Schaapsherder uit Tungelroy doodgeschoten
14 september 1794

14 september 1794:
Oprukkende Franse troepen schieten, nadat ze op de kermis in Stramproy waren geweest, een
Tungelroyse schaapsherder dood.
Het verhaal van deze gebeurtenis is terug te vinden in “Chroniek van de stad Weert van 1784 tot
1802 geschreven door den ooggetuige Lambertus Goofers.
Den 14 Augustus passeerden de Oostenryksche troupen onder de kommando van den prins
van Coburg, door de stadt Maestricht.
Den 14 September komen alhier te Weert de oerste Fransen, bestaende in een kompeney
hoesaeren en een kompeney dragoenders en twee compeneyen voetgangers en twee stucken
kanons.
Zy kwaamen van Stamproy, alwaer het kermis was, en alwaer sy den kermis verstroyt
hadden; want men zyde als dat sy de schotelen met de speysen op de peerden hadden staen
en de vlaeyen in de bangenetten smeken en de miekken langs de peerden hadden staan
En sommigen hadden buerssen vol croonen en anderen hadden en waeren versien met
klederen. En zy hebben aldaer de keysaerlyke hoelanen verdreven met het sweerdt, wand
aldaer dertien keyserlyken waaren. En sy hebben daer slag geleverd onder de hoogmis en sy
naemen aldaer twee hoelanen gevangen; en doen sy het volk bet geldt afgenoemen hadden
en de kleeders, en de kermis so verstrooyt hadden, vertrokken zy van daer op Tungelroy en sy
liepen al weeder de huysen af en vroegen al weeder croonen. Zy schooten aldaer eenen
mensch doodt, de welke by syn schapen was: en men hoordt dat de rede hiervan was, als·
dat sy hem om den weg vraegden en doen riep hy aen syn volk, als dat sy by de schaepen
soude komen.
“Ik moet zyde hy, de hoesaren den weg weysen." En doen Schooten sy hem doodt;
In het dagboek van Jan Moonen staat het volgende hieromtrent te lezen:
' 1794 den 14 maand september zoo zeynder omtrent 300 soldaten van de france gekomen door
Stramproy voorders door thungelroy de welche op eenige plaatsen gestooien hebben en den zelven
daag zoo isser op de pelmers heij eenen schaapsherder geweest met namen Jakobus Hoeken
oudt omtrent 30 jaren. daar zeijn 3 of 4 soldaten beij hem gekomen die hem wilde meede neemen
om den weg te weijsen heij wilde niet meede gaan de soldaten gaan van hem af naar den grooten
hoop den welcke stont aan de heij om op weert te gaan. doen quamen er weeder 2 of 3 te rug die
hem doodt staken. deese soldaten zeijn naar weert getrokken hebben beij de witte heeren
gekreegen 60 kroonen bey de grau begienen .... ver over de 100 kronen. zoo heeft men het doen ter
teyt hooren zeggen'.

Nader onderzoek door P. Lammeretz d.d. 12-11-2012:
In die tijd werden er nog geen lijken in Tungelroy begraven. Die werden naar Weert getransporteerd
en aldaar begraven. Of erachter te komen of de schaapsherder van Tungelroy Jacobus Hoeken was
heb ik gezocht in de begraafboeken van Weert uit 1794. Op 14 september van dat jaar vind ik twee
overlijdens: die van Jacobus Hooken en die van Petrus Stroeks. Eerstgenoemde was dus de arme
schaapsherder die in Tungelroy werd doodgestoken door franse troepen. Hij werd begraven op 14
september 1794, nog dezelfde dag. Hij was de zoon van Leonardus Hooken (of Hoeken) en Anna Aris.

