TEN GEVANGENT BEVRIJD
door

líjro van Heugten

negen jaren op Milschot onder Gemert, toen hii op een zatêrdagniddag, eind februari 1?53, sannen net zijn zwager Jan van Velthoven op pad
ging naar Deurne om claar in de Zeilberg een paard en een koe
i" !."o kopen. Die aankoop ging echter niet door. Omdat het
.'oor de beicle rtreizigersrr te l-aat was geworden nog huiswaarts
te keren, wertl besloten bij Hermanus Manalers t in herberg rrDe
Prinsrt te ovêrnachten. Hêrmanus had daartegen geen bezwaar t
waarop ze een plaatsie zo.chten bii het vuur in de keuken van
tle herberg. Daar haalden zich ook nog meer mensen neergezet.
Toen één van de aanuezigen vernan dat Mathiis van Gemert afkomstig was, meende die persoon zich de opmerking te kunnen
veroorioven: rlle Genert daar sneyt men geerênrt. Hij doêlde
daarmee op het net messen vechten. Misschien had ziin opmerking ook wel iets te maken met de wat curieuze bijnaam waarondór Mathijs bekend was. In een officieel archiefstuk wordt
hij namelijk aangetluitl al's trbiigenaand Vleesrt. Maar hoe het
ook zij, Mathijs deed atsof die opmerking hern niet deerde.
Hii zei van niets te weten en van nesgevechten nooit last genád te hebben. ïrel verklaarde hij in Gemert gezien te hebben
rr(lat liêalen om een fles lrijn sneeden on een rauwe snee wie
rnalkanderen eerst raaktrr. Juist op het monent dat trij tlat zei
kwam de Deurnese schutter en nachtroeper Thomas Tinunermans t
vergezeltl van een grote hondr de gelagkamer binnen. Deze had
iets van de woorden van de Genertenaar opgevangen en neende
begrepen te hebben dat alie rteen rouwe sneede wilde leggên om
een fles uijnrt. De schutter sloeg er met ziin stok meteen op
los, en wel zo hard dat deze op Mathiis ziin lijf doornidden
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geledigd. Die rust en vrede bleeh al gaur{r naar schijn want
toen Mathijs ts nachts têgên twee uur naar buiten wikle gaan
zette de schutter zijn hond tegen de Gemertenaar op. Mathijs
kon niet naax buiten, hij werd zelfs omver gerukt en toen op
zijn roepen rrfsser daar geen hulp of ontset dan noet ik rni jn
lijf verweesenrr geen hulp geboden werd stak hij met zijn mes
de hond dood. Daarbij moet ook de schutter een rnessteek hebben
opgelopen. Mathijs heeft daarop de herberg verlaten en is in
een kennelijke rtroes van dronkenschaprt gaan slapen in het
stro van een open schuur bij tle kerk. Daar werd hij de volgentle morgen iloor drossaard Antony de Ia Forme met assistentie
van vorster en schutters gevangen genomen. Mathtis werd vastgezet in het rrgevangenhuysrr van het Groot Kasteel te Deurne
on rlaar de uitspraak van het gerecht af te wachten......
Intussen rcas het gebeurde ook in Genert doorgedrongen. FÍr
eenige nanspersonen daar beraamden het plan om de ongeluldcige
Mathi;s rrÍnet gewelt uyt de gevangenis te haalenrr. Op de avond
van 3 april, dat is dus ruirn een maand na het voorval , trokken ze voorzien van rreenige instrumenten en gewaapent net
snaphaanenrr naar Deurne. In de herberg van Peter Bastiaar
Mand.ers bij de kerk in Bakel dr onken zij nog wat noed in; en
in Deurne aangekomen slaagden zij volkornen in hun opzet. De
rrarnert Mathijs werd bevrijd. Opnieuw werd in Bakel aangelegd
en ze nanen nog een volle fles jenever nee naar huis.
In Deurne was nen nu niet alleen woedend trter saake van het
afgrijselijk quetsen van hun scutterrr rnaar ook vanwege het
rruytbreeken uyt het gevangenhuys en de jurisdictie van de
heerlijkheden van Deurnê en Liesseltt.
Thomas Rooyackers, bijgenaamd rrvleesrr, za! wel zo
verstandig geweest zijn niet meer naar Deurne te gaan on een
koe of een paard te gaan kopen......

Mathijs

bronnen:
Deurne R-4 33

f. 32-36vi
Bakel RÁ 2AA f. 142-AA

-71-

