Historisch Mierlo

De Zwarte Ruiter

De Canon van Mierlo is het jaarthema
voor 2022. In de Canon zijn 28
geschiedkundige hoogtepunten, dingen
die Mierlo gemaakt hebben tot wat het
nu is, opgenomen. In dit blad verschijnen
dit jaar onderwerpen die zo maar in de
Canon zouden kunnen voorkomen. Of
dat zo is, merk je later wel.
“Op school haen we ut altijd over de
Zwarte Ruiter. De krante stond der ‘s
mèreges vol van. Hedde da gelèze van de
Zwarte Ruiter? Die kwam uit Mierlo-Hout
en hij handelde in perd en wages. Het
kos goe zijn dé jullie vadder der nog mi
gehandeld hi. Hij smokkelde ook botter.
Hij ha in Dinther ingebroke bij den Burger.
Hij krig de brandkast nie ope, en toen hid
ie die in unne kreuge meegenomme naor
de Aa. Daor hed ie de brandkast mi veul
moeite ope gekrigge. D’r zaat heulemaol
niks in! In ut café waare ze wel blij mi um,
hij gaf geriggeld een rondje. Ook vur de
keinder uit de buurt waar ie hul goe. Ze
hebben um opgevat, de pliessie, in un
café in Tilburg. Hij ha un pistool en unne
stengun bij um, mer ie liet z’n eige zo mer
opvatte, hij ha die dinge nie gebruikt.”
Deze of woorden van gelijke strekking
kon je in de jaren 50 van de vorige

eeuw zomaar opvangen in Mierlo.
Hans Gruijters, alias De Zwarte Ruiter,
woonde in Mierlo-Hout en was een kleine
crimineel, een ﬂamboyante persoon,
waar mensen meestal mee lachten. Toen
er in 1954 bij een overval en later bij een
ongeluk iemand om het leven kwam,
werd dat anders. Er werd een klopjacht
op hem geopend en op 8 januari 1955
werd hij in Tilburg gearresteerd. Hij werd
veroordeeld tot 15 jaar cel en tbr. Waar
zijn bijnaam vandaan kwam, is ongewis.
Was het zijn voorliefde voor de kleur
zwart? Hij kleedde zich graag in het
zwart, had zwarte haren en een voorkeur
voor donkere grote auto’s. Of was het
zijn verschijning op het Kersenoogstfeest
in Mierlo? Hij verscheen er te paard
schietend met een klappertjespistool en
gekleed in een lange zwarte lederen jas
en zwarte laarzen. Of is hij vernoemd
naar het café van zijn broer dat De Zwarte
Ruiter heette?
Wil je meer lezen over deze Mierlonaar,
kijk dan op
www.heemkundekringmyerle.nl/
de_zwarte_ruiter.html.
Meer informatie over de
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