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Dossier Rechtszaak van Hans Peter Meijers, 1773.
(Meyerken)
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Volgens de weinige stukken die bewaard zijn gebleven van het proces tegen Hans Peter Meijers is enkel te herleiden dat
hij op de nacht van 8 op 9 april 1773 tezamen met o.a Lennert Maas en Gerardus van den Roost ontsnapt uit de
gevangenis te Valkenburg. Hij blijft voortvluchtig en wordt op 23 mei 1773 bij verstek verbannen uit de bank Heerlen.
Inhoud dossier Hans Peter Meyers (het Meyerken) 1773. Archief Schepenbank Heerlen, Inv. nr. 1168.
Rechtshandeling.
Visitatierapport van gevangenis na uitbraak gedetineerde
Brief aan vice-major van Aken met verzoek tot opsporing ontsnapte gedetineerden.
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Datum
9 april 1773.
9 april 1773.

Visitatierapport van gevangenis na uitbraak gedetineerde
Op Heeden den negenden april 1773 soo
hebbe ick ondergeschreven schepen der hooftbanke
Heerle met assumptie van den schepen Wateler
der stadt Valckenborg met ter instantie van dheer
en mr J.G. Farjon Luitenant Hoogdrossaard deeses
Lands van Valckenborg getransporteert op deze
Landshuijs van Valckenborg en aldaar gevisi
teert voor eerst de plaetsen des twee solders alwaar
de gedetineerden Leonard Maas, Johannis
Dircks, Hans Peter Meijers en Peter Hartzog
geslooten geleegen hebben en bevonden
aen ’t legger van Leon Maas dat de cluster
gants en gaaf was en ’t oog van den bout
afgebroocken gevonden, tweedens aan ’t legger van
Joh. Dircxks bevonden een clam uijtgeperst en
dat de ketteru noch daaraen met een hard
clam vast waaren
(en der bout geborgen was’t verder)
van hegge van Meijer
een cluijster onstucken en de kettens gansch
en gaaff
en verder op die onderste solder aen hegge
van Peter Meijers de kettens en handsbauten en been banden gansch en de cluijster
wegh en uijders bevonden in den hoff een
afbehang tegens over de onderste cachotten
dat op het rabat tegens de muur oost van
cuijle wateren als of de ontvlugte daaraf
gesprongen waaren en vorders aen de tijd
van de scheepen wierd ons door cipier geweesen
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teekens aen den vruit boom aen deselve
moet bestaende in gebroocke afsiet waarover
denselve ijzer fustrueerd dat de selver daer
uijt den hoff gecoomen sijn staende de deur
van agteren nogtans nae den virgel
open
Als meede dat een viutter
door Peter Harzog geleegen uijt was
als oock dat aen de muur waar deselver soude
afgesprongen sijn deselve alle met nagels
bovven sonder dat eene daarvan uijt was
gevallen of wee dat eenig teeken gevonden
is waaruijt men soude houwen op moeten
dat aen den gevangene daarover soude gegaan
af gekroepen zijn

Alsmeede dat in het gang agter de agter
keuken al waar ons den cipier brogte eenige
strook gevolgte banden laggen sonder
dat men eenige stroo op de dack heeft kunnen
bespeuren
Adus gedaen en gevisiteerd op dat als
boven
L.G. Pelt
W. Wateler.
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Brief aan vice-major van Aken met verzoek tot opsporing ontsnapte gedetineerden.
Hoog welgeboren Heer.

Alsoo den weleedelen gestrengen Heer en
Mr. J.G Farjon Luitenant Hoogdrossard deeses Lands
Valkenborg overmaze partage van haar Hoog
Mogende sig ratione off aan deesen geregte
heeft geaddresseert te kennen geevende hoe
door oogluijkinge, negligentie off corrumpeeringe
van den cijpier en daarbij gestelden wagter
vier van onse gedetineerdens op den lands
huijse van Valkenborg gepasseerden nagt hebben
weeten ’t escappeeren naementlijck Joannes
Dirk alias Bussen Hensken oud omtrent
seeven en dertig jaaren middelmaetig van
postuijr bruijn van haar en oogen redelijk
gesett de kleedinge en bewust vermits en
gechangeert hebben gehuijsvest tot Bensenraede
Hans Peter Meijers en laatst geleden knegt gewoont hebben op de
Middelmaetig klein Hoff Imstenraede (#)
van postuur bruijn
van weesen aan
hebbende eenen
blauwen rock
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Leonard Maas Swart bruijn verweesen draegende een bijnae ongekamme bruijne Baruijck
middelmatig klein van postuijr aanhebbende
eenen grijsagtigen rock alias off door de wandelinge genoemt Horrebedor, Knisch ook Kaaloor
oud bij de vijfftig jaaren
Peter Hartzog alias Swart Peterken off het

Craaijken genoemt sijnde veltbode van
een gehugt alhier genoemt Caumer de twee laaste
de teekener hebben de van de duijm en regter
scheenschruijve alle gehoorende onder de berugte
bende gaudieven van ’s Hertogenrade en sijn
weledele gestijs in ervaeringe gebragt hebbende
dat dese sig binnen de keijserlijke vrije Rijx
stad Aaken bevonden alwaar sij door differente
persoonen sijn gesien en gesprooken geworden
sijn eedele in en de justitie seer daar aangelegen
sijnde om deese persoonen wederomme in hegtenisse
te hebben soo versogte sijn weleedelen gestrenge
van deese geregte brieven requisitonales ad
omnes et quisoumque judices et presertum
aan uw Hoogwelgeboore als voogd major der
voorm. Keijserlijke Vrije Rijks stad Aaken U welke gea
ccordeeert sijnde soo is dat schouth en schepenen
der vrijheijd ende hoofdbanke Heerle u hoogweledel
geboren bij desen versoeken omme tot handhaevinge van Justitie en nutt van ’t gemeene
Best te laaten invigileeren en inquireeren off
deselve sig onder U Hoog welgebooren gebied nog
mogten onthouden quo caen deselve in bewaerender
hand te stellen en aan ons daarvan ten spoedigsten
advertentie te doen sullende wij niet naelaeten

6

de daaraan te impendeeren costen te restitueeren
en offereeren in dier gelijke gevallen ons daar
toe gerequireert sijnde renprokelijk te sullen
gedraegen die wij ten.
In Heerlen
den 9 april 1773
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Ter ordonnantie
J.W. Cotzhuijsen
Secretaris.

