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Nog enkele sprokke laars.
Op 25 oktober 18O8 wordt Hehdrik van
vier dagen in de rrgijzelkamerrr op het

Berlo veroordeeld tot
kasteel, èn wel op wa-

en brood. Dit als straf voor het sprokkelen van hout.
Ook de weduwe van Walraven van den Berg had zich onrechtmatig sprokkelhout toegeëigend, zij werd op dezelfde dag veroordeeld: ze moest zes gulden betalen en werd voor acht dagen op water en brood gezet.
Op 21 december 1808 werden drie Gemertena.ren voor het sprokkelen van hout en het breken van takken van bomeu veroordeeld. Het waren Hendrik Antony Deckers, Hendrik Henatrik van
Dijk en Gerardus Dirk van den Elsen, gedrieën noesten ze de
straf: 6én dag op water en brood, uitzitten! (3)
Boekelse knollen.
De veertigjarige linnenweyer Árnoldus Hellings, die op de
Heuvel woonde, was op 24 juti 1802 sanen net zijn zoon Willem, uit bedelen gegaan. rs Morgens om vier uur waren ze
vertrokken vanuit Gemert naar de stad Gravê en van daaxuit
naar de dorpen VeIp, Ballegooi, Zeeland en Reek getrokken.
In deze plaatsen waren ze al bedelend langs de deuren en
huizen getrokken. Het was al vrij laat toen ze weer naar'Genert togen. Rond elf uur lnr'amen ze in de Peelstraat in Boeke1, h'aar ze een grote akker zagen met knollen, die het eigendom waren van Laurens Bevers.
Ze besloten er een aantal nee te nemen, sneden |tde sterten
en hoofdenrr van de knollen (die in die tijd ook wel rrlragenrl
werden genoemd) en deden ze ln de reiszak oÍn ze thuis uit
pure armoede op te eten.
In GeÍnêrt op het Marktveld aangekonen, werden ze gearresteerd door Arnold van Eupen, de gerechtsbode, die vergezeld
was door Hendrik van der Horst, de geÍneentedienaax en Mathieu Klosse, een Bataafse tlragon. Men dacht namelijk dat
vader en zoon een mutsêrt hadden gestolen. Toen Arnold HelIings hierop h'erd onderlTaagd, bleef hij ten stelligste volhouden de nutsert op de rrpubliekerr weg tê hebben gevonalen.
Men ging over tot inspectie van de reiszak en vond de knolIen, zesentwintig in getal. Arnold werd in Breda veroordeeld
en oÍndat hij al zolang in hechtenis had gezeten volstonrl nen
met een verbanning voor vier jaar uit Gemert. Dit voor zes-

ter

entwintig Boekelse knollen! (4)

Een Ínooie brug.
De van Gemert geboortige bedelaar Mathijs Pennings was op 31
januari 18O2 sanen met twee bekenden, Jacobus van Schayck en
Jan van der Horst, er op uit getrokken om een stuk brood
voor zijn kinderen te vragen.
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Ze gingen richting Beek. Op de grens gekonen tussen Genert
en Beek en Donk, zagen ze de houten brugleuningen ovêr de
Walgraaf (= Snelle Loop). Daar ze goed wàt stookhout konden
gebruiken, werden de brugleuningen, geverfd met witte en ro_
de strepen, met een bijl losgeÀlagui. B.hal.,re deze brugleu_
ningen,werd ook nog wat ander hout van rle brug gesloopt. Het
hout werd op dê schouders geladen om het naar-hiis te dragen
met de bedoeling het daar als stookhout te gebruiken.
Ver kh'amen ze niet, want bij de herberg van Adriaan Verhagen
werden ze door de gerechtsbode rnet tweé dragonders in aanwe_
zigheid van Hendrik Ecrevisse geanestêerd -"r, ,rr* het kas_
teel van Gernert opgebracht.
Mathijs Pennings, Jacobus van Schayck en Jan van der Horst
werden voor het leven uit Gemert verbannen. Ze h,erden bij die
eens zo nooie brug over de grens gezet (b).
Op 23 decernber 18O6 b,erd Jacobus van Schayck opnieuw gear_
restêerd en opgesloten in het kasteel van Gernert, tegen het
verbod in was hij toch naar cenert teruggekeerd. Hoe rtit
zaakje afliep weten we niet, misschien
het"elfde als
bij zijn conpagnon Jan van der Horst. Jan"àI
was namelitr( op 14
januari 18O3 in Genert teruggekeerd en daar hij rvas verban_
nen, b'erd ook hij op het kasteel vastgezet. Oaai Jan schijn_
baar hardleers was, werd hij veroordeèld orn 66n 3aar in vór_
zekerde beh'ar ing door te brengen in een rtugt_ of werkhuisr.
Daar kon hij leren hoe hij net zijn handeri de kost kon ver_
dienen en nocht hij het nog eens rrragen in Gemêrt terug te ke_
ren, zo werd hem door de rechtbank gezegd, dan zou hij nog
veel zh'aarder gestraft worden (6).
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