












Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 1796 gearresteerd werd. De andere rovers waren bang dathij hen als medeplichtigen zou aangeven, en de meestenvluchtten. Dat Picard in 1796 gearresteerd werd wasgeen toeval. In 1794 hadden de franse revolutionairelegers de Oostenrijkse Nederlanden veroverd en in dedaaropvolgende jaren wisten de Fransen langzamerhandeen steeds beter functionerend bestuurlijk en gerech-telijk apparaat op te bouwen. Het uiteenvallen van deBrabantse Bende had daar alles mee te maken. Toch betekende dit niet het einde van de gehele GroteNederlandse Bende. De tweelingbroers Bosbeeck warenimmers nog op vrije voeten. Zij vertrokken samen meteen aantal andere bendelieden naar het gebied tussenMaas en Rijn ter hoogte van Maastricht. Hier heerste in1796 een nogal chaotische toestand, hetgeen de roversuitstekend van pas kwam. De streek was weliswaar offi-cieel door de

Fransen bezet, maar de Rijn vormde degrens met vijandelijk duits gebied en allerlei legerstrokken in deze streken heen en weer. Zoals u zult we-ten, waren de soldaten ook in de late 18e eeuw voor hunvoedsel en andere bevoorrading vaak nog aangewezen opde lokale bevolking. Plunderende groepjes soldaten wa-ren dan ook geen uitzonderlijk verschijnsel. En de ro-vers vielen in deze situatie nauwelijk op, zeker wan-neer ze zich voorzien hadden van militaire kledij. Onder aanvoering van de tweelingbroers Bosbeeck eneen nieuwe hoofdman - Mathias Weber - ontstond hier detweede tak van de Grote Nederlandse Bende. In de loopvan 1796-1797 groeide deze geleidelijk, totdat ze bijnaeven groot was als de voormalige Brabantse Bende, datwil zeggen ongeveer 60 man (uiteraard waren die nooitalle tegelijkertijd bij een overval betrokken). Dezegroep rovers werd naar haar uitgangsbasis - het plaats-je Meerssen ten noorden van Maastricht - de

MeerssenerBende genoemd. Net als in de Zuidelijke Nederlanden, wisten de Fran-sen ook in het Rijnland hun invloed geleidelijk uit tebreiden. De Meerssener rovers onderschatten de Fransenen voerden steeds grotere en brutalere rooftochten uit. 13



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Hun grootste succes werd tevens het einde van de Meers-sener Bende. Dat hoogtepunt was de roofoverval op het huis van debankier Ackens in het plaatsje Eupen. Ruim 30 roversvan de Meerssener Bende trokken in de nacht van 17 op18 april 1798 het stadje binnen, schietend en lawaaimakend om de burgers angst aan te jagen. Ze kneveldenenkele nachtwachten, braken het huis van de bankier,dat midden in Eupen aan de Grote Markt lag, open enplunderden het. De buit was enorm: ruim 30.000 gulden.Zo'n bedrag maakt des te meer indruk wanneer we beden-ken, dat een geschoolde arbeider in die tijd in Hollandtussen 400 en 600 gulden per jaar verdiende. Deze overval te Eupen bracht zoveel opschudding te-weeg in het land tussen Maas en Rijn, dat de MeerssenerBende zich genoodzaakt zag haar activiteiten naar an-dere streken te verleggen. In feite viel de bende uit-een,

want sommige rovers voegden zich bij benden dieverder naar het oosten in Duitsland actief waren. An-deren trokken naar de Bataafse Republiek. De tweelingbroers Bosbeeck gingen beide naar Noord-Brabant. Met de lotgevallen van Frans Bosbeeck - diedaar een eigen bende organiseerde - zullen we ons hierniet verder bezighouden (hij eindigde tenslotte in 1800aan de galg in Den Haag). Zijn broer Jan was al in 1797- dus voor het uiteenvallen van de Meerssener Bende -enkele malen in Holland geweest. Hij had in Rotterdamdrie mannen gevonden die onder zijn leiding overvallenwilden plegen. Dit vormde het begin van de HollandseBende. Deze laatste tak van de Grote Nederlandse Bende ont-stond dus in 1797. Ruim een jaar later - in de laatstemaanden van 1798 - kwam er een einde aan haar bestaan.In die periode van ongeveer 15 maanden pleegde de Hol-landse Bende minstens 35 roofovervallen. De eerste ex-pedities werden ondernomen in het

eilandengebied tenzuiden van Rotterdam. Hier maakten de rovers gebruikvan een schuit om de afgelegen boerderijen te bereiken.Zo hoefden ze ook niet bang te zijn voor eventuele ach- 14





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 was de Hagenaar Jan Gerrit Waltelingh, een vrij langeman met een rond gezicht en bruin haar. Waltelingh wasin 1798 48 jaar oud en had ooit een vrij grote modewin-kel gehad. Hij kon uitstekend borduren. De vier andere rovers gingen alle met de aanvoerdersde hoeve in. De lange gespierde Philip Janssen hielp debendeleiders bij het openbreken van deuren en kasten.Hij was ongeveer 27 jaar oud en had meer dan 9 jaargediend als dragonder. Evenals deze Philip Janssenwerkte ook de 35-jarige Brabander Jan Jaspers zo nu endan als landarbeider. Jaspers was vroeger beurtschippergeweest. Samen met de jongste rover, de 19-jarige Ger-rit Geessinck, knevelde hij de bewoners van de zeisterhoeve. Geessinck was een amsterdamse schildersknecht enbediende. De laatste rover tenslotte was de joodsemarskramer Wolff Machielsz, een knappe man van ongeveer23 jaar, met lang

zwart haar. Machielsz sprak behalvenederlands ook vloeiend frans, engels en hoogduits. Aan de ene kant hebben we bij de zeister overval duste maken met 4 bejaarde slachtoffers, een jonge vrouwen twee knechten. Aan de andere kant zien we 8 ervarenrovers, die de indeling van de boerenhoeve kenden enwisten hoeveel mensen er in huis waren. Om een goed beeld te geven van de gebeurtenissen tij-dens de overval zal ik nu de slachtoffers zelf aan hetwoord laten. Hun verklaringen werden een dag na de in-braak opgetekend door Meester van Loon, raad-ordinarisvan het Hof van Utrecht. De oudste knecht vertelde: Dat hij met zijn maat te bedde lag en wak-ker is geworden van enig gedruis dat hijhoorde. Dat hij gewaar werd, dat er driemanspersoonen op de deel stonden. Dat zij eenpistool met los kruit hebben afgeschoten,waardoor hij enigszins in het aangezicht isgekwetst. Dat zij hem en zijn maat daarop mettouwtjes de handen op de rug en de benen

overelkaar hebben gebonden, en dat zij van elkaar 16



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 gescheiden zijn opdat zij elkaar niet zoudenontbinden. Dat die personen daarop de achter-deur zijn uitgegaan. Jan de Waal, die zich in het voorhuis bevond, ver-volgde het verslag: Dat hij is wakker geworden door het geraasdat hij hoorde in het achterhuis, doch dathet uur hem onbekend is omdat zijn klok stil-stond. Dat hij opgestaan is en met zijn mede-huisgenoten getracht heeft door de deur uithet voorhuis in het achterhuis te gaan. Maardat hij bevond dat die deur aan de achterzij-de was vastgemaakt. Dat zij aanstonds gewaar werden, dat menbezig was de buitendeur met geweld op te lo-pen en dat daarop terstond ook de binnendeurin het voorhuis met geweld en braak werd op-gelopen. Dat zich daarop vertoonden, zoals hijmeent, vijf manspersoonen, meest lang vangedaante in donker gecouleurde kleren enmeest met ronde hoeden op, hebbende sommigeneen brandend

kaarsje in de hand. Dat delichtjes hier en daar tegen de wand werdengeplakt. Dat hij van de geweldenaars verstond datzij kwamen om zijn geld en dat zij ook ter-stond hem en zijn broeders de gouden hemds-knopen hebben afgenomen. Dat hij met de zij-nen daarop in de kelder is gesloten, dochtdat zijn nicht Aaltje Spelt in die confusiezich achter de trap begeven had en dat weinigtijd daarna de kelder weer werd geopend enzij daarin gesloten. Dat hij aldus met zijn huisgezin een ge-ruime tijd - naar zijn gissing wel twee uur -opgesloten geweest is en dat zij met geweldde kelderdeur hebben geopend. 17




