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In een schrijven van 17 septeraber 1785 a,. n d.e
heer Sacheu, i:alijeraad der Duitse Qrde, d.oor de
landkommandeur a1s coumissaris over Gen6rt alnge-
steId, verlcla.art -Peter Adrian de l-a Court, dros-
saa.rd" der Vrije }Ieutrale Grond,heerlijlcheid Gen:ert,
dat hi j "seekeren Jan van --:i jk, inwoonder alhier. .heeft laten calangeren (d.i, -b6l;euren) in d.e door
hem geincufreerd.e boete van sess guldens. " , , en
!ij faute voldoeninge gerigtelijk is geciteerd
(d,io gedagvaard.) geworden ten elnde van sig bin-
nen drle dagen alhier op de commanderle ln gijse-
linge te rpegeven....rr. Hlj beklaagt er ztclt over
dat Jan van )ijk gewelgerd heeft daaraa.n te vol-
doen en verzoekt de heer Bachem, voornoemd.e J.van
Dijk te gelasten, cie verschuldigde boete te beta-
len en hem vregens zl)n wangedrag en verzet tegen
de politle een reprimande te geven.

I'/at was er gebeurd ? In verband met brand_ge-
vaar wareh er voorschriften uitgevaardigd omtrent
de schouwen, de plaats van de ashopen etc. Dit aL-
les om zoveeL mogelljk brand te voorl:omen. Ir be-
stonden oo&. bepaling€rrr d.at het roet op tijd uit
d.e schouw moest worden nagezien en rrverders dat
alle en eenieder, hij zti wie hij wilIe, sulle
hebi:en te onthouden van na het vall-en van de avond
met de ].:amp of andersints eenlg vlas te heelcelen,
vrijven of swongenrr. Hierop stond. een boete va4
zes guld.eno Deze verord,ening werd verondersteld
bekend. te ztJn, want ze werd regelmatig voorge-
Lezen o,Bo op zond.ag 9 maart 1787 door Gerad lllank-
aerts, gerlgtsbode te Gemert. Tn de verord"enlng
werd verder nog opgenerlct, dat de d-ag lang genoeg 'i,:
1s om zijn brood te verdienen als rien vlijtig
werkt; als er ts-avond,s nlet wordt gewerlrt, liunnen
ook c1e naburen in gerustheid slapen.
Jan van Di jlc had tegen deze verord,ening misd ae.rLr.
zoals t:li jlc-b uit d e verlrla.ring 'van G.I,Iankaerts :



r:\fij verkl-aren, dat wij op den sestlende januarlj
]784-des avonds ten huyse van Jan van nijk, wonen-
d.e. alhier op den Heuvel gesien hebben, d.at d,e twee
dogters van Jan van Dijk voors" heelceiende wareniro
Getuigen bij d.e verlclarlng waren An-boon l;hser en
Thomas van der Horst, de schutter. Bl-ankaerts ver-klaart verder, dat J.yan Dijk twee maal j-s gecai
langeerd in de boete, dus twaalf guld"en.

0md.at-'van Di jk weigerde -be betalen of in gi jze-
ling te gaan, werd de gerichtsbode G.Blankaei-l;s
met een schutter naar het huis gezondem van Jan
van Di jk, om hem tot de gi jsellnge te geleiijdenir,
Van Dljk was hlerop voorbereld. en had Aij+ maat-
regelen genomen, z'oa7.s blijkt uit het ieisfag van
6 maart, 1784, door G.Blankaerts zelf opgemaakt:riXdoch vermlts die man een aanhang had gemaa.kt en
een anker genever had opgestoken, om alle balda-
dige te encouragerell, die luyden.d.aridoor couragie
hebbende, wierde wij door dieselve, gewapent met
messen, stokken, steenen en ond.er sware bedreij-
gingen weggejaagt, de steenen ront ons en op ons
geworpen soo veel- mogeli jlc ontvlugtende,r.

Een groot aantal inwoners van Gemert, hlijk-
baar belust op een relletje, was bij en in hei
huis van Jan van Dijk bijeen; de gersechtsd.iena-
ren werd.en uitgesc$holden en bovendien dg,or aI1e.n,
d.ie dit zagen, voor de gek gehouden,

Jan van Dijk voelde ztcll- in zljn eer en goede
naem aangetast en wendd.e zich met een s chrijven
tot d.e heren schepenen rtniet d.an met smertelijke
gevoeligheijd.??. Hij doet in dit schrijven een boel<-je open over de praktijken en method.en van Gerard
Blankaerts. Deze gaat t'volgens de algemene faam rr

bij avond en rs-nachts, vergezeld, van deschutter
en d,orpsdlenar.r, -met eea l-Edder langs de huizen;
net behulp van d.e ladder ki-jkt hj-j door d,e boven-
ramen, zoals hij ook gedeian had bij Jan van Dijk,
en zegt gezien te hebbenr' dat zijn d-ochters aan
het vl-ad hekelen warene



:: Uurrof'heeft do vorster hem tot boete veroord.eeld
en zelfs zond.er het vonnis van de schepenen af te
wachten tweemaa.l geprobeerd. hem in grjzeling te
stellen. D€ eerste keer heeft hij ltem zelfs uit
het huis wilfen halen van ztjn zoon Joost aan het
Bind erseind.

Blijkbaar om -l-llankaerts za zwart mogelijlc te
maken bij de schepenen voegt hj-j er d.e volgende
pilcante bj.zonderheid aan toet dat de vrouw van
Joost rrgrof z\ranget ga:ndeil door d,e honencle ge-
weldenari jen zo geschrotrrken was, rrdat Ttazr vrr:"gt
ten hoogste geva., r }1ep , d at d eselve r oil voor

' haa.r vrugt to sbrgen, den'-hccr--nr.rctoor lcrevisse
bi.j d.ca laten aVond nog te d.oen roepen haer ge-
noodzaakt heeft gevond,enrr.

De tweede }<eer heeft hij hem ult zj.1n eigen
huis op den Heuvel willen ha.len, zoals boven ver-
mel-d " Hi j vraagt daarom van zulice gewedenarl jen
voortaa.rf verschoond te bl-i jven; zulks lmmers is
een 'raffront voor een buyckvasten en gezeten bur-
ger". (i-ruyckvast is ergens voor vast wone'nd en
daar zi-ln- goederen hebhend.) .

Als Gerard Blankaerts lian roewijzerL, dat Jan
van Dljk schuldlg 1s, ls hij bereid. direct de
boete te betal-en, De autoriteiten schl jnen toch
niet erg zeker van hun zaak geweest te ziyn,
want C,eze vlerd nu 1n handen gesteld van advoiiart
ilil-Iem Cornelis van Achersd.ijk in Den llosch, die
op 17 maart 178+ ecn schrijven richtte tot d.e
schepenen van Gemert" Hlj verlclaart, dat het re-
kest van Jan van Dijk ;iniet volgens stijl en
practijcq is ingereicht althans de conclusie
daarbij genomen hangt aaneen als 1os zafld-tt,
Da;'rom moest het relcest word"en afgewezen.
Van de and-ere kant betwijfelt de advol:aet even-
eens of c1e drossard. volgens d.ebestaand.e verorde-
ningen gerechtigd. 1s geweest d"e boete bij parate
executle in te vorderen. Van -Dijlc had, a1s hij
meende rrten onrechte gecalangeert te ztjn en pB.-
ratelijk te vrorden geexecuteerdil d-aartegen he-



hoorlijk in oppositie moeten komen, wat hij ar-s-
Irog kan doen.
Omdat het echte. reeds zover is gekomen met dezaak geeft d.e advokaa.t de raad, 6* te probe""rr,de.zaak op een clviele wijzg af te maicen, waa.r_bij de schepenen hun goede dlenst en zouden kunnengeven.

Dlt schijnt echter nlet gelukt -be zLJn, wantd.e drossard hecft al de stuklien, df.; op iret pto_ces betrelrking_hadden, opgezond6n ann iacrremi-ai_"
17 september 1785 antlrooidde: "Zouae--Oen heerDrossard het vonnis, waerdoor Jan van-Dljk in eeneboete .,an ses_ gulden wettelijk i* e;;o"A"* nirtwo5d91r desgelijks overgeeven, soo-sal naader re_
?:lytig volgen" Decretui. Genert Aer-"TT_Oer 7_ber1't85, (was getekend. ) : C. J.Bachem, d es hohen duit_sohen Ord ens Ball_eira;.d en Se"r"tarls ,f " ur"ge:steld er Commlssarrr .
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uit de dagblad,en vernemen wii, dat 1n de drie-hoelc tussen Oirsglol, Boxtel 

"n fre"i--"on grootheempark zal gestleh't worden...Hgt betreft"e.en op-pervlakte van rond, de lo00 hecti,re. Naar het ziZnlaa.t aanzren stelt men zj-ch ten d oel, net land-schapsschoon en de. ou$e gebouwen, die ii"n op ditterrein bevind,enr ,t" bes6hernen {,egen ae'moa6rne-invloeden, Tegelijk zou men, waar [odig, streek-eigen objecte? een plaats wir-rengeven in het park,Zoals in dit tijdschrift al ileermalen 1s 'S"_
steId, val! vec1, wat oud en mool is, ten offeraan de ruilverkavellng. rn het geprai.oe streek-park zal men nu de houtwallur, ffeine en grotebossen-, ka-rakteristieke ver-den "r, uno.re rypisctieland.s chapstceelden b es chertrren oroor het volvoeren van dit p]an, gaat d,e wens vanBrabants Heem 1n vervullingr orir een paar oude buurt-schappen met hun land.eri jlce'omgevi-ng'f e conserveren"


