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Woord van de Voorzitter 

  Beste I.P.A leden en sponsors, 

 

Het coronatijdperk heeft nog een lange nasleep, maar ondertussen krijgen wij 

meer en meer vrijheden die toelaten onze activiteiten verder te zetten, welis-

waar rekening houdend met de voorschriften die ons nog steeds worden opge-

legd.  

Ondertussen hebben wij weer onze eerste bestuursvergadering gehad op 7 

september 2021 (de laatste dateerde van 3 maart 2020). Wij hebben ook een 

nieuwe locatie hiervoor, nl. “Het Voorste Huis” Koerselsesteenweg 15 te Berin-

gen. 

Onze activiteiten van 2021 zullen plaats vinden. Voor het Euregionaal Kerst-

feest blijft de datum behouden op zaterdag 18 december te 14 u in Hoeve Ger-

van te Linkhout (zoals de laatste jaren) 

Het bezoek aan het autocircuit Zolder (Ken uw Provincie) werd verschoven naar 

zaterdag 6 November te 14 u. Over beide activiteiten vindt u iets in dit tijd-

schrift. 

Over de activiteiten van onze Euregiopartners kunt u best informeren of ze 

door gaan ja of neen. Neem contact op met iemand van het bestuur voor infor-

matie.   

Het jubileum 40 jaar IPA Heinsberg op 16 Oktober 2021 is zo een activiteit die ik 

u aanbeveel. Zie hiervoor de aankondiging in dit boekje. 

Ik wens u veel leesgenot en hoop u te ontmoeten op één of meerdere bovenge-

noemde activiteiten.  

 

 Servo per  Amikeco.       

Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  



Aken 

Limburg Zuid 

17-21.09.21    Busreis  

13.11.21    Mosselavond 

Heinsberg 

01.09.21    Reis naar Harzstreek 

16.10. 21    40 Jaar Jubileum 

07.12.21  19 u  Kerstgans  

Limburg Noord 

04.09.21    Airbornmars 

11.09.21    EPP Schieten 

??.11.21    Bowling 

??.12.21    Kienen 

Luik 

16.10.21    Wandeling Hoge Venen   

 

Alle activiteiten onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. 

Indien u meer wilt weten over een activiteit, neem den contact op met één van onze bestuursleden, 

die op zijn beurt zal informeren bij de desbetreffende adeling. 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER EUREGIO 
IPA Limburg 

06 Nov  2021 KEN UW PROVINCIE—CIRCUIT TERLAEMEN 

18 dec 2021 EUREGIONAAL KERSTFEEST 
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Het Bestuur van I.P.A.-Limburg nodigt U uit op het Euregionaal Kerstfeest te Linkhout in Hoeve Gervan. 

Op zaterdag 18 December  2021 om 14 uur 

MENU 

Aperitief 

 

Bretoens vissersbordje met gerookte zalm, heilbot en forel  

vergezeld met klassieke smaakmakertjes (koud) 

 

Velouté van tomaten met groene winterkruiden en balletjes 

 

Gevulde parelhoenfilet “Napoleon” (champignons, gevogeltegehakt,rode ui, portwijn) 

Met gestoofde winterwortelen en broccoliroom met peterselieaardappelen 

 

Pannenkoek met een velouté van Amaretto en wintervruchten 

 

Drank inbegrepen : waters, frisdranken, wijnen, bieren en koffie/thee 

 

 

 

Prijs per persoon 60,- euro per persoon voor niet leden 

IPA-leden en partner betalen 50,- Euro per persoon (de kas legt de rest bij) 

 

Deelname bevestigen door te betalen op rekening van IPA Limburg 

BE 12 459 0091211 92 

Met vermelding van “lidnummer” ”kerst” en aantal personen 

 

Voor 1 december 2021 

 





Limburgse legenden en sagen 

DE BOKKENRIJDERS 

Onderstaand overzicht heeft niet de pretentie een wetenschappelijke visie te zijn. Het is 
slechts een bloemlezing van hetgeen er in de diverse boeken over dit onderwerp ge-
schreven is. 
(Foto: De bokkenrijder Wellen) 
 

Voorwoord 
Vanuit Zuid-Limburg (B en NL), evenals in de regio Luik, de Kempen en aanpalend Duitsland opereerden ooit achtereenvol-
gens 3 bendes die de naam “Bokkenrijders” droegen. Allereerst door armoede gedreven, bundelden mensen van allerlei 
allooi hun krachten en formeerden groepen die vooral middels brandbrieven de gevestigde orde onder druk probeerden te 
zetten. De latere bendes hadden ook vrouwen en hooggeplaatsten in hun rijen, zoals burgemeesters en dokters. 
Er bestaan vermoedens dat de Bokkenrijders hogere idealen kenden, gebaseerd op de ideeën van de Franse Revolutie. 
Daar de gevestigde orde de Bokkenrijders als criminelen bestempelden, uitermate zwaar straften en liefst het bestaan van 
de Bokkenrijders ontkenden, is over hen in analen en de (objectieve) geschiedschrijving relatief weinig terug te vinden. 
De Bokkenrijders waren berucht en beroemd om hun goede organisatie, het vlot terplekke zijn – gezeten op duivelse bok-
ken door de lucht – en hun moed. Pas sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw werd min of meer weer gedoogd dat het feno-
meen de Bokkenrijders weer openlijk gesproken werd. Opvallend is dat zonder de schriftelijke geschiedschrijving en de 
eeuwenlange verzwijging, in heel wat Belgische, Nederlandse en Duitse regio’s het thema “Bokkenrijders” onder de men-
sen is blijven voortleven. Inmiddels staan de Bokkenrijders in een ander daglicht en is duidelijk dat “bendeleden” in veel 
gevallen onschuldig. Blijkbaar greep de gevestigde orde het thema aan om hun macht verder te verstevigen door onzinnige 
en onmenselijke straffen uit te delen, niet gehinderd door al teveel ratio. 
 

Plaatsen van optreden 
In zijn primitiefste vorm gezien, waren de bokkenrijders een bende met een aantal onderafdelingen die tussen 1730 en 
1790 opereerden in een streek die ruwweg begrenst wordt door de cirkel: Maastricht - Aken - Heerlen - Kerkrade - Venlo - 
Bree - Hasselt - Tongeren - Maastricht. Het grootste gedeelte van de cirkel beslaat het werkgebied van de zogenaamde 
"Bende van Overmaas" (het Nederlands-Limburgs gedeelte, gezien vanuit de optiek van de toenmalige bestuurders in 
Brussel) M.a.w. die landen die in hun ogen over, aan de andere kant van de Maas lagen. Allemaal Staatjes en Heerlijkhe-
den die onder, meestal, Spaans, Oostenrijks en Nederlands bestuur vielen. 
 

Benden, concentraties en aantallen 
De totale bende heeft bestaan uit meer dan 1000 personen. Van ca. 800 stuks zijn meer gegevens bekend zoals naam, ge-
boortedatum, vonnis etc. Een zes honderdtal hiervan zijn gevonnist. 
De eerste bende ontstond omstreeks 1730 in de omgeving van Hoensbroek. Een der leiders was Mathias Ponts (vilder). De 
bende breidde zich uit zowel in het tegenwoordige Nederlands - alsook in dat gedeelte dat tegenwoordig Belgisch- Lim-
burg is. Rond 1740 ontstonden de eerste Belgische benden in de omgeving van Wellen en breidden zich al gauw uit in de 
Haspengouw en in de Kempen. 
De tweede bende ontstond ca. 1755 met als concentratie Herzogenrath. Een der leiders was Joseph Kerckhoffs (chirurgijn) 
De derde bende tenslotte kwam ca. 1790 tot stand in de omgeving van Meerssen. 
 

Organisatiestructuur 
De organisatie is niet altijd even duidelijk. In de processtukken is eenmaal sprake van "De Overste van alle gauwdieven" en 
hiermee wordt Joannes Vincken bedoeld, een der leiders en kroegbaas te Merkstein. 
Er is eenmaal sprake van "De Generaal". Peter Caspar ter Conig heeft het in het aan hem toegeschreven bokkenrijderslied 
over "De Generaal" en hij bedoelt hiermee eveneens Joannes Vincken. Als Oversten worden ook nog Baron van Glazenabt 
en de Maastrichtse bakker Lehaen genoemd. 
In de processtukken komen we ook "Kapiteins" tegen, o.a. Joseph Kerckhoffs, Mathias Ponts, Willem de Gavarelle, Karel 
Geurts, Arnold van de Wal alias Nolleke van Geleen, e.a. Ook waren er "Onderkapiteins" of "Luitenants", bijv. Wijn Wijnen 
uit Wolfhagen en tenslotte Van de "Sergeant" Anthoon Hamers en de Korporaal" Jacques Du Jardin. Er is wel eens geop-
perd dat de organisatie een soort cellenstructuur had waardoor veel ondergeschikten de namen van de leiders niet wisten. 
 

Bronnen 
De kennis over de bokkenrijders is tot ons gekomen via enkele bronnen, namelijk: 



• De processtukken van de veroordeelden. 

• De geschriften van tijdgenoten, zoals o.a. het boek van Sleinada (pseudoniem voor pastoor A. Daniels uit Schinnen.  
De sagen en volksverhalen, die tot op heden in beide Limburgen verteld worden en opleven in culturele evenementen. 
 

Samenstelling van de bendes 
De samenstelling van de eerste bendes bestond hoofdzakelijk uit leden uit de onderste lagen van de bevolking, vilders en 
andere leerbewerkers, spinners, marskramers, bedelaars en muzikanten. Gaandeweg werd de samenstelling breder. Men 
treft dan in de ledenlijsten bestuurders, middenstanders, geneesheren, grondbezitters en zelfs een enkele (ex) burgemees-
ter. Mannen en vrouwen konden lid zijn, hoewel van vrouwen niet bekend is of zij leiders waren. In België hadden de vrou-
wen wel een bepaalde rangvolgorde. De Belgische vrouwen legden ook een eed af, van de Nederlandse vrouwen is dat 
niet bekend. 
 

De  eed 
Om toe te treden moest men een eed afleggen. Hoe dat precies ging is niet altijd even duidelijk uit de processtukken af te 
leiden. Dit is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat de processtukken meestal letterlijke weergaven waren van het-
geen een verdachte op de pijnbank onder helse pijnen meedeelde. 
Toch zijn er enkele vaste rituelen uit te distilleren: 

• De eedaflegging vond plaats in de huizen van de kapiteins of in veldkapellen. 

• De kapitein (soms gekleed als geestelijke) zei de eedformule voor en het aspirant lid moest hem nazeggen met twee 
vingers, en soms de duim, omhoog gestoken. 

• Essentie was het afzweren van God en het toezweren van de duivel. 

• De belofte om zijn medeleden zelfs onder foltering niet te verraden. 
In Heerlen is er sprake van dat in de eed de belofte werd gedaan "de armen van de buit te laten meedelen". 
De ceremonie was vaak een persiflage op de katholieke mis, een soort zwarte- of omgedraaide mis. Men zette bijvoor-
beeld een voet op het kruisbeeld of op een Mariabeeld of vertrapte hosties. De eed aflegger betrad de kapel achterwaarts 
lopend of kruipend. Soms was er op het altaar een afgesneden hand geplaatst met hierin een brandende kaars. De kapi-
tein schreef, na beëindiging van de plechtigheid, de naam van de eed aflegger in een boekje en liet het hem tekenen, het-
zij met zijn naam, hetzij met een kruisje als hij de schrijfkunst niet machtig was. De beëdigde kreeg voor aanvang en na 
afloop iets te drinken, meestal enkele glaasjes brandewijn waarin de kapitein in sommige gevallen een groen poeder deed. 
Na het drinken hiervan volgde een soort bedwelming en "men voelde zich gelijk een beest". 
 

De  naam van de bende 
Zelf hebben de leden zich nooit Bokkenrijders genoemd. Zij noemden zich Gesellen of Complicen. De autoriteiten spraken 
van "De Bende van Nagtdieven" of "De Godlooze Gezwoorne Bende van Knevelaers en Nagtdieven". Het volk noemde hun 
Bokkenrijders omdat men dacht dat zij op bokken door de lucht vlogen, iets dat ook, hoe gek het ook mag klinken, een 
enkele keer door bokkenrijders op de pijnbank bevestigd werd. Bovendien kon de naam ontstaan doordat ze een eed 
zwoeren aan de duivel (de bok). 
 

De  bedoelingen 
Wat betreft de bedoelingen van de bendes bestaan er verschillende, onderling nogal afwijkende meningen. Deze beston-
den reeds in de achttiende eeuw en zijn tot op heden blijven voortleven: 

• Het waren een stelletje bandieten en gauwdieven die alles uitsluitend deden, vaak gedreven door honger, om het 
persoonlijk gewin zonder enige andere bijbedoeling, Deze stelling is welhaast onhoudbaar indien men bedenkt welke on-
menselijke straffen men riskeerde voor een buit die, na verdeling, meestal bestond uit enkele kledingstukken, een pot bo-
ter of een gering geldbedrag.   

• Het was een van hogerhand geplande opleiding tot een vrijkorps dat bij voldoende grootte een greep naar de macht 
zou doen. Naarmate de bende evalueert ziet men ook dat het aantal overvallen minder wordt maar met inzet van meer 
mensen. Soms zijn er, volgens de verslagen, meer dan 100 mensen bij betrokken. Kortom meer een krijgsoefening dan een 
rooftocht.   

• Het waren geen bandieten maar meer schelmen van het formaat Robin Hood die probeerden een eerlijker verdeling 
van goederen te bewerkstelligen en dus vanzelfsprekend de toenmalige clerus, autoriteiten en welgestelden verachten. Ze 
begonnen met kleine bendes en hoopten zodanig uit te groeien dat een meer structurele aanpak mogelijk zou zijn. Een 
soort voorlopers van de Franse revolutie dus.   

• Het betrof een stelletje godsdienstfanaten en drugsgebruikers, een beetje de voortzetting van de heksen uit de zes-
tiende eeuw.   

• De bokkenrijders hebben nooit bestaan, het is een idee dat op de pijnbank is afgeperst door de toenmalige autoritei-
ten om zodoende hun falen in het opsporen van de daders te camoufleren. 



KEN UW PROVINCIE 

 

 

 

 

 

         

PROGRAMMA 

14 uur : Geleid bezoek met gids. Uitleg over het ontstaan, de werking, enz…. 

Ca 15u30 bezoek aan het museum 

16 uur : einde van het bezoek 

Mogelijkheid tot een lichte maaltijd ter plaatse na het bezoek en gezellig samen zijn. 

 

Tijdens ons bezoek zijn er race activiteiten op het circuit 

 

Tijdens het bezoek moeten de op dat ogenblik geldende covid maatregelen gevolgd worden  

(momenteel nog het dragen van mondmaskers in gebouwen en het ontsmetten van handen bij het betre-

den van locaties) 

Voor deelname betaalt u maar 15,-€ per persoon. 

Gelieve uw deelname te bevestigen door het bedrag te storten op de rekening van IPA Limburg nummer  

BE12 459 0091211 92 

Met vermelding “Zolder” lidnummer” en aantal personen 

ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 

Afspraak om 14 u Hoofdingang 

“Tunnel” 



VOOR U GELEZEN 
 

Turkije heeft het lidmaatschap van de International Police Association 
als een strafbaar feit aangemerkt 

 
Abdullah Bozkurt/Stockholm 
  
Een Turkse aanklager vermeldde lidmaatschap van en activiteiten bij de International Po-
lice Association (IPA), de grootste politievereniging ter wereld, als strafbare feiten, een 
claim die later zonder vragen door een rechter werd goedgekeurd. 
Volgens officiële documenten die door Nordic Monitor zijn verkregen, heeft de onder-
zoeksaanklager Osman Çabuk in de westelijke provincie Afyonkarahisar een totaal absur-
de bewering gedaan dat reizen naar het buitenland, gemaakt door Turkse politieagenten 
als IPA-leden, als terroristische daden moeten worden beschouwd. 
In een brief van 17 augustus 2016 die onder verschillende takken van de regering werd 
verspreid, maakte Çabuk ook bekend dat veel politieagenten waren geschorst door provin-
ciale gouverneurs omdat ze lid waren van de IPA. Hij vroeg een rechter om arrestatiebeve-
len uit te vaardigen voor de geschorste officieren voor meerdere dubieuze aanklachten en 
huiszoekingsbevelen voor hun woningen als onderdeel van strafrechtelijk onderzoek nr. 
2016/8277. 
Zonder enig detail of redenering te geven, beweerde de aanklager dat IPA-leden banden 
hebben met de Gülen-beweging, een maatschappelijke groepering die kritiek heeft op de 
regering van president Recep Tayyip Erdoğan over een reeks kwesties, van wijdverbreide 
corruptie tot het helpen en aanzetten van gewapende jihadistische groepen. 
De aanklager beweerde dat alleen al lid zijn van de IPA en reizen naar het buitenland ma-
ken om IPA-activiteiten bij te wonen, verschillende kenmerken zijn van Gülenist zijn en 
daarom moeten worden onderzocht als onderdeel van een onderzoek naar terrorismebe-
strijding. 
De bizarre en ongerechtvaardigde stap is een van de vele voorbeelden die duidden op het 
flagrante misbruik van strafprocedures door een autoritaire regering die zich richtte op 
nietsvermoedende en gezagsgetrouwe burgers zonder criminele achtergrond. De kwaad-
willige vervolging van politieagenten wegens aansluiting bij de IPA vertegenwoordigt de 
snelle achteruitgang van de rechtsstaat in een land met het grootste aantal opsluitingen in 
Europa op beschuldiging van terrorisme. 
Volgens  statistieken van de Raad van Europa (RvE) bevonden zich in januari 2020 van de 
30.524 gevangenen die veroordeeld waren voor terrorisme in de 47 RvE-lidstaten, 29.827 
in Turkije. Met andere woorden, 98 procent van alle gedetineerden die veroordeeld zijn 
voor terrorisme in heel Europa woont in Turkije. Het laat zien hoe de regering de antiter-
rorismewetten misbruikt om critici, tegenstanders en dissidenten te straffen in dit land 
van 84 miljoen inwoners dat lijdt onder de ijzeren greep van president Erdoğan. 
In een ongekende stap in de geschiedenis van de Turkse Republiek, lanceerde de regering 
van Erdoğan een reeks zuiveringen van de politie, de belangrijkste wetshandhavingsin-
stantie van het land met bijna 300.000 medewerkers, in de nasleep van de corruptieon-
derzoeken van december 2013, die beschuldigde Erdoğan's familieleden en zakelijke en 
politieke partners. De zuivering, die blijkbaar bedoeld was om de onderzoeken naar cor-
ruptie de kop in te drukken, werd in 2016 geïntensiveerd na een valse vlagpoging tot 
staatsgreep die door de Erdoğan-regering was georkestreerd om een voorwendsel te cre-
ëren voor een massale zuivering van bijna 100.000 ambtenaren. 
Alleen al bij de politie heeft de regering zo'n 33.000 politieagenten ontslagen, waaronder 
veel hoge en ervaren chefs die decennialang op kritieke afdelingen als terrorismebestrij-
ding en georganiseerde misdaad hadden gewerkt. Het bemande de vrijgekomen posten 
met islamisten, nationalisten en neo-nationalisten, vaak zonder ervaring, terwijl het straf-
rechtelijke onderzoeken startte naar degenen die uit hun functie werden ontslagen zonder 
enig effectief administratief of gerechtelijk onderzoek. 

https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330_FinalReport_SPACE_I_2020.pdf


 

Vóór de massale zuivering van het korps had het politiebureau haar huidige en gepensi-
oneerde leden actief aangemoedigd om met de IPA in zee te gaan, en veel hoge politie-
chefs hadden deelgenomen aan IPA-bijeenkomsten. 
De deelname van de Turkse politie aan de IPA verliep zeker niet zonder problemen. De 
relatie met de IPA ging eigenlijk terug tot 1970, toen het politiebureau lid werd. Maar de 
relatie liep stroef toen Turkije zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakwam. Het IPA 
schorste Turkije aanvankelijk en zette het later uit toen Turkije zijn tekortkomingen niet 
corrigeerde. 
In 1994 probeerde de Turkse politie opnieuw lid te worden met steun van Duitsland als 
sponsor voor het hernieuwde bod. In 2000 werd het uiteindelijk lid met stemrecht. In 
september 2010 werden meer dan 20.000 Turkse politieagenten, zowel actieve als ge-
pensioneerde, of 10 op de 100 politieagenten, lid van de IPA. Met openlijke steun van de 
leiding van de politie, breidde IPA Turkije zijn verbindingsafdelingen in een aantal Turk-
se provincies uit. 
De IPA hield in oktober 2009 zelfs haar wereldcongres in de Turkse provincie Antalya. 
De IPA-tak in Turkije organiseerde in april 2013 nog een bijeenkomst om te pleiten voor 
verkeersveiligheid in een wereldwijde campagne. 
Het door de politie gevoerde corruptieonderzoek en de beschuldiging van hoge rege-
ringsfunctionarissen in het kader van een plan om sancties tegen Iran op te heffen, 
brachten veel politiechefs in december 2013 echter in heet water. politiechefs die betrok-
ken waren bij het blootleggen van het grootste corruptieschandaal ooit in het land met 
miljardenfraudeplannen. 
De zuivering die in januari 2014 begon, was een serieuze klap voor de outreach-
activiteiten van de IPA in Turkije, waarbij de regering van Erdoğan de banden met de 
organisatie verbrak. De regering bestempelde de IPA-tak in Turkije als een spionageor-
ganisatie zonder enig bewijs te leveren en gaf in augustus 2014 een circulaire uit waarin 
werd bevolen alle banden met de IPA te verbreken. De faciliteiten voor het gebruik van 
het IPA-filiaal in Turkije werden weggenomen en de officieren die hielpen met IPA-
activiteiten in het buitenland werden teruggeroepen vanwege verlof. 
IPA Turkije werd uiteindelijk ontbonden, de website werd verwijderd en veel IPA-leden, 
waaronder IPA Turkije-voorzitter Erkan Güler en secretaris-generaal Fatih Vursavaş 
werden gearresteerd, berecht en veroordeeld op valse beschuldigingen. 
Het lidmaatschap van de IPA werd door de officier van justitie als strafrechtelijk bewijs 
in het dossier opgenomen. Op de dag dat Çabuk zijn verzoek bij de rechtbank indiende, 
keurde rechter Ertuğrul Sezer de bewering van Çabuk over IPA-lidmaatschap goed en 
beval hij de aanhouding van 53 politieagenten en vaardigde hij huiszoekings- en inbe-
slagnemingsbevelen uit voor hun woningen, voertuigen en kantoren. 
Veel ervaren politiechefs die lid waren van de IPA zijn in Turkije gevangengezet op 
grond van verzonnen aanklachten, hoewel sommigen erin slaagden naar het buitenland 
te vluchten om aan onterechte opsluiting te ontsnappen. 


