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-EgI-PrggEgqI$lII9-II-1999:
0p 17 junl van h.et jaar 1686 l4reïd" op het narktpleln van Gemert
Peeter Gielens onthoofd. lÍaar d.eze pêrsoon vandaan kwan, waaron
hij weïd ver:ooïdeefd en hoe het verloop van de rechtspraak
ls geweest, kan eerst later aan de orde konen, wanneer de desbe-
treffende stu.trj<en in Den Sosch ziin gêvondenr veronde{steld ten-
minste, dat ze daar in het Riiksarchief aanwezig zíirt.
Na de terechtstelling rcerd bij de Landcomoandeur Bocholtz vanuit
Gernert een "Staet sonmaire van droncosten geresen over het plro-
ces ende ter Rechtstelllnge van Peeter soone Jan Peeter Gielens
net het sweirdt geexecuteert den 17 Juaj- i 1686rr ingediend.
De totale kosten beliepen een bedrag van 667 gld' en 8 stuivers 

'verdeeld over 16 vêrschiflende posten, plus een visitatie van

"die Chirurgiens".
De Land.commandeur vond dit bedrag bliikbaar nog al aan de hoge
kant, want in een rrdeclaratie", gericht aan de regenten van Ge-

nert,.!Íorden dê verschillende posten stuk 'roor stuk onder de loep
genomen en de nodige kanttekeningen erbij genaakt.

Ifieï volgen de verschillende postenrzoals aanwezig in het Riiks-
archief in Den Bosch, Conrnanderij Genert; inv.nr.15.
Post 1. Ten daege afs denselven wierde in apprehensÍe genoemen

sijn oock eenlge tuijgen affgehoert, ende is a1s doen verteert
met dfassistentie van het officle ende tuljgens - - 6,16

Bernerking van de Landcornmand.eur: "Wii en verneiinen niet van
nooden gewesen te sijn eenige kosten Ínt afhooren van de ge-
trrijgens te doen dan dat rt selve wel hadde konnen geschie-
den sonder teeringe".
Post 2. ften also den geexecuteerden was een dangereus per-
soen, ende daeronme nienant tot nline assistentj-e conde be-
comen van de naebuijren, soo ben ik genooósaeckt geworden,
te nemen de jaegers van Mijn Eeer den Grave van Manii ende

. rni.jn lleer Cornmandeur aen de welcke voor het uijtgestaene
perijckel hebbe gegeven - 25.--
Bernerking van de Landconnandeur: t' Omdat den geexecuteerden
was eene dangereuse persoon,soo soude dle geneente hebben
moeten geconnandeert, on densefven in hechtenisse te h:ij-
gen, sonder particuliere daertoe te gebruijcken, die roen
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van soo hoogh soude beloenen".

Post 3. -Lten als de schepenen op Alden Bi-essen sijn geweestrheb-
be desblve nede gegeven soo dan oock verteert hebben - - - 13. 1

Post 4. ftem hebbe Segeven aen twee distincte boeden die op
Atdèn Aiessen geweest sijn - - --10...
Benerking bij 7 en 4: '!Die sch-Tifften souden hebÈen konnen
gesloten d.ooï boeden a11een worden overgesondenrr.

?ost 5. Item soo sijn de schepenen uiit geweest naar Ninme-
gen ende Cleve onme een scherprichter. Ende Ín d-ie ]aetste
plaetse eenen gevonden hebbende hebben denselven nedege-
brocht orn den gevangen te pijnigen ende vertoert in beijde
7èi iêóh - -25"1
Bemerking bij 5: "Quia erat officiurn, Praetoris (= ondat ttj-t
tot de taak van de officier behoorde/, tradde dit oock we1

- door partleuliere boden sond.er de sehepenen konnen geschlen" '

Post 6. Naer de confessie van den gevangenen hebbe de saeck
wederorn op advi.js gezonden ende wierdt denselven geconden-

.?., nert om onthalst te orden. Voor drij advijsen gegevên - - 48'10

Post ?. Verteeïinge in dríi rêijsen net dradvocaeten beloo-
15..5

Benerking bij 6 en 7: "Ten is niet van nooden gewesen post
confessiónen' delinquentis (=na bekentenis van de beschuf-
digde) andere Advljsen te nenen, weijniger op , ïeiisen
net die Advocaeten te teeren, naedat onsen Raedt post dic-
tam confessi-onen (=na bovengen-oende bekentenis) daerover
sljn advijs hadde gegeven.

D^^'l- a
-*-vÈ-g---:lÈ
executie

Den scherprichter moeten geven voor sijne gedaeae

Bemerking blj 8: "Dunckt ons seer exorbitant te siJn' ende
dat den scherprichter net veel weijniger soude hebben kon-
nen gecontenteert worden.

Post 9. Volgens gewoente hebbe ten daege van executie lae-
ten noedigen alle de naeburige offj-ciers soo tot het act
als op den maeltijt ten dyen eijnd"e geprepareert aen d.e

boêdê - - .. "10

127.10
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Post 10. Den naeltijt waerbij dan waeren Mijn Heer Con-
mandeur ende 3O andere gequalificeerde Petsoenen heêft gecost
aen bier en qm - 88.rr
Bij 9 en 10: I'Alsoe dese naeltijt sonder ons voorweten is
gedaen, so en verstaen wij niet dieselve te betaelen".

Post 11. Ende al-s nen s ! andetdaeghs vergaederdê met.den
scherprechter te accorderen; verteert - 11.14

3ij 11. r'Ten was niet noodigh die justitie te vergaederen,
om roet den scherpïichter traccorderen, quia erat offj-cium
Praetoris (=omdat dit tot de taak van d.e officier behoorde)ï

Post 12. Iten hebbe de schepenen diverse reiisen noeten bij
een houden ende dan laeten den middach etên bii den Presi-
dent Verhofstadt, alwaer dan verteert is inbegrepen d.en

kost van den scherpïichter met sJmen lalecht in ses dagen-- 3+..4

Bij 12. 'rAlsoo wij eene carner op de Conmanderie hebben ge-
ordonleert tot de vergaederinge van de justitie, soo en
verstaen wij niet, dat deseÀve ten huijse van de President
oft elders, dan alleen op* behoeïIijcke plaetse worde
vergaedert, LÍeijnigeï dat eenige onnodige kosten ende tee-
ringe tot onsen Laste worden gedaen".

Post 13. De vraghten ende vacatien d.er schepenen gedueren-
d.e dese procedure bel"open ter sonme - - - +1 ., .

3ij 1r3 rrWij begheren eenen speciflequen stget van die va-
catlen der schepenen, on te konnen sien oft deselve staen
tot onsen laste",
Post 14. Aen de vrijschutt hebbe noeten geven voor het
waecken geduijrende het gevangenisse van d.en geexecu-
teerdên - 44.13

Van het schavot te rnaecken met hout ende plancken hebbe
noeten geven 7..2
Bij '1{l "Het en was niet van nooden den vrijschutt daer
toe tê gebruijcken tot onsen laste, dan volgens hlrnne
obligatie, oft we1 soude daer toe hebben konnen word.en
gebruijckt de behoerlijcke h'acht van onse onderdaenen
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Post 15. Itern hebbe rnoeten geven aen
procureur voor het verroLgh van dêse

nijnen Advocaet end.eprocedure - j OZ.1Z
Bij 15. "Onsen Raedt vind.t dese kosten naêr exaninatie
van tt proces seer excessief".
?ost 16. Ende alsoo den Vaed.er van dèn geexecuteerden aenhen ghenen Advocaet wild.e geven soo ben genootsaeckt ge_weest aen denselven eenen Advocaet net procureur te geven
dewelcke dan hebben noeten volgens specificatie _ _ _ _ _ 54,..

655'oB
Aen die Chirurglens betaelt voor de v:isitatie 12.__
Bij 16. r'Omd.at den Vaeder van den geexecuteerdên geen

Advocaet, noch Procureur voor hen en hóeft wiLfen steflen
soo verstaen hrij dat dese kosten, mede oock die van deChiruïgiens sul1en worden uijt dàs geexecuteêrden kindtsdeel genonentr.

(*.s.) Bocholtz. D. O.

Uit de benerkingen van de Landconroandeur blijkt wel, d.at volgens
hem de regenten van Gemert wat aI te qoyaai r^raren ongesprongennet de verschillende uitgaven en dat fri; niet van pian-was-on
zond.er meer de ingediende nota te betalen. Ze zullen na de ont_vangst van "d.e decl_aratie,r wel op hun neus gekeken hebbên, claarnu het geld uit d.e geneentekas moest kornen.

M.H. J. pennlngs.

EEN I'EESTIIED uit het jaar 1g!8, genaakt en gezongen bij hetlO-jarig b€staan van de Nazarethschool te Genert.
lÍe geven de tekst oaveranderd, zoals hij ontvangen werd van nevr.Jonkers van de Heuvelse pad..

l_:g=:
Aant goude feest der zusteïschool een rrotijk liet gew!-jt
dat kllnk en dring d.e r,rolken door ïreeïgaLne wijt en zijt
Kom zi.ngen wij uit vol*Le borst en net Àen bfij genoet
weerhoud u blijde juigtoon niet hij stijgt nei àankbaar g1oet"
De schooL der zusters blijven bloeien, híep, hiep, hoera
d.e school der zusters blijven bfoei.en, hiep, niep, hoera.


