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Lezing door Mart Graef
De galgenberg van het Graafschap Horn.
Woensdag 30 mei 2018 - 20.00u. - Brasserie De Beurs Maaseik
Geachte dames en heren

Horn, Thorn en Kessenich in de 18de eeuw.

Het graafschap Horn was een van de vele ministaatjes
die van de Middeleeuwen tot het einde van de achttiende
eeuw het politieke landschap vormden in het gebied van
de huidige Nederlandse en Belgische provincies
Limburg. Het omvatte een tiental dorpen in het gebied
tussen het Nederlandse Neer en het Belgische Ophoven,
waaraan Maaseik grensde! De rechtspraak in het
graafschap werd uitgeoefend door vijf schepenbanken. In
strafrechtelijke of ‘criminele’ zaken was het hoofdgerecht
van het graafschap bevoegd, dat zitting hield in de
dorpen Haelen of Horn. Een aanzienlijk deel van de
procesdossiers is in de archieven van het graafschap
Horn bewaard gebleven. Sommige rechtszaken spreken
ook nu nog tot de verbeelding, zoals de
heksenvervolgingen in het begin van de zeventiende
eeuw en de processen tegen de ‘Maaslandse
bokkenrijders’ in de late achttiende eeuw. Het merendeel
van de beschuldigden werd ter dood veroordeeld en
terechtgesteld op de ‘plaats waar men eenieder recht
doet’: de galgenberg van het graafschap Horn.
Hoewel de processen tegen heksen en bokkenrijders
zich in verschillende tijden afspeelden, zijn er duidelijke
overeenkomsten te ontdekken. In de voordracht zullen
die worden besproken aan de hand van enkele
specifieke rechtszaken.
Over de spreker:

Voor galg en rad? 't Is wreed!.

Mart Graef is bestuurslid van de Heemkundevereniging
Horn. In het dagelijks leven is hij als strategic programme
manager werkzaam aan de Technische Universiteit Delft.
Sinds een tiental jaren houdt hij zich daarnaast bezig met
de geschiedenis van zijn geboortedorp Horn (gemeente
Leudal), waarover hij publiceerde in verschillende bladen.
Hij werkte mee aan diverse boeken die werden
uitgegeven door Heemkundevereniging Horn.
Locatie: Brasserie De Beurs Markt 7 3680 Maaseik.
Parkeren kan op de Markt of naast de Sint-Catharinakerk.
Toegang: leden 2 € - niet-leden: 3 €.
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Mart GRAEF. De galgenberg van het Graafschap
Horn. Heemkundevereniging Horn, 2016,
ISBN 978-90-73806-21-4

We vestigen uw aandacht op onze volgende activiteit:
op zondag 24 juni: daguitstap naar Keulen met een
bezoek aan het Schnütgen Museum (o.m. middeleeuwse
kunst) en het Kolumba Museum (o.m. met topstukken het
Römisch-Germanisches Museum).

