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Het verhaal achter de moord 
 op de eerwaarde heer “Everard Deleau” 

 
Van alle gebeurtenissen die in de omgeving van Sy hebben plaatsgevonden, is die van de pastoor  
van Xhignesse het meest tot de verbeelding sprekend. Op een zondag in oktober 1778: De eerwaarde 
Everard Deleau (pastoor van Xhignesse) constateert dat er is ingebroken in de pastorie van Xhignesse. 
Hij verdenkt de drie broers Renard (Gilles, Michel en Jean-Joseph) hiervan. Ze zijn van een gekende 
familie, maar met een reputatie van twijfelachtige aard.  

Hij spreekt zijn parochianen vanaf de 
spreekstoel toe met de woorden: `De 
rovende wolven die dit hebben gedaan,  
zijn vermomd als slimme vossen (‘Renard’ 
betekent ‘vos’ in het Frans). De broers 
Renard zijn hierdoor erg verbolgen. In hun 
hart groeit een steeds grotere wrok naar 
Everard en zij besluiten hem te pakken te 
nemen. De Renards smeden samen met 
een knecht uit Hamoir, Joseph Remy en 
een zekere Joeph Larusse een plan en 
zorgen voor een alibi voor henzelf. 
De volgende dag begeeft de pastoor zich te 
voet naar Bomal waar hij een begrafenis 
moet leiden. Via binnenweggetjes wandelt 
Everard later terug naar Xhignese . 

 
De bende lijkt goed op de hoogte te zijn van de route die de pastoor volgt en het tijdstip van zijn moge-
lijke passage. Na ongeveer drie kwartier wachten, zien ze hun slachtoffer in de avondschemering aan-
komen. Ze gaan hem te lijf met stokken en knuppelen hem in al hun woede dood. In paniek laten ze het 
dode lichaam haastig achter in een put en gaan snel uit elkaar.  
 
Gilles gaat de spanning doorspoelen met enkele potten bier in Hamoir. Hij komt rond 19.00 uur thuis in 
zijn hoeve te Xhignesse. Jean-Joseph gaat naar zijn café-brouwerij om geen achterdocht te wekken. Zo 
hopen ze een alibi te hebben. De volgende avond spreken de mannen opnieuw af. Ze slepen het lichaam 
weg en dumpen het in een inham van de Ourthe. Ze hopen dat het lichaam wegspoelt en dat, als het 
lichaam toch wordt gevonden, zal worden gedacht dat de pastoor de verdrinkingsdood stierf.  
 
Echter, een inwoner van Hamoir-Lassus, Jean Sadoz, beter bekend onder de naam Jean-Jean, gaat elke 
ochtend naar zijn werk (naar de mijn in Ville) om ’s avonds laat weer terug te keren. Uitgerekend op de 
dag van de moord, neemt hij zijn hond Castor mee. ’s Avonds terugkomend, gromt de hond opeens.  
Hij verstopt zich vlug achter een struik, maant z’n hond tot stilte en ziet alles gebeuren. Veel later thuis-
komend dan gewoonlijk, besluit hij tegen niemand te vertellen wat hij gehoord en gezien heeft. Hij is 
namelijk ontzettend bang voor de Renards en wordt hij wel geloofd; hij is immers toch de enige getuige?  
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Maar zijn geweten kwelt hem elke dag en hij wordt er op den duur doodziek van. Elke nacht verschijnt  
de vermoorde priester in zijn dromen waarbij Jean-Jean vermanend en verwijtend door hem wordt 
toegesproken. 
 
Onder de inwoners in de dorpjes wordt onderzoek gedaan. Op een dag komt bij Jean-Jean een 
gerechtsbode met een verzegeld papier. Jean-Jean kan niet lezen en vraagt de bode het voor te lezen. 
Bij de eerste woorden van de man (die gingen over het verschijnen voor de rechtbank) roept Jean-Jean 
uit: Hoe heb je dat ontdekt, zelfs mijn vrouw weet hier niets van. De gerechtsbode vraagt hem: waar heb 
je het over? En onder druk van vragen en bedreiging onthult hij zijn geheim.  
 
De 5 daders worden in juli 1780 opgepakt en door marteling tot bekentenissen gedwongen. Ze worden 
schuldig bevonden en op 7 augustus 1780 worden ze naar de gerechtsheuvel van Florihez bij Malmedy 
gebracht. Ze worden op een schavot gesleept en bewerkt met verhitte vuurtangen. Vervolgens worden 
ze opgehangen aan Sint-Andreaskruisen. Hun armen, benen en billen worden afgesneden met ijzeren 
stangen. Tot slot worden ze gewurgd en wat nog rest van hun lichaam wordt aan het publiek tentoon-
gesteld als waarschuwing voor toekomstige misdaden. 
 
Tijdens een wandeling in de bossen van Pierreux zult u 
het kruis van de Curé van Xhignesse ontdekken, waar-
van u nu dus het tragische einde kent. In de loop van 
de tijd is het opschrift op het kruis langzaam vervaagd:  
 
O, U die hier voorbij gaat, bidt voor de zielerust van de 
Eerwaarde Heer Everard Deleau, pastoor van 
Xhignesse, die hier op 16 november 1778 verraderlijk 
werd opgewacht, bestormd en doodgeslagen is. R.I.P.  
 
(P.S.: Voor de niet-latinisten onder ons: R.I.P. is de 
afkorting van de Latijnse term: Requiem In Pace, 
hetgeen in het Nederlands betekent: Rust In Vrede). 
 


