Oplossing Bokkenrijdersspeurtocht
In het onderstaand verhaal vind je de drie namen ven de bokkenrijders die de overval
pleegden
Inbraak bij het huis aan de Boonenbrug
Behalve aan moorden en mishandelingen heeft Bernhard Beckx (bank Nieuwstadt) zich ook
schuldig gemaakt aan een hele reeks inbraken. Een van de inbraken is in het huis van de
koopman Abraham Clemens in Sittard gepleegd. De tipgevers zijn Joannes Hagens en zijn
zoon Hendrik. Zij bewonen een huis bij de brug over de Geleenbeek in Sittard. Het huis heet
"De Boon" en ligt naast de winkel van Clemens. Joannes Hagens heeft bij de Bokkenrijders
ook de bijnaam de “Boon".
Op 3 november 1742 brengt Bernhard Beckx een bezoek aan huize "De Boon". Tijdens dat
bezoek vertelt Joannes Hagens hem over de grote voorraad goederen die onlangs in de
winkel van Abraham Clemens zijn afgeleverd. Er is nog niets van verkocht. Bij kapitein
Mathias Fonts in Hoensbroek bespreekt Bernhard de plannen voor de inbraak. Zij besluiten
met twaalf of dertien Bokkenrijders de inbraak te plegen. Op 6 november trekken zij naar
het huis van de "Boon". Bernhard is in gezelschap van zijn broer Hendrik en de bedelaar
Benedic. Benedic woont op de Steenweg(nu Voorstad) in Sittard. Hij heeft maar één hand.
Via Benedic wordt nog een andere bedelaar bij de inbraak betrokken. Het is Arnold Pott uit
Ophoven. Pott heeft een zeer speciale kostwinning. Hij gaat tegen betaling voor andere
mensen ter bedevaart. Zo is hij vaak op weg naar St. Hubertus in de Ardennen om er te
bidden voor de hondsdolheid. Van een extraatje uit inbraken is Arnold in het geheel niet
vies. In "De Boon" krijgt het lugubere gezelschap enkele glazen brandewijn als
hartversterkertje.
Na anderhalf uur gezellig verpoosd te hebben, wijst Joannes Hagens de bende vanuit een
raam aan de zijkant van zijn huis de plaats aan, waar zij een gat in de winkelmuur kunnen
breken. Mathias Ponts verricht dit karweitje. Een voor een kruipen de Bokkenrijders door
het gat naar binnen. In de winkel stelen ze alle goederen die ze kunnen vinden en brengen
het naar de "Boon". Daar wordt alles in pakken bijeen gebonden, één pak krijgt de "Boon".
Na nog enkele glazen jenever op de goede afloop gedronken te hebben, slepen de
Bokkenrijders de buit naar de Kollenberg, waar hij in een diepe kuil wordt verdeeld. Hier
ontstaan echter moeilijkheden omdat ze het niet eens worden. Mathias Ponts besluit
niemand iets te geven. Alles wordt op een paard geladen en door complicen naar het huis
van Mathias Ponts vervoerd. De kapitein van de bende verkoopt het goed en masse en
verdeelt het geld. Bernhard krijgt hiervan 6 rijksdaalders, terwijl hij in de kuil achter de
Kollenberg al 3 shillingen heeft gekregen.

