LANDLOPERS OP BEVERT
door Wiro van Heugten

In het archief in Deurne bevindt zidr een aantal archiefstukken (f), waar in het een en anden uit de doeken wordt gedaan
over een groep lantllopers, die rond 1736 zich in deze omgeving nogal eens ophield. In augustus van dat jaar werden er
narnelijk vijf van hen opgepakt door de drossaard va^Ír Deurne t
nadat ze elkaar van tevoren in Handel getroffen hadden en op
waren gegaan naar het zuiden. Op een van de afgelegen hoeven
op het gehucht de Heitrak aan de Limburgse grens werden ze
aangehouden en vervolgens naar Deurne gevoerdr rllaar'na een
proces begon dat meer dan twee naanalen duurde en waarbij heel
wat genoteerd werd. De opgepakten waren allemaal nog jongt
maar ieder had al een bele rrcaxriêrerr achter de rug.
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hun verhalen bleek dat ze deel uitmaakten van een losse
groep van nisschien wel vijftig landlopers, die meestal in
groepjes van slechts een paax nan rondtrokkenr naar dkaar in
groter verband nogal eens tegenkwanen op kernissent marktên
en bedevaarten. Daar kwan imners veel volh op afr dat dan
nog hrat royaler deed en van welke situatie ze natuurlijk
moesten zien te profiteren. IIun rrwerkterreinrr lag meestal in
oostelijk Nooral-Brabant en in Nederlands en Belgisch Limburgt
naar ze doken even goed op juist in andere richtingr in de
buurt van Bergen op Zoom of Utrecht. fn veel gevallen waren
de lanttlopers wezen, halfwezen of deserteurs uit het leger t
naar ook betrof het nogal eens hele gezinnen, die rrop padrl
waren.
Met Pinksteren varr het jaar 1736 teek het wel of ze te Handel
een reiinie hadden georganiseerd. Ze waren er zeker met een
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stuk of dertig, waarvan een aantal uit de Landen van Luik en
Overmaas, ofwel Nederlands Zuid-Lirnburg en de Belgische provincies Lirnburg en Luik. Meêstal kenden ze elkaar slechts net
hun bijnamen, maar die zijn dan ook bijzonder duitlelijk, en
een enhele keer wisten ze waar ze vandaan l$,yamen. Zo waxen
in Handel aanwezig om er maar een paar te noemen: de dochter
van Jan Springop, Jenneke nette Strik alias mette Klooten,
Laurens Kalff broer van Crormren Toonrklein Ár ike of$el Árike
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van Turnhout, Casper Fïits alias S$arte Kas en Hein nêt het
Mutsken. Den enkele van hen, zoals Magere Cas alias Casper de
Speelman en Dirk den Bevertgast of Lietjeszanger, 1n'obeerden
naar hun naan te ooralelen, wat te verdienen met nuzielínaken,
aÍrderen probeerden alat aloor ergens mee te helpen of aloor aIleen naar te schooien. Soms werden ze evenwel brutaal, berlreigden nensen en namen nogal eens .spullen mee. Zn had een
paar jaar daarvoor een van hen, zekere Handerse Nel, in Boxtel zelfs iernand doodgestoken.
Het landlopen en vagabonderen tlreigde in deze tijd kenneli.jk
behoorlijk uit de hand te lopen. Opnerkelijk is het in ietler
geval op hoeveel plaatsen in tleze periode hier in de regio
resoluties werden uitgesehreven tegen de aanwezigheid van
vagebonden. Zo werden in Àsten tussen 1709 en 1?68 wel vijf
ordonnanties uitgevaardigd door de droÊsaard en schepenen,
waarbij onder andere hrerd bepaald dat wie hen te eten zou geven drie carolusguldens aan boete zou krijgen en als men ze
liet slapen er zes noest betalen, Bovendien werd er esr nacht:
wacht,later zelfs een wacht ook voor overdag, ingesteld rrtot
het ontdecken en achterhaelen van landtloopersr (2). Dat alles resulteerale in een ware klopjacht op bedelaars, waarvan
onze vijf
hoofdrolspelers ook hêt slachtoffer zouden woèn.
In Handel hadden ze afgesproken gezanenlitrr naar het Land van
Luik te trekken, om daÍrr hun geluk te beproeven net bedelen.
Ze reisden over Genert, rrlangs de huysen van Melisrr, door de
hei langs Deurne en Liessel en kwamen zo aan bij de hoeven
van de Heitrak. Terwijl ze op de ene hoeve hadden gegeten,
werden ze daarna op de andere opgepakt, r{aarbij ze werden bevonden te zijn in het bezit van de nodige spulLen die hen
niet toebehoorden.
IIEf,

PROCES

Tot de vijf opg€pakte landlopers behoorde allereerst zekere
Jan Gommers Tijs6en, bijgenaamd Van den Bosch, naar eigen
zêggen ongeveer zeventien jaar oud en geboortig van Gilze.

Zijn

moeder, een halfzuster en zijn vijftienjarig€ zuster
gingen ook al bedelen. Op nieuwjaarsdag 1?36 was hij al eêns
opgepakt te Boxtel r*aar hij een maand was vastgehouden. Een
paar naanden later hadden ze hen in Asten twee wdren gevangen

gehouden, waar hij bovendien voor de tijd var trrrintig jaar
uit de jurisdictie werd verbannen.
Dan waren er tle gezusters Marie en Anna llermans alias Van
I(evelaar, die respektievelijk ongeveer negentien en eênentwintig jaar oud waren, geboren in de buurt van Goch en wier
vader een soltlaat was in llollandse dienst. Ze waren al jong
weeskinderen en gedwongen te gaan bedelen, waarbij Marie ook
al eens te Asten was opgepakt en daar twintig jaar niet meer

nocht

kornen.

De vierde was ene Daniël Makkinje, geboortig van Maastricht,
ongêveer negentien jaar oud en de zoon van een soldaat. Toen
ldj nog maar een half jaar oud was hatl zijn vader hen al naar
I s-Hertogenbosch
neegenonen, r+aar hij later rrhet zeeldrayentl

had

geleertl. Hij was eigenlijk soldaat en gelegerd in

Den

Bosch.

Tenslotte was er Joseph Lanser, bijgenaamd Van Trier en Van
Maastr icht. IIij raras nog Ínaar vijftien of zestien jaar oud, al
th.ee jaar daarvoor bij zijn vader in Trier rr'eggegaan en over
Luxemburg naar Maastricht getrokken. Eerst had hij daar in
zljn levensonderhoud voorzien door soldaten te helpen, op hun
spullen passen, en dergelijke, maar later was hij gaan bede-

Ien.
h volgden heel wat ondervragingen die officieel meestal afgelegd wer tlen rrbuyten pijn en banden van ijzêrenrr, naar ook
een enkele keer rrsittende ondêr de torture en in de pijnerl
om bekentenissen af te dwingen. Dan blijlrt dat ze zich toch
niet alleen naar met bedelen hadilen beziggehouden. Volgens
de aanklagers zouden het niet alleen rrstoute bedelaarsrr zijn
naar ook rrtlreygers van brantstigtinge en moetwillige straatschendersrr, terwijl ze bovendien een losbandig en ontuchtig
Ieven leidden.
Zo wist nen te vertellen dat DaniËl Makkinje ontsnapt was,
toen ze hen tijdens de afgelopen Bossche kernis hatlden willen aanhouden vanwege diefstal, maar ook vanwege desertie uit
het leger. Anna Hernans had $eer van een antlere lardloper gestolen zilver aangenonen en zij zou ook, sanen net haar zuster Marie, in de buurt van Valkenswaard een meisje de kleren
hebben uitgetrokken ondat zij clie wel wilden hebben. Jan Gommers had op zijn beurt een andere lantlloper in Meijel eens
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zftraar toegetakeld, onder bedreiging had hij voorts sanen met
Magere Cas een boer van ziin kiel beroofd, hij had op de markt
in Son gevochten, en in Nuenen een mes rdeggehaald. Joseph
Lanser tenslotte zou bij de pres ident-schepen in Bakel een
vrouwehend hebben weggepakt, een boer zou hti hebben gettreigd
zijn huis in brand te steken, terwijl hij net een lani oopster rrvleeschelijke conversatiert zou hebben gehad. De viji-

tien misschien zestienjarige

Joseph ontkende overigens hàtgeen hem ten laste werd gelegd.
In oktober 1736 volgde de uitspraak, die voor hedendaagse begrippen rrrel bijzonder zwaar uitviel:
Deserteur Daniël Makkinje werd naar I s-Hertogenbosch gevoerd
waar hem zijn waarschijnlijk niet malse straf wachtte. Jan
Gomrners werd ter dood veroordeeld, r'elk vonnis gauw genoeg
daarna werd voltrokken door ophanging. De andere drie werden
rrstrengelijk gegeesseltrr, voor de tijd van vijfentwintig jaar
uit de Heerlijkheid Deurne en Liessel verbaanen, terwiil ze
bovendien nog de gerechtskosten moesten betalen.

ANDNRE LEVff{SINPN{

Hoe het de andere rrvagabondeerenderr bedevaartgangers naar
Handel uiteindeli.ik is vergaan is moeilijk na te gaan, ondat
ze in de Deurnese stukken alleen onder hun bijnanen genoemd
worden. Bij uitgebreide onderzoeken in Venlo (3) en Elsloo
(4), waar in ttie tijtl heel wat landlopers werden opgepakt,
ls*anen hun namen niet voor.
Van Klein Arike alias Arike van Turnhout weten we in ieder
geval dat hii zijn vagebondsbestaan nog heel lang heeft weten
voort te zetten, voordat de strop zijn deet werd. Sarnen net
onder andere Dikken Peter alias l(noprnakers peter, den Magere
Pieter, Jan den geweesene boode van Boekel, en piet van Genert, vornde hij een bende die zich in onze orngeving veelal
net diefstal bezighield. Zo braken ze in bij de predikant in
Bakel terwijl ze ook in Beek en Donk één of meer keren hun
slag sloegen. Ui.t bekentenissen van 6én van de letten van deze groep blijkt dat ze in 7754 al een hele waslijst aan nisthijven bi..ielkaar hadden gesorokkeld (S). Het is daarom dan
ook niet zo verwonderliir dat toen ze Arihe in 1?66 in rs-Ilertogenbosch onderhand te Dakken hadden, ze hem ter dood ver-
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oordeeldên. Ilii scfijnt toen op mirakuleuze wijze van de strop
te zijn ontsnapt wêarna hij zich bij een bentle Bokkerijders
zou hebben aangesloten. In 1774 wordt hii uiteinalelijk in het
Bel"gische Stevoort epgepafd (6). De bedevaart naar llandel
heeft hen hooguit tijdelijk goetl gedaan. Van de strop heeft

het Árike niet kunnen redden.
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