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Lezing “Tussen Hoogmis en Herberg” criminaliteit in de periode 1500-1800. 
Op woensdag 18 november door Simon van Wetten.  
 
Niemand kan zijn lot ontlopen. Dat geldt voor de moderne mens en dat was in de periode 1500-1800 
niet anders. Dat wil niet zeggen dat in die drie eeuwen er niemand was die het lot tartte. Integendeel. 
En dat leverde onnoemelijk veel dossiers in het crimineel- en civielrechtelijk archief op van mensen die 
in de meeste gevallen uiteindelijk aan het kortste eind trokken. En niet zelden  
was dat kortste eind een gestropt touw dat aan een galg bungelde. Het  
rechterlijk archief uit die periode biedt een verrassende, soms ook  
onthutsende en niettemin kostelijke inkijk in het leven van alle dag in een  
willekeurig Brabants dorp. We worden meegenomen naar de harde tijden  
van weleer, we maken kennis met de normen en waarden, zeden en  
gewoonten in de dorpse samenleving van destijds. We bekijken samen  
de bedelbrieven van rondzwervende invaliden, horen van schokkende  
scènes uit een huwelijk, laten nu eens de dief de gelegenheid creëren en  
lopen een verliefde wolf in schaapskleren tegen het lijf. We zien de  
criminele gevolgen van een pestepidemie onder ogen, dobbelen tegen  
elkaar om een varken en doorlopen op die wijze nog tientallen andere  
dossiers. Een prachtige bron, ook voor genealogen, een weliswaar  
criminele maar tegelijkertijd ook sfeervolle lezing waarmee de historicus,  
geschiedenisleraar en archiefmedewerker Simon v. Wetten, het publiek  
zal boeien.  

Plaats van de lezing Partycentrum Den Heuvel, aanvang 20.00 uur. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rabo Clubkas Champagne  
Bij de recente RABO Clubkasactie heeft onze vereniging 199 stemmen gekregen. Een geweldige score  
(6e plaats van de Mierlose deelnemers) en dat betekent weer een stijging t.o.v. 2014. Deze stemmen 
hebben ons € 796 opgebracht, een prachtig bedrag dat we, naar we mogen aannemen, voor een 
aanzienlijk deel danken aan onze leden. Dit brengt ons heel dicht bij het beoogde doel. 
Wij danken iedereen van harte voor uw stem. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Veldonderzoek Kasteelterrein 
Op 23 en 24 oktober is er in het kader van het uitvoeringsprogramma Kasteelseloop en Molenheide 
een archeologisch onderzoek gedaan op het kasteelterrein in de vorm van een gecoördineerd boor-  
en grondradar onderzoek. Met dit onderzoek wil de gemeente meer te weten zien te komen over de 
ligging (horizontaal en verticaal) van het kasteel en de conserveringstoestand van de in de bodem 
aanwezige archeologische resten. Dit onderzoek was een samenwerking van de Archeologische 
Vereniging Kempen en Peelland en Heemkundekring Myerle. Leden van onze vereniging o.a. de 
werkgroep archeologie, hebben deelgenomen aan het onderzoek. En enkelen leden stelden hun 
locatie beschikbaar voor een gezellige gezamenlijke lunchpauze of zorgden voor een pan lekkere soep.  
De resultaten van het onderzoek zien er veelbelovend uit, na afronding van de resultaten wordt beslist 
of er een vervolg komt met enkele proefsleuven. Wij houden u op de hoogte van het resultaat en 
vervolg.  


