Eene designatie1
van die noch herom swervende dieven of complices2,
soo sich aen de
Maaskant off
Rhijn ophouden
Transcriptie en commentaar: Dick Kranen

Aen de Maeskant
Als in ’t Ravensteinse, Middeler, Uffelt, zyn
wel half van die afkomst van die gaudieven,
die te Uffelt woonen in cameren by andere
menschen. By Gennip in de Ishovel, als
men na Blyenbeek gaen wil, is een grooten
hof op de lincker handt.
Te Hassem daer heeft Jan Kune (nr. 20)
eenen oom, welcker goedt Jan Kune toebehoort, en sich aldaer ophoudt.
Te Kevelaer by Deckers

Lijste van Cleve ontfangen
Bij een brief van het Landschap ook aan
’t Hof gesonden in 1705 om dit te laten
drukken en rond te zenden.
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1. Peer Quaïnteen, inde wandeling
Oude Peer, is van postuur een stercken,
middelmatigen caerel, by nae 70 jaeren
oud, swartachtigh van gesicht, wegens sijnouderdom grysachtigh van hair, anders
bruyn van hair geweest, de rechter duym
achter aen het lidt, is wegens mangel, soo
hy der aengehad heeft, een weinig ingevallen of nederig, is noch van de swartmakers
overgebleven, continueert noch met stelen,
heeft sack-pistolen by sigh, heeft drie vrouwen, gaet bedelen, sijn cameraden zyn (1)
Peer Kuyteboom, in de wandeling die
Jonge Peer, (2) PeerBusman, (3) Ahrt
of Rode-Ahrt, in de wandelingen den
Duim-suiker, deese 4 zyn mees-tydts te
samen.
2. Peer Kuiteboom of Jonge Peer, omtrent 40 jaer oudt, een sterck middelmatig
karel, rondt en pockdaligh van gesicht,
slechte lange doncker bruine hairen, is oock
noch van de swartmakers overgebleven,
draegt twee sack-pistolen, heeft een lange
vrouw.
3. Peer Busman is een korten kaerel, 20
jaeren oudt, klein en pockdaeligh van gesicht. weynigh hair op ’t hooft, ’t hair is
bruyn en gantsch slegt, heeft eene maistresse by sigh, die gebrandmerckt is, draegt
oock twee sack pistoolen.
4. Polacke is een lange jonge caerel omtrent van 20 jaer, rond van gesicht, weynig
hair op ’t hooft, ’t hair is bruyn en sleght,
heeft eene maistresse by sigh, draegt oock
een sackpistool, is van de Ceulschen gedeserteert, en van anderen meermael.
5. Kleine Toenken is een zwart kort karel,
omtrent 23 à 24 jaer oudt, rondt van gesicht, zwart, lang, slegt van hair, heeft een
maistresse by sich.
6. Berent de Platvoet is een middelmatig
karel, omtrent 18 à 20 jaer oudt, is by Ge-

Het op precieze wijze te kennen geven of kenbaar maken; nadere bepaling, nadere aanduiding.
Ccomplices: medeplichtigen.
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De bende van de zwartmakers
Voor een overval maakten de bendeleden
hun gezicht zwart met roet, buskruit of
het vet van een koekenpan om zo onherkenbaar te blijven en hun slachtoffers
angst aan te jagen. Takken van deze
bende opereerden zowel in Brabant als
in Gelderland. De Brabantse tak was met
zo’n 110 leden een stuk groter dan de
Gelderse.

De Brabantse Zwartmakers kenden
hun hoogtijdagen tussen 1694 en
1696. Ze pleegden overvallen op boerenhoeven, herbergen en molens met
groepen van tussen de zes en vijftien
man. Ook overvielen zij reizigers. In
een aanklacht tegen een van de bendeleden stelde de hoogschout van ‘sHertogenbosch 'dat het te beclaegen is,
doordien de huijsluijden ‘s nachts op haere
bedde niet connen rusten, jae bij dagh niet
ongemolesteert blijven'.
De Zwartmakers werden zo gevreesd
omdat zij er niet voor terugdeinsden om
geweld te gebruiken. Zo bewerkten ze
een boer met een bijl, omdat hij weigerde te vertellen waar hij zijn geld verstopt
had. Ook het gebruik van vuurwapens
maakte hen extra vervaarlijk.
Hoewel veel Zwartmakers dus uit het
leger kwamen, ging het niet om buitenlanders. Het ging juist om lokaal gevestigde families, die zich zo nu en dan bij
voorbijtrekkende regimenten aansloten,
waarna ze weer naar hun woonplaats
terugkeerden. Verder verdienden zij de
kost door te bedelen en te stelen.
mert drie uiren van St. Tonnis over de Maes
van daen, vol, gladt van gesicht, zwart, slegt
van hair, sijn broeder is tot Nymegen gehangen, is de Boer geheeten altoos in de
wandelinge, deese heeft een diefstal by
Schaplenberg aen de Cleefse Linde meede
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bedreven, heeft een sack pistool en een maistresse by sigh.
7. Olf of Coopman in de wandelinge,
omtrent 50 jaer oudt, is een middelmatige
kaerel van postuur, smal van gesight, heeft
heel zwart kroes hair, is niet seer dick van
lichaem, heeft eene getroude vrouw, en wel
drie doot, heeft onder het Regiment van
Bernsauw geweest, van de Ceulsche gedeserteert, heeft sack pistoolen by sigh, de
Graef van den Berg sou wel 1.000 gulden
geven, als hy deese Olf hadde.
8. Tambour Henrick is de stiefvader van
deesen Alef of Coopman, is te Boxmeer
al gegeesselt en gebrandmerckt, van postuur
een korte dicke kaerel, omtrent 30 jaeren
oudt, swart, bruyn, een weynig lang, swart
van hair, vol van gesicht, is een speelman,
draegt sack-pistolen, is van de Munstersche
gedeserteert.
9. Jan van Holt of Jenneke van Linde,
is een heel klein kort kaerel, mager van gesicht, omtrent 34 à 35 jaer oudt, een weinigh langh, sleght, swart van hair, heeft een
vrouw met 3 kinder, is te Calbeeck uitgebrooken, sijn vrouw is daer gegeesselt.
10. Ardt of Rode-Ahrt, of den duimsuicker in ’t gemeen, is middelmatigh van postuur, omtrent 35 jaer oudt, heeft rood kroes
hair, kan perfect sijn Hebreeuws, heeft een
goudt-beurse by sigh, en heeft eene vrouw,
genoemt Sen van Linde, heeft by de Franschen gemarquetenteert, houdt sigh in ’t
Cleefse Landt, en by de swartmakers.
11. Willem de Quacksalver, gaet met
quaksalverije door het landt, is in Uffel by
Gennep van daen, is van middelmatigh postuur, omtrent 20 jaer oudt, rond van gesicht, een weynig recht, slecht van hair,
heeft een vrouw die alles af speculeert1, is
van de Hollanders en Ceulsche gedeserteert.
12. Cobus van Mirte, is een langh kaerel,
omtrent 34 à 35 jaer, mager van gesicht, ligt
slecht van hair, is gebrandmerckt, heeft een

Speculeren: beschouwen, overdenken, overwegen (WNT)
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Carte du Brabant, le Maesland, la Seignurie de Ravenstein et la Terre du
Cuyck, par Sr. Didier Robert de Vaugondy, Géographe ord, du Roi
avec privilege (1748)
vrouw, voert dogh een maistresse nae, is van
de Hollanders en Spaenschen gedeserteert.
13. Cobus Delourdy is een kort geset kaerel, omtrent 26 à 27 jaer, een wannenlapper
1van sijn handtwerck, is van Beuck van
daen, is noch van de swartmakers, Henken
van Bergen, heeft sijn suster gehadr, castanien bruin, slecht van hair, den rechter
duim is hem af.
14. Bastiaen heeft een lamme hand, heeft
het met het mes-vechten van Tambour
Henrick gekreegen, te Calcar gecureert, is
een middelmatigh kaerel van postuur,, omtrent 26 à 27 jaer, swart, een weinig kroes,

niet gantsch langh van hair, plat en bleeck
van gesicht, doch de wangen zyn altoos,
roodt, de ondermondt is een weinig afgevallen.
15. Corte Jan gaet een weinig lam, over
eene sijde, omtrent van 18 jaer, lang van
postuur en gesichte, heeft een hoere by sich,
steelt by dagh en by nacht.
16. Groenewlat is een gantsch kleen kaerel, mager, pockdalig van gesicht, is een
wannelapper, is een slim kaerel van omtrent
37 à 38 jaer, castanien bruin, dick, langh
van hair, heeft een lange stotsbaert, heeft in
’t Cleefsche landt veel gestoolen, gaet voor

Wan: grote, platte, schelpvormige, van tenen gevlochten mand met aan de achterzijde een opstaande rand
(aan de andere zijde is zij open) en aan weerskanten een handvat, gebruikt om het koren te zuiveren van kaf,
strootjes e.d., door het te schudden en op te werpen, zoodat het kaf wordt weggeblazen door de wind.
Wannelapper: Man die bij de boeren rondgaat om de wannen te lappen. (WNT)
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drie niet loopen, de Spaensche Hendricks vrouw heeft hem voor eenige jaeren,
als hy gevangen op een karre had geseten,
los gesneden, daer van gesprongen, de
schutten haer geweer besprooken1, en geëschapeert2, heeft een vrouw by sigh, die
Anna wordt genoemt, draegt sack pistoolen,
heeft in Hollandt drie silverkopers dickwils
bedrogen.

soo goedt Hebreeuws als Duits, hy ontsiet
noch kerck noch klooster, draegt sack pistoolen; Deese Fritz Jan, Roden Anton,
en Christiaen Ackerman sijn altoos te
samen, hebben eeinige Jooden, soo voor
haer af speculeren, waer dat op de adelycke
huysen het golt en silver is, de Jooden bekoomen haer part mede daer van, sijn
vrouw is anders van Rees, kan Hebreeuws.

17. De Wasser Muller, een middelmatigh
kaerel, welgemaeckt, omtrent van 40 jaren,
niet volledigh van gesight, geheel peck
zwart kroes hair, is Korte Jan sijn stiefvader, kan het geweer bespreken en sigh vastmaken.
18. Cobus N. een mager langh kaerel,
zwart, een weynigh kroes van hair, omtrent
33 à 34 jaer oudt, heeft een lange vrouw
met twee kinderen, is Groenewalt sijn
swager, en een speelman, is van de Hollanders gedeserteert.
19. Fritz Jan is een licht kaerel, omtrent
van 32 à 33 jaer, middelmatigh van persoon, langh bruin van hair, gaet in schyn
met een reep, als of hy lappede3, spreeckt

20. Jan Keune, kort van postuur, 22 à 24
jaer oudt, op sijn hooft een kaele placke,
heeft een brandtmerck, doet niets als bedelen en steelen.
21. Christiaen Ackerman, een langh
jong karel, omtrent 30 jaer, smal van lyf,
dun en langh van been, doncker bruyn slegt
hair, middelmatig lang, is een van de kercken dieven, heeft een vrouw met 2 kinderen, laet sijn geldt door korven van de bedelwyven dragen, houdt sich galandt in klederen, draegt 2 sack-pistolen en een snaphaen.
22. Christiaen Ackerman sijn vader is
een gesett middelmatig kaerel, omtrent 50
jaer, rond van gesicht, swart, dun, sleght
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Bespreken: onder schot houden?
Ontsnapt
Reep en lappede, zou iets met vlasbewerking te maken kunnen hebben. (WNT)
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van hair, heeft somwylen veel gelt, dat hy
door bedelvrouwen in korven dragen laet.
23. Christoffel Mergevelt, in de wandelinge Christoffel Placcop, omdat voor
desen quaedt-seer op ’t hooft gehadt, middelmatig van postuur, omtrent 24 à 25 jaer,
rond van gesicht, draeght een blonde
schoone paruycque, houdt sich galant in de
kleeren. somtydts een blaeuw kleed, dan
een graeuw kleedt, somwylen een swarten
kedel1 aen hebbende, draegt sack-pistoolen,
is den ergsten kerke-dief.
24. Kleyne Wilcken is een small jong karel, omtrent van 20 jaer, heel zwart en een
weynig kroes van hair, niet over langh, kleen
en bleeck van gesicht, draegt sack-pistoolen,
heeft met Placcop en Fenneken somtijdts
soo veel geldt gesolen als zy dragen konden.
25. Jan de Wahle middelmatigh van posIn de marge: Is in 1710 te Kleef gehangen.
En Helena van de Sand anno 1717 gegeesselt en
gebrandtmerckt. De twee kinder (zijn) van Henrik
Franssen. Zie de Confessie van Langen Henrik in
1717 met de verdere informatieën omtrent …van
de gevangenen.(31)
tuur, omtrent 30 jaeren, smal van gesicht,
zwart langh sleght van hair, heeft een rechte
lamme handt, van vechten met messen gekregen, gaet een weynig krom van rugge,
kan weynigh Duits, is een Walon, heeft de
dochter van voornoemde Duymsuicker
tot een maistres.
26. Roode Antoon, in de wandelinge Antoon de Ketelboeter of Ketellapper,
of Speelman, een zwaer, sterck langh karel, omtrent 38 of 40 jaer, groot en bloedt
roodt in ’t gesicht, heeft 2 à 3 vratten in ’t
gesicht, root en weynigh kroes van hair,
heeft groote ooren aen ’t hooft, is een van
de ergste dieven, hy kan Hebreeuws als een
Joode.
27. Jacob Lorman, de broer van den Roden Antoon, omtrent 30 jaer, een kleen
1

kaerel, bleek van gesicht, bruin slecht hair,
is van handteeringh een schoenlapper,
speelt oock een weynigh op de viole.
28. Christ N. Middelmatigh van postuur,
omtrent 22 à 23 jaer, smal van gesicht,
dunne swarte, bruyne, sleghte een weinig
lang van hair, is een schoenlapper, heeft een
maistresse met 3 kinder, de kinder gaen met
een valsche kleppe door ’t landt, heeft een
geweer by sich; Dese Christ heeft een diefstal te Oosterbeeck met Dolphus en
Frans Podagra of Flotman helpen
doen, is oock dickwils gedeserteert.
29. Deese Christ heeft oock een broeder,
is oock een schoenlapper, is een quant van
18 jaer, rond van gesicht, een middelmatigh
postuur, lang bruin, slegt, een weinig dick
van hair, gaet door het landt op dieverye en
draegt geweer.
30. De Vader van desen Christ is een middelmatig postuur, een weinigh dicker, omtrent 50 jaer, rond van gesicht, lang, bruyn
en spierachtig, een weynigh grys, heeft een
brandtmerck, is van sijn getroude vrouw
geloopen, is een van de ergste dieven,
draegt geweer.
31. Frans Flotman, alias Podagra in de
wandelinge, is een kleen geset kaerel van
postuur, omtrent 30 jaer, smal van gesicht,
bruin slecht en dun van hair, heeft een hoere met sich uit Cleeff, genoemt Helena
van de Sand, waer van hy twee kinder
heeft, heeft een halve suster tot Wieler in
In de marge: Anton is gehangen op Sententie
van ’t Hof in de Graefschap in 1709 (26)
den Efel wonen, waer sigh die dieven veel
ophouden, zy sijn voor een maendt of 5 tot
Embrick gegeesselt, draegt sack pistoolen, is
van de Ceulse gedeserteert.
32. Een Luicker Wael, is middelmatigh
van postuur, zwart kroes hair, small van gesicht, zwarte knevels, kan so perfect sijn
Hebreeuws als Duits, draegt een holster,

Kedel: kiel, los overkleed voor mannen (voerlui, reizende kooplieden enz.). (WNT)
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woont in Essen, als hy uitgaet, heeft een
pack sleutels daer in, draegt sack pistoolen.
33. Swarte Adam is smal van postuur,
omtrent 22 of 23 jaer, zwart, kort, slegt van
hair, zwart mager spitz van gesicht, als een
sigainer1, heeft altoos ‘d een of andere heer
by sigh, de Graef van ’s Heeren-Berge heeft
geldt op hem geset, heeft sack pistoolen by
sigh, is oock dickwils, en in specie2 van de
Hollanders gedeserteert.

22 jaer, rond van gesichte, rond, dick, swart,
sleght van hair, heeft oock geweer by sich, is
dickwils gedeserteert.

34. Vechtmeester is een middelmatigh
kaerel, omtrent 42 à 43 jaer, heeft zwart,
kroes hair, smal van gesichte, een Fransche
sloets baert, draegt oock sack pistoolen,
somwylen oock een snaphaen, is wel 10
mael gedeserteert.
35. Antoon Storck is een langh swart kaerel, omtrent 23 à 24 jaeren, rondt van gesicht, langh bruyn slegt hair, heeft oock geweer, is dickwils gedeserteert; Deese heeft te
Dusseldorp sullen hangen, maer door dien
de Vorst van Nieuburgh doen-malen van de
reyse quam, is hy gepardonneert, houdt sich
overal op, heeft een vrouw met kinder.
36. Gerrit van Hox-bergen, Twent van
geboorte, is een middelmatig posuur, 21 à

oudt, rondt van gesicht, rond, swart, dick,
sleght hair, heeft geweer, is dickwils gedeserteert, gewent met den Swarten Adam te
stelen.
38. Kleine Adam is middelmatig van postuur, omtrent de 18 à 19 jaer, gantsch zwart,
langh en weynig kroes van hair, mager van
gesicht, heeft twee sack pistoolen, is in schyn
een wannenlapper, heeft een vrouw.
39. Toon de Muller een weynig dick van
postuur, breedt van schouders, 33 à 34 jaer,
langh, bruyn sleght van hair, groot rondt
van gesicht; Desen is den Roden Ahrdt of
Duymsuycker (nr. 10) sijn broeder, sijn uit
de Meijerye van Den Bos, gaet met een

1
2

In de marge: Is gehangen door Sententie van ’t
Hof in 1709 (36)
37. Derck van Hox-bergen, is Gerrits
broer, is middelmatig van postuur, 20 jaer

Zigeuner
In het bijzonder
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zwevel marsche1, is gedeserteert, in specie
van de Spaenschen.
40. Hollandse Johannes, middelmatigh
geset van postuur, omtrent 35 à 36 jaer,
langh, bruin, slegt van hair, niet seer dick,
heeft pokdalen in ’t gesicht, heeft voor desen met Alef den Coopman (nr. 7) gaen
stelen.
41. Roon Teunis, langh, dick van postuur,
omtrent 40 jaer, rondt van gesicht, roodt,
een weynigh langh slegt hair, heeft oock
eenen rooden baerdt, somwylen laet hy
eenen Franschen baerdt setten, somtydts
laet hy den baerdt gladt af scheren, den
rechter arm is hem lam, wegens een snee
dien hy even boven den elleboog heeft, die
hem Groenwalt heeft gegeven, draegt geweer, is dickwils gedeserteert, in specie van
de Spaenschen en den Hollander.
42. Hans Peter is van een kleen postuur,
rond mooy van gesicht, lang bruyn, dick en
weinig hair, omtrent 26 à 27 jaer, een geswind kaerel, heeft een schram dwers over
de neuse, die hem Peer Busman (nr. 3)
met een mes heeft gesneden, heeft een maistres by sich, genoemd Allegonda, is te
Boxmeer gegeesselt en gebrandtmerckt, hy
draegt oock sack-pistoolen. Desen Allegonda is van den Rooden Ahrdt alias
Duymsuicker (nr. 10). Dit vrouwmensch
souw wel tien kaerels aen de galgh geholpen
hebben.
Bronnen:
• Archief Hof van Gelre en Zutphen, toegang 0124, inv. nr. 4812
• Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT)

1

Mars: korf waarmee een kramer vent
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