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0p 21 juli 1?5? werden de schout en één van de schepenen van

rrit-r"iLi"rutl Hoensbroek - de and'eren waren absent - d'oor een

ï-!ouw geÍraarschuwd, dat zii luiten.fret do:l-:"1-liik had zien

ligqen. Ivlen begaf zich saroán op pad en vo.nd in het veld haL-

;:ffi; ï"ï"""-rt"t o't"""ï!-íoti=àek en de l'liinsasrtshof aan d'e

;:"";"ï;" " 
!Ëi 

-loo'ào.'" ra' àá"-áááát 1i ehaen seheel eedef i gtreert

ende het ingewandt ""4" 
áá--rt"lrt van de heupen opgegeten van

de honden ofte vogelstr'
Het was een narl en een nader onderzoek leerde'.dat zich in de

iilit"ït"áu-u"iu "o,ta" 
toËeiÁa"ties bevonden ?tt. ltt d" buik een

wond.e veroorzaakt door 
"Eo 

iu""ï""r' Ilet gezicht was nlet meer

herkenbaarrwant elwas "i"t"-""" 
over danieen ordi-nair doodts-

hooftr'.
]vleelaanwijzÍngenl^Iarenteverwachtenvandgkleding.Denan
had feenen blauwen "ocr 

ánaà-eà" gestri-ipt calemi jnen camisool

aen. schfechte wittachtile-kaussei en vèrsleten ronde schoe-

i:;i."il;;;;"rri"loa" krËás opa"aci't orn de bro.ekzakken te on-

d.erzoeken en hij vond d;;;ï"-;;; rozenkrans-' -Naast 
het lichaan

faa nog een "r*t.""nËïl-*tt"i" "nrtur". "bildekens van heii-
IiEen", waarbij een "f'. i'tilt"""i"eenbrieffj en" ' Verder trof
ili"'ni;.;il-"o! atn " e"tte- aiïest"tié van schoutet en schepenen

van Genert uijt de rtr"i;Ëii" "t" 
I s-Hertogenbosch; luijdende op

i'Ëï..-"1á""""" in houterijctr asf, lda Maes$'

De concfusie van het orráËi"o.t "r",dat 'rhet.eenen catholijcken

nensch rooeste seweest J;;;:-i" ;;;r1es - 
roet- de pastoor werd

besl-oten hêt lijk t" rcËíï"à"-- op rt"t- kerld:rof van Eoensbroek

,,ter plaetse waer nen áË-finà"""it pleegt te begraeven die son-

de" doop comen te "t"t"""i'lit 
gelàuraé nog dezelfde dag !s-a-

vonds tussen ? en 8 uur'
De gebeurtenis behoorde hiesnee echter nog niet heleloaa] tot

het verleden. D" l"tonut'ïái*-net overste lótbroek verklaarde '
dat ',in d-e sinxe ou"e"i- ( 

']'t"ï- pior."ttren ) vier passanten bij



_14_.
hem de nacht kwanen doorbrengen. Tussen 11 en .r2 u_r* in d.enacht sinsên ze naar buiten "; ;"s;;;;; ,oulio"r, uu-r laterkwanen drie van de vier nannen teru!. Uit ,;á;;; verkt ari.ngênbleek, dat er rond die tijd i" d;-;;r";-;_;"";; d.rie sehotenwaren gehoord.. I{aar er ktatie án ;;;";;; ;;"^.ïi"ï"i,ï"q:T:i li:"i';lj: ff ,ijj:"-De laatste concfusie in 17:7 *""; ;;;-;;"ïJi i" uo"r, had neteen vagabond. voor ons b]ijven dá" ;"t;; _ià!"o, 

"r."o, a" ,"r,vernoord werd en _ wat nog_ 
- 
:.rrturessànie, ' 

iJ-].."..ro, nij nujulst een paspooxt w.i1dê h;bben 
";;-;;;i; 

'Ëef 
encr.vu in r.et

Ëffi::ï:";rl":i à:i:"*;"5'1" *,.",,tiài"'Ëo,,ar,"""riikheid
tevredán ;;";i";"';.;'ï::^9:ï altwo-o-rd kont' noeten wá ons
r ur,"n .,rrr-24ó-jr..ï*"J!Ïenstaênde blik op een deel van hei

(Bron: Rijksarcllief in Linburg, landen van1675, }verdrachten en verbintenissên
broek 1727_1746).

M.A.van der IÍi jst.
Ove::ne.ze inv. nr.

schepenbank Eoens-

DE IÁNDïIIER VÁIV GE0IERT;

thans :

DE I.A]VDIIEERSE IOOP.

VoLgens de thans heersende opvattingen betekent,,landweerr s611dam of dijk, bestend'voor dè. .r".aËaieiog.-i; ïet land tegenvijanden of tegen het w4f,s1, t"",oi;r --i].r. 
"ï,oot ,"" kan be_$ii'il; ffï.ï:iïiil:i . ::- -*"'^;;";;' Ë""!:. verdedising

taargeuruit h"l't'd;'ï:,i lnsezet' Ook in het riddelned""d;;
,,l,andweer,,. r eenaelfde betekenis aan rret tegrip
In 'rBeschrijvinge van U: 

"*-l*l ende Meyerije van ,s_Hertogen_
,::ï;n";"i"":"i,":l "ffi: 

oudenhoven ("áiliË-"á" 164e, b\z15)
i.ngezetenen 

""" a"r"'lïi 
verael-d,over de tandr'reer.'u." oss. !e

derland, ,o"d;; -;;" orao; lr'$$ende op de frontieren r"t ó"i-
ra"twe"i ;;;;ï"'Ë"aiï 

jaar 1359 "een zeer snare en lanshe
rn ae r+e,-ï5; ;; ;;:":ff:l3iiï" ;:*"ï:;#ï"."n steden deïrvreyerij veel te J.ijden sehad """--pt;;:;: ei strooprochten


