschijnlijk dat een 
aanzienlijk deel van de Duitse troepen in Einighausen ingekwartierd was. Mogelijk dat bij het west-
oost gerichte kanonvuur van de Fransen, de strodaken in de huidige Brandstraat vlam gevat hebben. 
Vandaar mogelijk de naam van deze straat. 

Ter aanvulling op deze barre periode en dan in de letterlijke betekenis, de periode 1690-1700 staat 
bekend als de kleine ijstijd, het koudste decennium sinds 700 jaar. 

In 1688 werd midden in het dorp, daar waar nu het H. Hartbeeld staat, een Kapel in Einighausen 
gebouwd. Stichteres was Elisabeth van Breyll, vrouwe van Limbricht. De stichting en het gebruik van 
de kapel liep niet van een leien dakje. Tot 1691 bleef de kapel ongebruikt, niet op de laatste plaats 
door het verzet van de pastoor van Limbricht. 

Graag verwijs ik naar Schrijnemakers voor een uitvoeriger toelichting. 

Schrijnemakers:  Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van een dorp en parochie. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Limburg
http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:1677-rampjaar-voor-sittard&catid=41:historie&Itemid=62
http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:1677-rampjaar-voor-sittard&catid=41:historie&Itemid=62
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6. De periode 1700-1800 

a. De Spaanse Succussie oorlog (1702-1713) zorgde weer voor het nodige oorlogsgeweld en onrust. 
Echter voor zover ik kan nagaan betrof deze strijd vooral het gebied rondom Roermond, Weert en 
Venlo, met Stevensweert als het zuidelijkst betrokken stadje. Ongetwijfeld en mogelijk heeft deze 
oorlog toch ook zijn effecten gehad op “ons gebied” 

b. 1740-1748 – Oostenrijkse Successieoorlog 

De Oostenrijkse Successieoorlog tussen Frankrijk en Pruisen met Oostenrijk had met name vanaf 
1745 ook gevolgen voor het zuidoostelijke deel van het land van Loon en voor Zuid-Limburg. Het 
geweld (onder andere slag bij Lafelt) trof vooral de zuidelijke gebieden. Dit keer werd de omgeving 
van Roermond en noordelijker gelegen gebieden gespaard. Ook onze regio was niet direct betrokken 
bij de oorlogshandelingen. 

c. De Bokkenrijders 

De jaren 1750-1800 vormen de periode van de Bokkenrijders. De armoede was groot door o.a. de 
extreem koude winters, misoogsten en de veepest. Er is veel sprake van landloperij en diefstal.  
Zoals we eerder bij de heksen zagen, en tegenwoordig zien we dat overigens ook nog steeds, worden 
er in moeilijke tijden vaak zondebokken gezocht aan wie het kwaad verweten wordt. In deze situatie 
krijgt de term “zondebok” wel een heel letterlijke betekenis: de “Bokkenrijders”. 
 
Vooral in Zuid-Limburg en het land van Loon ontstond een ware hetze en werden mensen, heel vaak 
op grond van willekeur, verdacht van het lidmaatschap van de Bokkenrijders. 
Verdenking stond bijna gelijk met veroordeling, want de martelingen waren gruwelijk en leidden 
vrijwel altijd tot bekentenissen, ook bij onschuldigen. Honderden mensen werden geëxecuteerd. In 
Gelre en Gulick gingen de schepenbanken hier veel zorgvuldiger mee om en waren bekentenissen tot 
stand gekomen door foltering ongeldig. In onze kleine regio heb ik, behalve in Geleen, niets kunnen 
vinden  over activiteiten of berechting van Bokkenrijders. 

Voor een uitvoeriger beschrijving en ook beschouwing over de Bokkenrijders verwijs ik naar (een 
deel uit) de scriptie van Mayella Urlings over Bokkenrijders, die ik als bijlage heb opgenomen op het 
eind van deze notitie. 

 

d. De aanleg van de Bergerweg (1768-1771) 

Het hertogdom Gulik heeft veel eeuwen (1400-1800) van oorlog en onrust overleefd. Zoals reeds 
eerder aangegeven was het voor Gulik van groot strategisch en economisch belang om toegang tot 
de Maas te hebben. De natuurlijke waterwegen vormden toentertijd dé handelsroutes. Urmond was 
voor Gulik een belangrijke haven. Vanuit het zuiden werd Naamse steen, mergel, hout en kalk 
aangevoerd, vanuit het noorden veel levensmiddelen, zoals kaas, olie en vis. 

De doorvoer van Urmond naar het hart van Gulik liep het eerste deel over de Maasbaan. Deze liep 
vanaf de kerk in Berg,  ten zuiden van Guttecoven, over de Maaswaeg, de Sjtreuteling en 
Zitterderwaeg naar de Limbrichterpoort in Sittard. (zie ook de notitie over veldwegen en veldnamen 
in Einighausen op de site). Waarschijnlijk bestond deze weg al eerder dan, dat Gulik via Urmond 
toegang kreeg tot de Maas en paste de Maasbaan in de Oost-West verbinding Antwerpen-Rijnland 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_Successieoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Lafelt
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Een belangrijk deel van de Maasbaan liep door de vrije rijksheerlijkheid Limbricht, waartoe ook 
Einighausen  behoorde. 

Door de toename van de handel in de 2e helft van de 18e eeuw ontstond er behoefte aan betere 
wegen. Tussen 1768 en 1771 werd daarom de Bergerweg aangelegd. Echter omdat de 
vrijheerlijkheid Limbricht een behoorlijke autonomie en rechten bezat, werd de Bergerweg 
hieromheen aangelegd; hij volgde a.h.w. de grens van de vrije rijksheerlijkheid Limbricht. De weg was 
7,5 meter breed en van grind voorzien, vandaar ook zijn eerste naam: Steenweg. 

 

Op deze kaart (overigens van 1900) is de Maasbaan in groen aangegeven en de Bergerweg in geel. 

http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=102:van-karrenspoor-tot-
a2&catid=41:historie&Itemid=62 

 

e. De Graetheide 1750-1800. 

Het Graetbos was in de afgelopen eeuwen, ondanks het “holtgeding”, vooral door het hoeden van 
schapen, gedegradeerd tot een heidegebied: de Graetheide. Ook begonnen bepaalde dorpen 
aanspraken te maken op delen van het gemeenschappelijk deel. 

In 1775 werd door de hertog van Gulik een conferentie belegd met de betrokken 
kerkgemeentes/parochies (kerspelen) om te komen tot een eventuele verdeling van het 
gemeenschappelijk deel. Deze conferentie mislukte, vooral omdat men het niet eens kon worden 
over de verdeelsleutel. Er werden andere oplossingen bedacht. 
 
Het gebied grenzend aan Einighausen, dat vooral voor de (arme) inwoners al eeuwen van 
levensbelang was, werd geclaimd door Sittardenaren. Na het mislukken van de conferentie trachtten 
zij op onofficiële en slinkse wijze dit deel bij hun –tot dan toe beperkte- gebied te voegen. In 1779 

http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=102:van-karrenspoor-tot-a2&catid=41:historie&Itemid=62
http://www.graetheidecomite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=102:van-karrenspoor-tot-a2&catid=41:historie&Itemid=62
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werd er daarom een soort pachtcontract gesloten, dat de Einighausenaren garanties zou bieden voor 
het gebruik. 
Echter, 40 jaar later bleek deze zekerheid, schijn. 
 
Voor meer details: Schrijnemakers:  Einighausen, oorsprong en ontwikkeling van een dorp en parochie. 

 

f. De aardappel 

Tegenwoordig is de aardappel, in al zijn verschijningsvormen van patat tot chips, een belangrijk 

onderdeel van ons voedsel. We dienen ons echter te realiseren dat dit eigenlijk pas sinds twee tot 

tweeneenhalve eeuw het geval is. Daarvoor vormde granen het belangrijkste bestanddeel in het 

voedsel (brood, pap enz.).  (zie ook het stuk over “leven in 1789” op deze site) 

Waarschijnlijk heeft de aardappel voor een kleine, onzichtbare, revolutie gezorgd niet alleen wat 

betreft eetgewoontes en gezondheid, maar ook in termen van welvaart. 

De aardappel is vanuit Zuid-Amerika naar Europa gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers. 
Monniken waren verantwoordelijk voor de verspreiding van de aardappel vanuit Spanje naar de 
andere Europese landen. Zij pootten de plant in hun kloostertuinen.  

De boeren stonden aanvankelijk weigerachtig tegenover een plant waarvan de stengels en bessen 
giftig zijn en dachten dat de knollen ook ongezond zouden zijn. Daarnaast speelde bijgeloof een rol: 
een gewas dat zich ook vanuit de knollen kon vermeerderen moest haast wel van duivelse oorsprong 
zijn. Bijgeloof veroorzaakte de vrees dat het eten van de aardappel lage begeerten opwekte en daar 
zelfbestuiving bij de aardappelplant niet zeldzaam is zou zelfbevlekking er bij de mens een gevolg van 
zijn. 
Pas in 1727 werd de aardappel, voor het eerst in Friesland, als voedsel erkend. Langzamerhand kreeg 
de aardappel toch steeds meer de rol van volksvoedsel. Algemeen wordt aangenomen dat het 
beruchte hongerjaar 1740/41 een belangrijke invloed heeft gehad op het gebruik van aardappelen 
als voedsel en de verbreiding van de teelt. Naast het gebruik voor menselijke consumptie was de 
aardappel ook al vroeg van belang als veevoeder, speciaal voor het mesten van varkens. 

- http://www.nivaa.nl/nl/over_aardappelen/de_aardappel/geschiedenis_in_vogelvlucht 

- http://www.encyclopediedrenthe.nl/Aardappel 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://www.encyclopediedrenthe.nl/Varken/varkenshouderij
http://www.nivaa.nl/nl/over_aardappelen/de_aardappel/geschiedenis_in_vogelvlucht
http://www.encyclopediedrenthe.nl/Aardappel
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7. Franse tijd 

a. Algemeen 

Toen de Franse Revolutie van 1789 zich min of meer als een olievlek over Europa verspreidde 
veranderde er veel. Limburg kwam na 1794 (Gulik overigens pas in 1798) onder Frans gezag, en 
hoorde bij de Franse departement Nedermaas. Allerlei privileges van kerk en adel werden afgeschaft, 
het kadaster en de burgerlijke stand werden ingevoerd en alles zou definitief anders worden dan het 
ooit was: scheiding van kerk en staat, stemrecht, vrijheid en gelijkheid van burgers, 
godsdienstvrijheid, vrijheid van drukpers, vele zaden van onze huidige democratische samenleving 
zijn toen gezaaid. 

Boeken zijn hierover volgeschreven en de details ga ik hier niet verder uitwerken. 

In 1799 kwam Napoleon na een staatsgreep aan de macht. Hij wilde heel Europa in zijn macht krijgen 
en begon veel oorlogen.  Zijn expansiedrift kwam hem duur te staan. Na de nederlaag bij Leipzig, in 
1813, werd zijn  leger achtervolgd en terug gedreven. Het Frans kerkhof in Limbricht was een direct 
gevolg van deze nederlaag. (volgende paragraaf) 

In 1814 kwam een einde aan het Franse regime in Limburg.  

Het heeft echter tot 1839 of mogelijk zelfs wel tot 1866 geduurd voordat de positie van Limburg 
helder was. 

b. Frans kerkhof in Limbricht 

In oktober 1813 leed Napoleons 'Grande armée' een zware nederlaag bij Leipzig. Zijn bijna 200.000 
soldaten tellende leger was niet opgewassen tegen het geallieerde leger dat uit meer dan 300.000 
soldaten bestond. Wat volgde was een chaotische terugtrekking vanuit Duitsland naar Frankrijk. In 
kasteel Limbricht, dat op de route van de terugtocht lag, werd inderhaast een veldhospitaal ingericht 
voor zieken en gewonden. 
 
De legerarts Joseph Kerckhoffs schrijft: "De eerste keer dat ik het hospitaal kwam, trof ik daar de 
doden en de levenden, de gewonden en de zieken door elkaar aan. De zieken lagen op de grond, 
zonder matras of zelfs stro, in hun eigen uitwerpselen. Ik heb op mijn tenen gelopen om niet tot aan 
mijn enkels in hun uitwerpselen terecht te komen. Er waren zieken bij, die zich te ruste hadden gelegd 
op de lichamen van de overledenen. Er waren zoveel mensen overleden, dat de lijken op elkaar 
werden gestapeld…" 
 
687 soldaten bezweken aan allerlei ziektes en werden begraven in een massagraf, slechts enkele 
honderden meters verwijderd van kasteel Limbricht. 

http://www.expeditielimburg.eu/episodes_01-02_informatie.html 

  

http://www.expeditielimburg.eu/episodes_01-02_informatie.html
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8. De periode 1815-1839 of 1815-1866. 

a. Algemeen 

Na 1814-1815 begon het bekende “landje-pik-gedrag” om Limburgs grondgebied weer opnieuw, 
alleen nu met andere speler aan het bord. Dit spel duurde tot 1839. 

Tijdens het Congres van Wenen in 1815 werd bepaald dat het departement van de Nedermaas en 
een deel van het departement van de Roer deel zouden gaan uitmaken van het nieuwe Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. Het oostelijk gedeelte van het Pruisisch Overkwartier ging definitief naar 

Pruisen, het westelijk deel samen met het 
vroegere Oostenrijks en Staats Overkwartier 
werd ingedeeld bij de nieuwe Nederlandse 
provincie. Koning Willem I bedacht voor deze 
nieuwe eenheid de naam Limburg, ingegeven 
door het vroegere Hertogdom Limburg, dat 
overigens veel zuidelijker lag en nauwelijks 
raakvlakken had met de huidige provincie. 

Om allerlei redenen ontstond er toenemende 
onvrede in de zuidelijke provincies van het 
Nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
Deze leidde in 1830 tot een oproer in Brussel, 
waaruit een (Belgische) 
onafhankelijkheidsbeweging ontstond. Limburg 
sloot zich voor het grootste deel aan bij de 
opstandelingen.  

Al snel was de hele provincie Limburg, met 
uitzondering van de garnizoensplaatsen 
Maastricht en Mook, in opstandige, Belgische 
handen. 

In 1831 werd de afscheiding een feit en  
Leopold de eerste koning der Belgen.  

Willem I trok in 1831 opnieuw België binnen voor wat later de Tiendaagse Veldtocht zou worden 
genoemd. Een groot aantal Belgisch Limburgse steden werd "veroverd", maar de Maassteden, 
behalve Maastricht, bleven in Zuidelijke handen. Toen de Fransen de Belgen te hulp kwamen trok het 
regeringsleger zich terug op de vestingen van Antwerpen, Luxemburg en Maastricht. 

Na inmenging van buitenlandse mogendheden werd in Londen op 15 november 1831 het Verdrag 
van Londen gesloten, waarin de definitieve grenzen van de nieuwe Belgische staat werden 
vastgelegd.  

De provincie Limburg en het Groothertogdom Luxemburg werden gesplitst: in ruil voor het afstaan 
van westelijk Luxemburg aan België zou oostelijk Limburg onder Nederlands bestuur komen en net 
als het verkleinde groothertogdom Luxemburg deel gaan uitmaken van de Duitse Bond.  In ruil voor 
deze gebiedsafstand kreeg België het recht op een doorgang door oostelijk Limburg, de latere IJzeren 
Rijn. België accepteerde het verdrag, omdat zijn onafhankelijkheid erin erkend werd en het uitzicht 
bood op een definitieve vrede. De Nederlandse koning Willem I weigerde echter de Belgische 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Congres_van_Wenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Departement_(Nederlanden)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nedermaas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roer_(departement)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Limburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luxemburg_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Londen_(1839)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Londen_(1839)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groothertogdom_Luxemburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Bond
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeren_Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeren_Rijn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/1815-VerenigdKoninkrijkNederlanden.svg
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onafhankelijkheid te aanvaarden, in de hoop dat Pruisen en Oostenrijk hem alsnog te hulp zouden 
schieten en de eenheid in de Nederlanden hersteld zou kunnen worden. 

Zo bleef in de volgende jaren de status quo gehandhaafd en bevond geheel Limburg, met 
uitzondering van Maastricht en Mook, zich onder Belgisch bestuur. Maastricht was al deze jaren in 
staat van beleg. Het eerste jaar was slechts een beetje verkeer met Aken mogelijk. In 1833 werd de 
Maas vrijgegeven voor vervoer en werd meer verkeer mogelijk. 

In 1838 gaf Willem I toe en accepteerde het in 1831 gesloten verdrag. Dit betekende dat Limburg en 
Luxemburg alsnog verdeeld werden. Nog lange tijd had men moeite met de splitsing van Limburg.  

In België bleef men nog geruime tijd geïnteresseerd om Nederlands Limburg alsnog te annexeren. Na 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), waarin Nederland neutraal was gebleven, zag men zijn kans 
schoon: de Belgische regering beschuldigde Nederland van Duitsgezindheid en eiste om die redenen 
Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands Limburg op. In Nederland werd hierop zeer afwijzend gereageerd, 
al was het maar omdat Nederland helemaal niet had deelgenomen aan de oorlog en er in zijn ogen 
dus ook niet voor 'gestraft' kon worden. Mede daarom ging de internationale gemeenschap niet op 
de Belgische eisen in. 

b. Limburg als onderdeel van de Duitse Bond 1840-1866. 

Hoewel Nederlands Limburg in 1839 deel werd van het Koninkrijk der Nederlanden, mochten 
Limburgse Kamerleden niet meestemmen over de grondwet van 1840. Dit had te maken met de 
bijzondere positie van Limburg als onderdeel van de Duitse Bond, een statenbond van Duitse staten 
en staatjes. Limburg werd daarom apart behandeld binnen Nederland. Het hertogdom werd in de 
grondwet van 1840 ook niet als provincie aangeduid. 

In 1848 ontstond naar aanleiding van de liberale Maartrevolutie een streven binnen de Duitse Bond 
naar staatkundige eenheid. Er werd een nieuw Frankfurter parlement opgericht, waarin ook een 
tweetal door verkiezingen aangewezen vertegenwoordigers van het Hertogdom Limburg zitting 
hadden. De reacties vanuit de Nederlandse pers waren opmerkelijk: "Limburg is een jammerlijke 
strook gronds, een uitwas van ons land, dat onze beste sappen verteert." De Nederlandse regering 
was in die tijd niet bereid tot een conflict met Duitsland en wilde Limburg daarom best afstaan. Door 
onderlinge verdeeldheid mislukte de staatsvorming echter en in 1850 keerde de Duitse Bond als 
losse statenbond weer terug. Limburg bleef daarom deel van het Koninkrijk der Nederlanden. 

In 1866 viel de Duitse Bond uiteen door verdeeldheid tussen Pruisen en Oostenrijk. Limburg werd 
daarna niet meer opgenomen in nieuwe Duitse staatsverbanden. Bismarck waagde in 1867 nog een 
poging Limburg bij de Noord-Duitse Bond aan te sluiten, maar zag hiervan af op een internationale 
conferentie in Londen. 

Zodoende verloor Limburg zijn bijzondere positie en werd het de elfde provincie van Nederland. De 
titel hertogdom bleef het provinciebestuur nog tot 1906 formeel voeren, hoewel deze eigenlijk geen 
betekenis meer had. Alleen het gebruik om de commissaris van de Koning(in) met "gouverneur" aan 
te spreken, herinnert nog aan deze tijd. 

De tijd na ongeveer 1860 is ook de tijd van het 'Rijke Roomse Leven' waarbij de Katholieke kerk een 
overheersend, en dikwijls dwingend, stempel op het sociale en culturele leven in Limburg drukte. 
Vooral de sociale controle hield iedereen in het katholieke gareel.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Limburg 
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b. Graetheide perikelen (vervolg) 

Het invoeren van het kadaster in de Franse Tijd was een compleet andere benadering van het begrip 
“eigendom”. Overlevering, mondelinge afspraken en al dan niet gedoogde of nagekomen afspraken 
werden opeens formeel vastgelegd. Laat duidelijk zijn: het (kunnen) heffen van belasting op 
eigendom was een belangrijke drijfveer voor dit soort bureaucratische maatregelen van de Fransen. 
Op gronde van onjuiste informatie en onjuist aangeleverde cijfers werd de Graetheide in de Franse 
Tijd niet correct verdeeld tussen de departementen Nedermaas en Roer toegewezen. Zonder veel 
consequenties, want de Fransen vertrokken vrij snel daarna. 

Na het vertrek van de Fransen bleef het kadasterstelsel bestaan. Echter wat te doen met de 
“gemeenschappelijke gronden”, zoals de Graetheide en de onjuiste verdeling? In 1818 werd dit 
probleem door Gedeputeerde Staten aanhangig gemaakt. Een belangrijke verdeelsleutel was dat het 
al dan niet gecultiveerd zijn van de grond. Door deze sleutel werden vooral de Krawinkel, Lutterade, 
Einighausen, Guttecoven, Berg en Urmond benadeeld en met name Sittard (t.o.v. Einighausen) werd 
grote winnaar. Maar ondanks alle felle protesten van de benadeelden bleef het bij deze verdeling. De 
(juridische) strijd inzake de Greatheide heeft in Einighausen nog tot 1856 geduurd! De opstelling van 
de gemeente Limbricht toentertijd heeft er (in combinatie met onderstaande waarschijnlijk) zelfs toe 
geleid dat Einighausen een formeel verzoek bij de Koning heeft neergelegd tot “onafhankelijkheid”.  

Voor meer details verwijs ik graag naar Schrijnemakers en naar het artikel van Peter Schulpen (staat 
ook op de site) 

c. Kerk van Einighausen 1840 

De weg van bidkapel (1688) tot hulpkapel (1832) en daarna van kapel naar nieuwe kerk (1840) was 
lastig en bezaaid met zeer veel stekels, zowel van burgerlijke als kerkelijke zijde. Vasthoudendheid en 
gezamenlijk optrekken van de inwoners van Einighausen heeft uiteindelijk succes opgeleverd. 

In het boek van Schrijnemakers staat een zeer uitvoerige en boeiende beschrijving van deze lange 
weg en ik zou daaraan onrecht doen, wanneer ik deze zou samenvatten. 

Duidelijk is in ieder geval dat de verhoudingen tussen Limbricht en Einighausen verder verstoord 
raakten; in combinatie met de Graetheidperikelen is de “opstand” van de Einighausenaren alleszins 
begrijpelijk. 

 

d. De Brikkebekkèsj 

Tijdens de Franse tijd hadden de meeste boeren een aardig inkomen. Er was voldoende vraag naar 
agrarische producten uit Frankrijk. Na de Franse tijd viel deze inkomstenbron echter weg en moesten 
veel boeren gaan bijverdienen. Velen van hen gingen in de zomer enkele maanden (april-september) 
naar Duitsland om 'brikken' te bakken. Nadat de boeren hun akkers hadden ingezaaid, begon het 
brikkenbakkerseizoen. Het vee werd uitgeleend, de huizen dichtgespijkerd tegen diefstal en een 
groot deel van de huisraad werd op een kar geladen. Vervolgens trokken vele duizenden mannen, 
vrouwen én kinderen naar de brikkenbakkerijen in Duitsland. Uit bronnen is bekend dat in sommige 
dorpen, zoals Schinveld en Stein, honderden mensen werkzaam waren in de baksteenindustrie. 

http://www.canonvanlimburg.nl/de-franse-tijd
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Een brikkenbakkerploeg bestond uit ongeveer 10 mensen met aan het hoofd de ploegbaas. De 
ploegbaas had de 
leiding over de 
werkzaamheden en 
maakte ook de 
afspraken met de 
opdrachtgever. 
Voorafgaand aan elk 
seizoen sprak hij af 
hoeveel brikken zijn 
ploeg dat jaar zou 
bakken en voor welke 
prijs. 

Een 
brikkenbakkerploeg 
bestond uit 
verschillende 

werklieden, elk met een eigen taak. De leemmaker stond aan het begin van het productieproces: hij 
vermengde de leem met water en kneedde het (met zijn voeten) tot een plastische massa. 
Vervolgens laadde de leemdrager, de schörger, de klei op zijn kruiwagen en bracht die naar de 
vormtafel. De vormer duwde de klei vervolgens in een houten raam. Dit was zwaar werk, dat meestal 
door de ploegbaas zelf werd verricht. Zijn tempo bepaalde het tempo van de gehele ploeg. De 
afdragers (meestal vrouwen of kinderen) droegen de vormen naar de droogbaan. Daar draaiden de 
baanmeisjes en -jongens de ongebakken brikken regelmatig om, zodat ze gelijkmatig konden drogen. 
Na 3 tot 6 weken konden de brikken in de oven.  

De brikken werden vervolgens gebakken in een veldbrandoven. Dit was een oven waarin de brikken 
met de honderdduizenden tegelijk werden opgestapeld. Tussen de lagen brikken in lag stro en 

steenkolengruis dat werd aangestoken, waarna de brikken allemaal langzaam gebakken werden.ri 

voorbij. 

http://www.canonvanlimburg.nl/brikkenbakkers 

Feitelijk waren de “brikkebekkèsj” gastarbeiders in Duitsland, en vaak werden zij ook zo behandeld. 
Behalve in de baksteenindustrie was er ook gastarbeid als “krotesjtaeker” in het najaar en in de 
bouwvak als “pleesteraer”. Twee ooms van mijn vader zijn rond de eeuwwisseling als “pleesteraer” 
gaan werken in  het gebied rondom “Cöln” en hebben daar uiteindelijk florerende bedrijven opgezet. 

Het fenomeen van gastarbeid door Limburgers in de Duitse grensstreek heeft tot de jaren 20-30 
geduurd. Met de opkomst van de steenkoolwinning ontstond er hier meer dan genoeg vraag naar 
arbeidkrachten, dusdanig dat er een omgekeerde beweging op gang kwam; Italianen, Polen en 
Spanjaarden kwam als gastarbeiders werken in de Limburgse kolenmijnen. 

 

 

 

  

http://www.canonvanlimburg.nl/brikkenbakkers
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Bijlage: De Bokkenrijders  
(overgenomen uit de scriptie van Mayelle Urlings bij haar afstuderen als docent Geschiedenis) 
 

Zoals eerder besproken, leefde de bevolking onder erbarmelijke omstandigheden.  
Er heerste armoede. Men had te kampen met strenge winters, mislukte oogsten, veeziektes. Dit leidde tot 
hongersnoden. Een conclusie is snel getrokken: mensen gingen uit wanhoop stelen om te kunnen overleven. 
Deze eenzijdige conclusie is in mijn ogen echter niet het antwoord dat kan verklaren waardoor de Bokkenrijders 
ontstonden. 
De macht in deze gebieden lag in de handen van de Republiek der Nederlanden en het Oostenrijks vorstendom, 
voor de bevolking heersers uit den vreemde. De bevolking werd door beide machthebbers militair bezet; er 
waren constant legers aanwezig, zowel op doortocht als op vestigingsplaatsen. Verder werden de gebieden, 
waarin de Bokkenrijders leefden, economisch gekoloniseerd, sociaal gekleineerd en fiscaal zwaar belast. 
Vaak wordt het begrip ‘bende’ gebruikt in verband met de Bokkenrijders. Dit impliceert echter dat het bandieten 

zijn, rondtrekkende boeven of landlopers. Niet het type dat getrouwd is, wellicht kinderen heeft en een beroep 

uitoefent. Dit soort bendes kwamen in Zuid-Limburg dan ook niet tot nauwelijks voor, vanwege het feit dat er 

niets te halen viel. Bokkenrijders maakten geen deel uit van dit soort bendes. Dit was ook bekend bij justitie en 

overheden. 

Er was in de Landen van Overmaas sprake van een ‘subsistance economy’. Dit wil zeggen dat er geen groeiende 

economie was, maar slechts gericht was op het voeden van alle monden. Het bracht niets op voor de export, 

waardoor ook geen handel kon ontstaan. De economie bleef stilstaan. Dit werd verergerd door de legers en 

militaire eenheden die de bevolking beroofden van producten die eigenlijk voor henzelf bedoeld waren. 

Zoals eerder besproken heerste er een politieke verdeeldheid. De bevolking had te maken met de ‘Onzalige Drie-

eenheid’, die zij moest gehoorzamen. Deze bestond als eerste uit de kerk, die sympathiseerde met de vijand, het 

Ancien Régime. Ten tweede was er een eigen ‘upper class’ die bestond uit adel en grote pachters. Tot slot had 

men nog te maken met de grote boeren, opkopers en handelaren in agrarische producten. 

De onderste laag van de bevolking kreeg geen kans om zich te ontplooien, maar werd dom gehouden. De 

sociale ontevredenheid leidde tot verzet. Het ideaalbeeld bestond uit het loskomen en onafhankelijk worden van 

de buitenlandse bezetters. Zij wilden een verbetering van hun lot waarmaken, dat onder andere zou bestaan uit 

autonomie, zeggenschap in eigen zaken en een verbetering van de economie. Hoe meer het volk onderdrukt 

werd, des te feller het verzet.  

José(phus) Speetjens maakt in zijn boek ‘Land van de Bokkenrijders’ een mooie vergelijking. Om uit te leggen 

waardoor de Bokkenrijders ontstonden, maakt hij een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede 

Wereldoorlog had Nederland ook te maken met buitenlandse bezetters, de nazi’s. Er ontstond veel verzet. 

Wanneer we terugblikken naar de 18
e
 eeuw, zien we een vergelijkende situatie.  

De Landen van Overmaas werden bezet door buitenlandse strijdmachten en onderdrukten de bevolking. Er 

ontstond weerstand, die in fel verzet werd omgezet. De Bokkenrijders werden in het leven geroepen. Het waren 

verzetsstrijders uit alle lagen van de bevolking. De Bokkenrijders kunnen worden vergeleken met een 

guerrillabeweging. In het begin liepen de verzetsacties moeizaam. 

 

 

 Er zijn drie Bokkenrijdersperiodes te onderscheiden. De eerste (1720 – 1742) en tweede (1748 – 1750) periode 

verliepen niet geheel volgens plan. Dit was te wijten aan het feit dat de bendes toen nog slecht georganiseerd 

waren en dat er inderdaad meer sprake was van een bende dan van een verzetsgroep. Er zaten veel criminelen 
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tussen de verworven leden, er heerste weinig discipline en waren niet tot nauwelijks militair georganiseerd. Zij 

waren niet of nauwelijks in het bezit van wapens omdat er simpel genoeg geen geld voor was.  

De overvallen die zij pleegden brachten net genoeg op om de leden in hun dagelijks levensonderhoud te kunnen 

voorzien. De buit kreeg in latere tijd een zogenaamd “twee bestedingspatroon”: Enerzijds was er sprake van een 

beloningssysteem dat te vergelijken valt met soldij in natura, anderzijds werd er geld gespaard om wapens te 

kunnen kopen.  

Deze wapens werden besteld en vervaardigd in Luik. We komen dan langzaam bij de derde periode (1751 – 

1778), waarin de organisatie veel beter werd dan in voorgaande periodes. Er was nu sprake van een organisatie 

die geschoeid was op militaire leest.  

Acties van de Bokkenrijders waren voornamelijk gericht op grote pachtboerderijen, kerken, kloosters en molens. 

Rijke veehandelaren, financiers van beroepsactiviteiten en opkopers van vee- en landbouwproducten moesten 

het ook vaak ontgelden.  

Ben Lindekens spreekt in zijn boek ‘Ze reden bij nacht’ over sociaal banditisme. Dit verwijst naar Robin Hood 

taferelen, waarbij de rijken beroofd werden en de buit verdeeld werd onder de armen. Frans van Oldenburg 

Ermke heeft het over sociale impulsen en ziet de Bokkenrijders ook als voorlopers van de Franse Revolutie.  

Naamverklaring ‘Bokkenrijders’ 

Tijdens de eerste bendes werd er nog niet gesproken over het begrip ‘de Bokkenrijders’. Deze naam werd pas 

later door mythevorming onder de bevolking aan de organisatie gegeven. Zo werd geloofd dat de dieven een 

pact sloten met de duivel. Deze voorzag hen van rijtuigen: bokken. Zo konden zij ’s nachts van plaats naar plaats 

vliegen op hun bokken en zo verschillende misdrijven plegen. Deze waanideeën werden door de kerk 

gestimuleerd en mogelijk zelfs aangepraat.  

Dat de bok gekoppeld werd aan Satan is niet nieuw. Typische demonische bokgestalten kwamen al vroeg in de 

geschiedenis voor. Bij de Dionysische mysteriën speelde het bokkenmasker al een rol en ook bij de Perzen en de 

Etrusken was de bok een cultusdier. Ook in de Germaanse cultuur komen we de bok tegen. Volgens de 

godenverhalen werd de donderwagen van de Germaanse god Thor getrokken door bokken. In de middeleeuwen 

duikt de bok weer op tijdens de heksenvervolgingen. Gierlichs verwijst in zijn boek naar het bijgeloof dat heksen 

konden vliegen op bokken bij de Bocksberg. Zo geloofde men dat de duivel de vorm van een bok aannam tijdens 

de heksenbijeenkomsten. In de 10
e
 eeuw was er in de kerkelijke Canon Episcopi sprake van slechte vrouwen die 

tijdens middernacht bokken bereden om zich over grote afstanden te verplaatsen.  

We kunnen concluderen dat tijdens de laatste perioden het element van de bok werd ingevoerd om de 

bendevorming een extra demonisch en heiligschennend karakter te geven. Heiligschennis leverde namelijk een 

grotere straf op dan alleen een ‘gewone’ misdaad.  

De Bokkenrijders werden door dit element voorgesteld als een goddeloze bende. Dit waren zij in mijn visie 

echter allerminst. Zij waren doorgaans zeer gelovig en zagen Jezus Christus juist als het symbool van vrijheid en 

revolutie. Toch overvielen zij veel kerken en kloosters. Deze acties waren echter niet gericht tegen het geloof, 

maar tegen de kerk als instituut en het (overgrote) deel van de geestelijken die samenspanden met de vijand.  

Tijdens de verhoringen van vermeende Bokkenrijders (lees: martelingen!) kwam het verhaal van ‘de 

Bokkenrijderseed’ naar voren. Volgens de mythe werd de Bokkenrijderseed bij bendeleiders thuis afgenomen of 

bij een afgelegen kapel. Als aspirant-leden wilden toetreden, moesten zij plechtig de Rooms-katholieke 

godsdienst afzweren en zich aan de duivel verbinden. Zij moesten een beëdigde belofte doen dat, in geval zij 

opgepakt werden, geen van de andere medeplichtigen te verraden. Wanneer men zich toch door de pijnbank 

liet vermurwen, moest alles op het moment dat zij ter dood gebracht zouden worden, worden herroepen. Ook 
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zou er een lang en smal boek aanwezig zijn geweest, waarin alle namen van leden werden opgeschreven. Dit 

boek is echter nooit gevonden. Het zou immers veel te link zijn geweest om alle namen bij te houden. Indien het 

boek gevonden of gestolen zou worden, zou ieder lid er gloeiend bij zijn geweest.  

Terugkomende elementen zijn de eedceremonie, hosties die ontheiligd werden, het drinken van een groene 

drank waarvan verdachten beweerden dat deze hen ‘betoverd’ had (deze drank was waarschijnlijk de sterk 

alcoholische drank absint), het vertrappen of bespuwen van een crucifix en de verbintenis met Satan. Ook zou 

de afgehakte hand prominent bij de Bokkenrijdersbijeenkomsten aanwezig zijn geweest. De dode hand kan 

wellicht echt zijn geweest. In spreektaal betekent ‘dode hand’ namelijk dat een stuk land in eigendom is van een 

eeuwigdurende stichting zoals een kerkgenootschap. Deze dode hand kon verwijzen naar het zich afzetten 

tegen wereldlijke en kerkelijke autoriteiten. De bevolking werd namelijk door deze autoriteiten uitgebuit. Men 

moest werken op haar land, maar moest bijna alles afdragen en hield zelf niets over. Dit riep veel weerstand op.  

Genoemde elementen bevatten voornamelijk ofwel mythen van het volksgeloof, ofwel de legende die door 

justitie en de kerk geconstrueerd werd, om de verzetbeweging extra te demoniseren.  

Wie waren de Bokkenrijders?  

Veel Bokkenrijders hadden een militaire achtergrond, doordat ze in de legers van onder andere Oostenrijk, 

Holland, Schotland en Hongarije hadden gediend. Ook waren leden van burgerwachten en schutterijen 

vertegenwoordigd, die redelijk met wapens overweg konden. Joseph Kerckhoffs bijvoorbeeld, de leider van de 

derde Bokkenrijdersperiode, had zelf een militaire achtergrond en hield zich hiermee bezig in de organisatie.  

Wanneer we naar de beroepen van vermeende Bokkenrijders kijken (die na te lezen zijn in de talloze 

processtukken), valt te concluderen dat er bijna geen beroep niet vertegenwoordigd  was in de 

Bokkenrijdersbenden. Anton Blok schenkt in zijn boek extra aandacht aan de vilders, die sterk aanwezig waren, 

vooral tijdens de eerste twee perioden. Vilders hadden de taak zieke dieren af te maken, gestorven vee te villen 

en kadavers op te ruimen. Ook hadden ze de taak lijken van veroordeelden te vervoeren, op te hangen of onder 

de galg te begraven.  

Vilders onderhielden een wijd vertakt netwerk, dat grotendeels tot stand kwam door onderlinge huwelijken. 

Door het smerige werk dat zij verrichtten, werden zij door een groot deel van de bevolking buiten gesloten. Zij 

werden gezien als het uitschot van de bevolking. Wilden zij na het harde werk bijvoorbeeld een drankje nuttigen 

in een herberg, dan moest de vilder buiten blijven staan en kreeg hij de drank door een raam aangereikt. De 

uitsluiting van vilders werd voornamelijk gestimuleerd door de respectabele ambachtslieden en 

grootgrondbezitters. Dit kan een van de belangrijkste redenen zijn waarom de vilders zich massaal aansloten bij 

het verzet: de Bokkenrijders.  

Om alleen over vilders te spreken, zou een te eenzijdig beeld geven. Ook kooplieden en herbergiers waren veel 

voorkomende beroepen. Deze waren vooral handig voor ontmoetings-plaatsen en het ronselen van leden. Het 

grootste gedeelte van de bevolking was werkzaam in de akkerbouw. Zij werkten voor grootgrondbezitters zoals 

kloosters en abdijen. Ondanks dat ‘naastenliefde’ het sleutelbegrip zou moeten zijn, maakten deze 

grootgrondbezitters zich schuldig aan lijfeigenschap/uitbuiting.  

Hier volgt een opsomming van de beroepen die men tegenkomt in de processtukken van vermeende 

Bokkenrijders: smeden, zadelmakers, glasblazers, mollenvangers, klompen-makers, meelverkopers, 

leiendekkers, kantoormeesters, varkenshoeders, geiten- en schapen-hoeders, opper- en gewone knechten, 

boterhandelaren, molenmakers, voerlui, kalverdrijvers, tamboers, messenkooplieden, schatheffers, 

veermannen, gardeniers, goochelaars, potten-bakkers, kamerdienaren, jagers, imkers, naaldenmaker, 

brandewijnbrouwer, hoefsmid, kolen-gids, broodbakker, wolspinners, kuiper, steenhouwer, paardenknecht, 

bankwerker, douanier, koster, molenmeester, meesterknecht en om af te sluiten met een typerend beroep voor 

Zuid-Limburg: mijnwerkers.  
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Onder de Bokkenrijders zijn ook een aantal vrouwelijke leden bekend. Deze verkleedden zich tijdens overvallen 

als mannen. Deze vrouwelijke leden, maar ook de vrouwen en dochters van Bokkenrijders, beoefenden bijna 

altijd een laag beroep uit, zoals spinster, voedvrouw of wever. Zij verdienden niet veel.  

Opmerkelijk is, net zoals in andere revoluties, dat de Bokkenrijders vooral gerekruteerd werden uit arbeiders, de 

laagste bevolkingsgroep. Dit is niet verwonderlijk, aangezien deze het meest te lijden hadden onder de 

buitenlandse bezetters en eerder in staat werden geacht om zich te verzetten tegen de machthebbers van 

Holland en het Oostenrijkse vorstendom. Er zijn slechts enkele hogere beroepen te onderscheiden die men kan 

vinden in de processtukken. Denk hierbij aan burgemeesters en dorpmeesters, maar ook aan Joseph Kerckhoffs, 

die het beroep van chirurgijn uitoefende en in hoog aanzien stond bij de bevolking.  

Procesvoering 

Wanneer een Bokkenrijder werd opgepakt, ging het er heel anders aan toe dan in het heden. Toen kon men nog 

geen advocaat inschakelen en waren er geen media zoals kranten en tv die het onrecht konden aantonen. Er 

was niemand die het voor hen op nam. Niet alleen de foltering, die gebruikt werd bij het ondervragen, was pure 

mishandeling.  

Ook de omstandigheden in de gevangenis waren al een tortuur op zich. De gevangenen zaten met een aantal 

opgesloten in een kleine ruimte. Zij konden zich niet wassen, laat staan schone kleren aantrekken. Ook was er 

geen toilet aanwezig. Het resultaat was een onhoudbare stank en een broeikas van bacteriën. De gevangenen 

kregen net genoeg voedsel en drank om in leven te blijven zodat zij in ieder geval genoeg bij bewustzijn waren 

om het verhoor te doorstaan. Veel stierven al in de cel, hetzij door de slechte levensomstandigheden, hetzij door 

verwondingen die zij tijdens de tortuur hadden opgelopen.  

De schout had vier taken. Hij was informant, onderzoeksrechter, aanklager/officier van justitie en tot slot de 

representant van de luitenantvoogd. Hij vertegenwoordigde dus de gouverneur van de kolonie. Er was dus geen 

sprake van een eerlijk systeem, de verdeling van machten, of zoals wij deze kennen, de Trias Politicas. De schout 

had dus de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht in handen.  

De ondervragers waren op zoek naar tekenen van bendevorming, namen van leiders en leden en verwachtten 

een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van alle misdaden. Deze vragen waren gebaseerd op het wat, hoe, wie, 

hoeveel en wanneer. Foltering was het drukmiddel om antwoorden uit de verdachte te persen. Ontkennen hielp 

niet. De schout, schepenen en notulisten droegen een gekleurde bril. Iemand was direct schuldig, deze moest 

alleen nog rechtmatig bekennen voordat men hem of haar kon veroordelen. Men bleef doorgaan met verhoren 

(lees: folteren) totdat iemand bekende en alle antwoorden gaf die de schout nodig achtte, of er dood bij 

neerviel.  

Men kwam eerst terecht in de territie. Dit was het voorstadium van de daadwerkelijke pijnbank. Hier waren alle 

marteltuigen uitgestald. Soms was dit genoeg om de verdachte zoveel angst aan te jagen dat deze direct alles 

bekende dat hem of haar ten laste gelegd werd.  

Was het aanschouwen van de territie niet genoeg, dan ging men over tot het daadwerkelijk gebruik van de 

foltertuigen. Denk bijvoorbeeld aan de duimschroeven die meestal als eerste toegepast werden en golden als 

‘lichtste’ foltering; de duim werd op een plaat geplaatst. Eroverheen kwam een beugel waardoor een bout 

geschroefd werd. Door de schroef naar binnen te draaien werd de duim platgedrukt, hetgeen in grote pijn 

resulteerde zonder meteen levensgevaarlijk letsel toe te brengen. De tweede foltering bestond uit de Spaanse 

Laarzen. Dit was hetzelfde systeem als de duimschroeven, alleen werden bij dit marteltuig de platen op de 

scheenbenen geplaatst. Een van de zwaarste folteringen was de wipgalg, ook wel estrapade genoemd. De 

beklaagde werd met de armen achter de rug van de grond opgetrokken. Het hele lichaamsgewicht begon op de 

schouders te drukken. De wipgalg veroorzaakte een totaal andere pijn, een constante pijn. Vaak werden er aan 
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de voeten van de verdachte gewichten gehangen, dat niet zeldzaam zorgden voor het afscheuren van 

ledematen.  

Veel verdachten overleefden de wipgalg niet.  

Een dergelijk marteltuig is het Tortuur Paardje. De beklaagde werd naakt op een houten bok gehesen die aan de 

bovenkant voorzien was van een scherp mes. Ook hier werden zware gewichten aan de voeten gehangen.  

Er zijn nog een aantal andere marteltuigen bekend, waar ik niet verder op wil ingaan.  

De bovenstaande gruweldaden maken het volgende punt meer dan duidelijk: velen bekenden alles, zolang de 

pijn maar ophield. Officieren van justitie konden de beklaagden dus alles in de mond leggen wat zij maar horen 

wilden. De verdachten riepen veel namen en verzonnen er veel bij om verlost te worden van de ondraaglijke 

pijnen die zij uitstonden.  

Het trieste van dit alles is, dat de mensonterende folteringen allesbehalve de juiste waarheid aan het licht 

bracht. Niet alleen door het feit dat mensen maar iets riepen op de pijnbank, maar vooral doordat de 

Bokkenrijders een geheim genootschap waren. Dit betekende dus dat de plannen en doeleinden alleen bij de 

leiders bekend waren en de meeste leden hier niets van wisten. Alleen de leiders waren op de hoogte van de 

cruciale feiten. Deze toonden dan ook meer karakter op de pijnbank. Ook hier komt de inmiddels befaamde 

naam van Joseph Kerckhoffs weer naar voren. Tijdens zijn zware mishandelingen heeft hij niets bekend. 

Verhalen doen de ronde dat hij, als chirurgijn, in het bezit was van verdovende middelen die hem door de 

foltering geleid hebben.  

Een andere legende vertelt dat op een van de laatste dagen van Kerckhoffs’ leven een pater op bezoek kwam, 

iets dat redelijk ongebruikelijk was, daar gevangenen geen bezoek mochten ontvangen. Toen Joseph Kerckhoffs 

vroeg naar de naam van deze pater, bleek deze Zünder te heten. Daaropvolgend zou Kerckhoffs gezegd hebben 

‘Allen sind wir Sünder’. Dit vatte de pastoor en de schout op als de bekentenis van Kerckhoffs. Voordat 

Kerckhoffs opgehangen werd, zou hij de volgende woorden gesproken hebben; ‘Jesus, Dir lebe ich. Jesus, Dir 

sterbe ich!’. Indien deze mythe waar gebeurd zou zijn, kan ik terug verwijzen naar wat ik al eerder besproken 

heb: de Bokkenrijders waren gelovig en zagen Jezus Christus als het symbool voor vrijheid en revolutie. Zij zetten 

zich alleen af tegen de kerk als instituut. Bokkenrijders werden echter niet als verzetsstrijders berecht, maar als 

ordinaire misdadigers.  

De folteringen en executies waren net als bij de Romeinen in de arena, publieke schouw-spellen. Deze waren 

vooral bedoeld als afschrikmiddel. Vele verdachten stierven al tijdens het verhoor maar werden alsnog 

opgehangen, meestal met een voet aan de galg, als een soort laatste, gruwelijke straf en waarschuwing voor de 

bevolking.  

Alsof de familieleden van de veroordeelde Bokkenrijders nog niet genoeg gestraft waren, moesten zij ook nog 

eens de proceskosten betalen, die belachelijk hoog waren. Dan werd het huis, land en hele inboedel verkocht. 

Weduwen van veroordeelden mochten niet meer hertrouwen (iets dat financieel gezien een doodsklap was) en 

het bouwkavel waar het huis van de vermeende Bokkenrijder op gestaan had, werd afgebroken en mocht 

honderd jaar niet meer bebouwd worden.  

Intriest zijn de familie-executies. Een voorbeeld is het geval van Anna Barbara Pennaerts. Zij moest haar hoofd 

door het hennepvenster steken en zag zo de ontbindende lijken van haar man en broer. Hierna werd zij naast 

haar man en zwager opgehangen.  

Een aantal bekende galgenplaatsen zijn onder andere de Heesberg te Heerlen, de Nullanderberg en 

Spekholzerheide te Kerkrade, het Vrijthof in Maastricht en op de heide van Brunssum.  

De komst van de Fransen 
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Met de komst van de Fransen kwam er definitief een einde aan het verzet. Zij trokken Zuid-Limburg binnen met 

de inmiddels bekende leus ‘Liberté, Egalité, Fraternité’. Dit voelde, net als in de Tweede Wereldoorlog, voor de 

bevolking in de Landen van Overmaas als een bevrijding. Zuid-Limburg werd beschouwd als een 

generaliteitsland, een bezet gebied en hoorde dus niet langer bij de Republiek der Verenigde Nederlanden.  

In 1789 werd de geestelijkheid door de Fransen verjaagd en werden de kerkelijke goederen verkocht. Hieronder 
vielen dus ook de vele hectares land die de kerk in haar bezit had.  
Toen pas bleek dat in de Landen van Overmaas genoeg land aanwezig was geweest om de kleine boeren een 
redelijk bestaan te garanderen en de rest van de bevolking voldoende te kunnen voorzien in hun 
levensonderhoud.  
Opvallend is dat in de Franse Tijd (1794) geen Bokkenrijders meer voorkwamen.  

Ik trek hier de conclusie uit dat de Bokkenrijders hun idealen bereikt hadden. Het staatsbestel werd toen 

opgebouwd volgens de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap.  

De Fransen maakten een einde aan de wetten die gemaakt waren om de familieleden van Bokkenrijders te 

straffen, zoals het niet mogen hertrouwen en het in honderd jaar niet mogen bebouwen van een bouwkavel, 

waarop een Bokkenrijder gewoond had. 
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