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Drie eeuwen oude ‘cold
case’ Tungelroy opgelost
door Susan Jöris

H et heeft wat graafwerk in
oude archieven gekost,
maar eindelijk is nu het wa-

re verhaal achter het moordkruis
- Steine Kruûs - aan de Telheide-
straat in Tungelroy helder. Het
kruis is niet gewijd aan Frans Lins-
sen, hoewel de plaquette bij het
kruis de volgende tekst laat lezen
„Frans Linssen uit Maaseyk werd
hier in 1765 jammerlijck ver-
moord.” De Belg zou er in 1765 zijn
gedood door de Bokkeriejers, maar
bij de onthulling van de plaquette
in 2003 werden eigenlijk al vraagte-

kens gezet bij die lezing. Reden
voor de werkgroep Erfgoed Tungel-
roy om eens grondig speurwerk te
verrichten. Onder anderen Jan Nijs
en Paul Lammeretz beten zich
twee jaar vast in het onderwerp.
Zij haalden een dorpsdrama naar
boven. „Twee jonge herders uit
Tungelroy kwamen op 10 maart
1719 met hun schapen aan bij een
gemeenschappelijke weide”, vertelt
Paul Lammeretz. „Ze wilden er alle-
bei hun schapen laten grazen. Ze
kregen ruzie over wie er als eerste
was. Jan Sneijers sloeg toen met
zijn herdersstaf op het hoofd van
Peter Moonen, die daarbij over-

leed.” Sneijers vluchtte naar huis
en dook onder. Hij had zich eigen-
lijk moeten verantwoorden bij de
schout, maar zijn vader diende een
gratieverzoek in bij de prins van
Chimay. Dat werd op 14 mei ver-
leend, omdat de prins concludeer-
de dat het een ongeluk betrof.

Gisteren werd een nieuwe pla-
quette onthuld met daarop de juis-
te informatie. Nu de ene ‘cold case’
is opgelost, rijst de vraag hoe het
dan met Frans Linssen zit. „Dat is
onduidelijk”, zegt Lammeretz. „Er
hebben verderop meerdere kruisen
gestaan, maar meer weten we
niet.”


