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Paardend'i even

door Peter van den Elsen

Paarden waren tot voor het uitvinden van gemotoriseerde voer-
tuigen het voornaamste veJ'voer- en trelgniddel. Economisch ge-
zien was de belangrijkheid van het paard navenant. Het ste-
len van paarden werd met name om die reden zeer zwaar^ aange-
rekend.
In het nu komende en in een volgend Gemerts Heem worden en-
kele voorvallen met betrekking tot paardendieven besproken.

1. Henrick van Berchem kriigt genade

In het jaar 75?? nam de dienstdoende schout Dirk van den Bo-
gaart Henriek van Berchem gevangen. Henrick werd beschuldigd
van het stelen of ontvoeren van drie paarden (1).
Aangezien Henrick van jeugdige leeftijd was en het de eerste
keer was dat hij met de justitie in aanraking was gekoment
schonk Landkommandeur Hendrik van Ruyschenbergh de jongen
genade.
In plaats van een langdurige gevangenisstraf kreeg hij nu de
fmilder straf opgelegd om rrberrevoets in syn leinen kleide-
ren achter dat H. Sacrament ein bernende (=brandende) Wasse
Kertze, swaer van twee pont, te dragenrl. Bovendien moest
Henrick van Berchem 5O cronen aan de Landkommandeur betalen.
Deze 5O cronen werden aangewend ter lediging van de behoefte
van de armen en voor de Latijnse School.
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2. Huibert .l Gerard Jochems

van paardendiPJelsl

Dat de beschuldiging om voor een paardendief door te gaan

zwaar werd opg.iorlt bliikt uit enkele processtukken die in
165O werden opgemaakt (2).
In genoemd jaar werd het paard van Huibert Jacobs van den

Elsen gestoien. Huibert wees Gerard Jochems als de paarden-

dief aan. Gerard Jochems voelde zich ten onrechte beschul-
digd en daagde Huibert voor de rechtbank, waar hij Huibert
aanklaagde wegens laster.
Deaanklachtluidde:datHuibertJacobslsavondsopde22e
septemUer 165O rrachter rugghe naer geseght heeft ende gede-

fauseert van dat hij soude hebben gestoolen het peerdt van

den gedaeghder. HuiUert Jacobs herhaalde deze aantijging
meerdere malen in het bijzijn van verscheidene personen' De

aantijging ging als ..,, iop"t'd vuurtje door Gemert' Het is
dan ook niet verwonderlijk dat Gerard Jochems op straat werd

nageroepen en vele mat'en werd uitgescholden voor rleenen

peertsdieffl.
VoorderechtbankkonlluibertJacobsvandenElsenzijnbe-
schuldiging jegens Gerard Jochems niet nader bewijzen en I in
g..p.*un bancket vroeg hij om vergiffenis en beloofde atrn

de tArmen tot Gemertr honderd rijksdaalders te betalen' En

tot slot veroordeelde de rechtbank Huibert Jacobs ook nog

tot het betalen van de proceskosten'

NOTE,I:

(1)UniversiteitTilburg,Brabantieabibliotheek'26D138'llfdst.L.
(2) Huibert Jacobs is slamvader van de Gemertse familie van den Elsen.

Hij werd t" nop-S"bo"",, u" vestigde zich in 1641 te Gemert op de

Verreheide "r, 
irria" met Jenneke Goort Bastiaens' Beide echtlieden

overledeninl6s3optleLodderitijk.ArchiefvandeAbdijvanBerne'
Itfdst. II C 1a, wattin t'"t origineel van het processtuk zich be-

vintltrt.d.s.lo.l6so.Enverderenkeleafschriften'l9deeeuws'van
de hand van Gerlacus van den Elsen'
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