
Tts KRIl.,ll',lTt\lEIL
TWEE JAAR TUCI{THUIS VOOR MARIA VAN BERI,O

door Peter van den Elsen

e twintigjarige Maria van Berlo, alias Mie Roed, werd
op 21 april 18Og in hechtenis genonen orndat ze ervan
verdacht werd enkele kledingstukken te hebben gestolen.

Uit de bewaard gebleven processtukken konden we het hierna-
volgende relaas optekenen (1).

Gratis vlees
Indemaand januari van het jaar 1BO8 klopte Maria van Berlo
aan bij de l'rouh' van Àrnold ldillen Maas. Met rrlist en loose
uitvindingenrr had de toen pas negentienjarige Maria varr Berlo
deze huismoetler haar huis weten uit te praten, door die h'iis
te maken dat de hoevenaar op Milschot gratis vlees ging uit-
delen. De vrouw des huizes wilde dat voordeeltje niet nislo-
pen en was onÍniddellijk op ueg gegaan naar de hoevenaar en
Maria was haar zeer ter wille om zolang op de kinderen te
passen. Maria had evenwel de kinderen naar buiten gestuurd en
was in huis op zoek gegaan naar wat van haar gading zou kunnen
zijn. Uit een openstaand kastje haalde ze onderneer een zwa.r-
te eneenwitte katoenen voorschootr een bonte katoenen hals-
doek en een gouden kruisje.
Voor de rechtbank verklaarde Maria dat ze de gestolen goede-
ren mee had genoÍnen naar het dorp Oyen aan de Maas. Tijdens
haax verblijf aldaar was ze de voorschoot in het hooi ( ! )
ver 1oren.
Terug in Gemert, bij de weduwe van Jan Beeknans (alias Jan
WoI), had ze Arnold Willen Maas daar laten konen en aan hem
had ze debonte katoenen halsdoek en in plaats van de verloren
voorschoot een andere voorschoot teruggegeven. . . . .

Op een schelft te Veghe]

0p 15 rnaart 18OB ging Maria van Berlo rop bezoekr blj de we
duwe Van den Boom. Daar had ze een klonp en een hoed te leen
gel'raagd. Het gevraagde had ze gekregen, naar niet nadat ze
kans had gezien aldaar een bonte vrouwenrok, een rode neus-
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doek, een strooien lrouwenhoetl, een vrouwenhend, drie r,r ouw-
enmutsen en een roodwit geruite rrschortel of voorschootrr te
ontvreernden.
Maria had de gestolen goederen voor een deel rtaarr haar lijf
aangedaanrr en de rest in haar zakken verborgen. Toen veer-
tien dagen later Maria, in het *'oonhuis van Leen ldevers op
den Beeksen Donk, de dochter rran Wedu$e Van denBoon tegen het
lijf liep had ze die de gestolen lrouwenhoerl, een voorschoot
en een ïTouwenmuts teruggegeven. Bovendien had ze toen beloofd
ook het overig gestolene terug te bezorgen. Doch ze kor dit
niet nako:,nen ondat ze de gestolen vrouwenjurk op een scbelft
in Veghel in het hooi had verloren en sindsdien het I'rouwen-
henrl droeg waar:van ze aannan dat de weduwe l/an den Boon dat
henrl we1 niet neer terug zou willen hebben ondat het geheel
was versleten
Ui.t de processtukken blijkt verder dat Marja van Berlo, alias
Mie Roed, zonder vaste woon- of verblijfplaats was cn aan de
kost kh.arn door te bedelen en door: het pl.eger. van kleine disf-
stal1en.
De rechtbank t'as ïan nening dat ze jong en sterk 6enoeg \^ras

on Ínet ha.ar handen de kost te verdienen en veroordeelde haar
tot twee jaar trtucb.t- of werkhuisrt on zo te Ii)ren net haar
handen de kost te verdi.enen (2).

NoTEN I

( 1) Ri Jksárchie f 's-l!êrtosenbosch,folio 1(9-5-l8oa) en folio i/6
(2) Ri,jksar.hiel's-flerroBenbosch,

rêchtszaak zat larra van Berlo
èen dochter van Lucas van Berlo
26- 10- 17Ai). Yaria rerd Fedoopt
I.ousboeken van cemert).

Gemert R51 lorio 2 (21-4-1808)r Íólio 3 (28-l-1808),
(ro-i- 1808).

cemê.t R51 folio 6/7 ( r1-6-18oa). TiJdens dê
Aevange. op het l(ásteel ve Cremert. yaria sas
en van Catharina Hen.icus van Beek (gêhtr*d d.4.
te G€ne.t op 1?-3-7?AA (zie hiervoor de Doop- en
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