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Een criminele lezing voor onze eigen leden 
 

Woensdag 19 april in ’t Oude Raadhuis in Gilze om 19.30 uur. 
 

‘Criminaliteit op het Brabantse platteland (1500-1800)’ 
 

Door: Simon van Wetten 
 
Een criminele lezing 
Niemand kan zijn lot ontlopen. Dat geldt voor u en mij, de moderne mens, en dat was in de 
periode 1500-1800 niet anders. Dat wil niet zeggen dat in die drie eeuwen er niemand was die 
het lot tartte. Integendeel. En dat lot tarten, dat levert in het geval van het gemeentearchief 
Gemert-Bakel ongeveer 10.000 dossiers in het crimineel- en civielrechtelijk archief op. In die 
duizenden processtukken treffen we ongeveer 40.000 mensen aan die het lot wél durfden tarten 
en uiteindelijk aan het kortste eind trokken. Niet zelden nam dat kortste eind de vorm aan van 
een gestropt touw, bungelend aan een galg. 
Het rechterlijk archief biedt een verrassende, 
soms ook onthutsende en niettemin kostelijke 
inkijk in het leven van alle dag in een willekeurig 
Brabants dorp. Want al is in dit geval het Gemerts 
rechterlijk archief de bron, de gebeurtenissen die 
uit de oude dossiers opwellen zijn typerend voor 
het Brabantse plattelandsleven anno toen en 
laten ons kennis maken met de normen en 
waarden, zeden en gewoonten in de dorpse 
samenleving van destijds. 
Ik neem u mee naar de harde tijden van weleer, 
bespreek de activiteiten van een notoire 
paardendief in diens persoonlijk Rampjaar 1672, 
bekijk met u de bedelbrieven van rondzwervende 
invaliden, laat u kennis maken met Thijs met-den-crommen-mond, ik kom met een vervelende 
onthulling, biedt u wat schokkende scènes uit een huwelijk, laat nu eens de dief de gelegenheid 
creëren, loop met u een verliefde wolf in schaapskleren tegen het lijf, steun de kerk door de 
pastoor te beledigen, zie samen met u de criminele gevolgen van een pestepidemie onder ogen, 
we dobbelen tegen elkaar om een varken, en doorlopen op die wijze nog tientallen andere 
dossiers. 
Een prachtige bron, ook voor genealogen, en een weliswaar criminele maar tegelijkertijd ook 
sfeervolle lezing waarbij het publiek wordt uitgenodigd mee te doen!   

Aldus Simon Wetten 
                                            

Deze keer weer veel nieuwe leden te verwelkomen: 
 
Dhr. H. Hobert                                Molenschot   
Mevr. B. Hobert-Brekelmans          Molenschot              

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Dhr. M. Malestein                           Rijen 
Dhr. L. Kennes                               Gilze 
Dhr. A. Wouters     Hulten 
Mevr. K. Wouters     Hulten 
Dhr. M. Tigchelaar     Rijen 

Overleden 

Mevr. Smeekens  uit Gilze en Mevr. Koenraad  uit Gilze 

Boeken in bibliotheek en archief 

 

De bibliotheek van onze heemkring beschikt over meer dan dertienhonderd boeken en 

tijdschriften over heemkundige onderwerpen, over Gilze en Rijen en onze regio. Leden kunnen 

deze boeken onder gestelde voorwaarden lenen. Onze bibliotheek is op dinsdagochtend van 

9.30 uur tot 11.30 uur open. Ook vragen van niet-leden om informatie nemen onze vrijwilligers 

van de werkgroep Bibliotheek graag in behandeling.  

Voor het overzicht van boeken en tijdschriften vindt u de digitale index op onze website, bij 

boeken in onze bibliotheek; klik daarna op ‘overzicht’.  

 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen oftewel ‘stamboomcafé’ 
 

maandag 10 april van 19.00 tot 21.00 uur    dinsdag 11 april van 13.30 tot 16.30 

uurmaandag 8 mei van 19.00 tot 21.00 uur    dinsdag 9 mei van 13.30 tot 16.30 uur 

 

Werf een lid en ontvang de Historische canon van Gilze en Rijen 

 

Kent u iemand die belangstelling heeft voor heemkunde? Maak hem of haar 

enthousiast voor onze vereniging.  

Aanmelding van een nieuw lid voor de heemkring, levert zowel u als het 

nieuwe lid voordeel op.  

Wie nu een lid voor ons werft, ontvangt hiervoor gratis de Historische Canon 

van Gilze en Rijen, met daarin de belangrijkste onderwerpen uit de 

geschiedenis van onze gemeente in 21 korte, vlot leesbare verhalen. Het 

nieuwe lid krijgt het eerste kwartaal van het lidmaatschap gratis. Bovendien 

ontvangt hij of zij tien willekeurige, al eerder verschenen Mulders. 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

Woensdagmiddag 31 mei bedrijvenbezoek aan Trayplant in Molenschot    

 

Zaterdag 1 juli excursie 

 

Vrijdag 22 september jubileumviering 40 jaar Heemkring Molenheide 

 

 
Sinds 8 maart is onze nieuwe website in de lucht !! 
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een voorbeeld van onze home-page 

 

 
 

 
 
 

Rabobank Clubkas Campagne Leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie mogen tijdens de  
Clubkas Campagne stemmen op hun favoriete clubs.  
 
Breng jouw stem uit van 6 t/m 18 april 2017 en kijk wat de clubs met jouw steun gaan realiseren. 
Beslis mee en kom in actie via rabo.nl/dzb/rcc2017. 
 

Breng uw stem uit op Heemkring Molenheide 
en steun hiermee onze club.  
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