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::"":::::1..::ï:::.1. ,aken _naàr à" ,i"'.i"",'n-;; ffi: ï:::
::""ï:u::n:^lï:l9.1:,".,'..,,r.i ;; ;.;.;,.J;. u:":;u:"i::ren. in dê periode van 1650 t"l-ig1ó.Niet van alle criniïrel
oevênFr êwÀh ..,", uak"n uit deze periode zijh de ge_
:::*:- :".:i 

" 

zo:?vui di s bewaard g"r r.r.n ]óps;;;,il,;"r**:::den, dat vele van dezà r,llcxterr(r Kan wor-
schil.tên.rÀ . zaken her ell der verspreid, in ver_::ï:i"li: i;::"f:l':: ".""n. "pq.i;d;;.'-;í;";;:.':';ï;;dragen zij daar het predikaat i,i"i.ii."i,,.
De neest intêressante.- naar ook de neeat duistere zaken,zijn na.tuurli jk die zaken waarvan J"-a""a*i.a gevolg was.Dê rechtapraak spreekt dan meestal , i";i;; r,"t ".., bewezeh
ï:.:u:iiliS: doodsrag was,. van noord. Derselijke zakefl hàd_
l:n.1.::t"1 twee doden tot gevolg, t" *.i".- de vermoordeen de noordehêar. De vonnissen ri'r"""ir"ra"h werden nees_tal in overeenstemnin orii *,."gi,,n1;il;#ï;ï ;::";:::.ï::nui.. ni:lï":i;rï:;:ff:,
ï::rïl.;:""rdi erl bii een srurvelijke moord bijv. levehd
CriÍlinele zakên net moord als oflderwerp vallen dan ook intwee delen uiteen te weteh aa?i a" "".-i"rï'i. ,""t to" devermoorde aan ziin eind kwam 

"n ""i--á.'ïnu"i. *.na de zaakhoe hêt de noordehaar verging. Het uitvoerig beschrijveh
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van een criminele zaak is vrij lastig. Meh beeft te makeÏ1

met rechterlijke taal ih stukkeïl rdaarin vele zakefl telkens
door andere getuigen worden herhaald. Sons spreken getui-
gen elkaar tegen. Soms ook zijh de bewaard gebleven gege-
vens niet compleet.
Om een enigszins Leesbaar verhaal te krijgen is trier geko-
zen voor een beschrijving vah eer logische opeenvolging !'aÏr

gebeurteïrissen zonder de feiten al teveel onrecht aan te
doen.

De moord op Cox ( tis krimmeneel 1)

Ín een artikel in de brabantse Leeuw getiteld rrMoord en
brand in Peelland (1668-1802) maakte J.Th.M. Melssen nel-
ding van twee moorden in de Vrije Rijks-Heertijkheial Ge-
mert. De ene moord zou in Lieshout onder Gernert(?) gg-
pleegd zijn, de andere op Cox (f). Van de laatstgenoemde
moord zijn enige bijtagen bewaard gebleven in het archief
van de Rêad van Brabant, dit in tegenstelling tot de eerst-
genoernde rnoora (2).
Op tweede pinksterdag 1721 Iegde Bartel Jacobs, wooflachtig
in Aarle bij Beek, een bezoek af bij zijn broer Antony Ja-
cobsJ die op Cox woonde. Rond acht uur rs-avonds krtramer! z
mannen het huis van Antony Jacobs binnen. Deze twee perso-
nen waren Pieter de Groot uit Gemert en Dries peters een
schoenlapper uit Beek bij Àarle. Ze noetefl daar ongeveer
een uur gezeten hebben onder het genot van 2 of 3 glazeh
bier. Rond dat tijdstip kwam de rrsubstitut comnisrr van de
tol van Erp, zekere Dielis Simons van der Linden, met zijn
twee zonen binnen. Ieder had een snaphaan bij zích. Bih-
nengekomen gingen ze bij de haard zitten. Ze zaten nog naar
nauwelijks of Pieter de Groot stoïrd op zonder één woord te
zeggen, erl giïtg naar de zoon var de tollenaar, Simon ge-
naarnd, en viel hem aan. Met de linkerhaïrd pakte Pieter de
Groot de snaphaan en Ínet de rechter sloeg hij Sirnon dat ze
samen rrover hooprr vielen. Dries Peters stofld ook op, ging
de kêuken in en viel de andere zoon, Fetêr van der Linden,
aan. Dries Peters had een rtblootrr mes in zijn hand. Bartel
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Jacobs probeerde san

:* !i:í:l"l:.!::iÍj::''ï"'uÏ;,"i",1t"":;:":,.i::":"j: "*ïi:
vaaer ian á""-itii!Ít' 

dat ze hier vah af 'noestêh zien.
ten, sinon rreer ,,onaJl"Ïltl:^i3t: de."seutdeur' naar brii-

;:::'_l:i ï;..:"il::fl1_;";; ;ï';"ill. ""ol"llool""';:ï: 
"::rokken ""n u"-,,"iii "::".i,1:;;."j!"Jlï.n.Ëï"r::;::;.,.":;

1".. .::n seroepen hebben r ,,", jí 
"i"",ii 

..""
men ' wij zullen ze oeti.;r. r.--ij"-],' ""9 neer van die schel-
t".""i-Jr"I";;ï,,'"oï::ii.i:::t "k",', 

-*.nt zii moeteh ar-
1"".u.y"" vader vaÍ 0"" r.iiàJ"""n.-;;":i op.dat moneflt de
de hij de hoed op de 

.srond "; ;;;,;;"-""":jl.f:".::ï:.t:;lDaarna raapte hij de hoed weer "o,--", ,"a=il
ïii::,'":i".:"1:.1":: beson hij i; ;; ;;.,";: i:;""i":"".:i
::Il:: i "o"i-""i=J";ilJ:i":1",ï;;"; ",::i.l;, ";" l:;:, I i:t:ergenaar Antony Jacobe riep rrà" i"g ;;;,,,,;;,betalen? Gij rnoet de snaphanen ni"i iài",.ï". ;::.:;."i:i::De Groot antwoorddê: """i n"r.n--,Ii ;-;.ij;r. wordent,,
Nauwelijks waren de t!i" r,"ir"l.rl._;;;:.;:.;ï"".lieden verrrokken of het volk dat
verruondins in ae rinrer"j:":"::::::ii:- "ii si'o,, ,..J 

"J,]een beetje a"a 
" 

i "i"li" 
vv.r-s-L aangetroffen. Toen sinon rveer

halen. Ër"i." ;;;"í;::.ï'"m verzocht hij een barbier tezijn rinkera;;.";; ;;;lte *ve.ia'ondinsen in zijn ,ri "n ..;buiten aan;:;t;;J;'-:l'Ptlt: sirnons van der Linden, las
gp 5 iuni 7227 verdorttt 

n"t huis' Hii L'as dood'

Í* 
t; 

"F;" 
jÍÍr' ï:í:;ï"::i: :iïii:" it,';:": ::::' u ": 

":;, ::::
siaent-scnàf;; ;;; ;;:':taan 

van Àdriaan van Rosmaien pre-
getroffen : 

- - ' pL P onderzochl' ' Het vol gelrde werd aan-
trAen de I inckerzj jde
twee vingeren ;;;;; -Ii" 

de t'ovenarÍr eÉ'n soluLie onrrent
was de selve gacnde ï":" 

il' eelr solldee gebrachir sijnde,
huvt en rni".J"';;; l:t. 'rntrent de ribbein, waarop de
u.to.a"n , 

*iJ';;.;".1: 
lorst sescheiden siinde, verders

waaragtrtisJ 
";;;;^":-"tl:e 

tusschen rrc vierde eri *i jfdeLn bovert .;r,reeckenr t ut in de f,"filo_
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heit van de borst. De ribben mei het llorstbeeÏlr daerolt
weggenonen. sijntle' bevonden: een groote quant iteijt ge-

",,áirrt"".t 
l,loet irr de hollighei-t van de borst en oock

gcsíen dat de steek penetreercle erlen bovetl de auricula
i a:r 't hert, door de groote bloet en slaghader' welcke
oock waren affgestookerl verders noch bêvonden -fi ste€k
in het lirnckeroog Étlsrnede rtoch een snecle op de reghter-
hant dogh niet diep penetrererrde'
Op welcke groote Lloel-'tortinge en cloorboren Cer boven-
gl.,noernae hloetvaten de doot a1s geschie+- sijnde' noot-
saeckelijclc haiesi: heeft- noeten volgenrr'

Iloe Ïrer net Pieter de Groot err l)ries Petera de schoenlapper
uit Br:ek is 1'c'.}tr-:.Ian, L1s'?i- ik niet ' Mi sschi en dtat de desbe-

trcffende stuklce.r irr rle r:rinrinele ::tukkerr van Erp terug te
vi-r' dcn zi jn "

!.g.TPL!
í1) J.Th.M. lÍe1ssên' lloord

Brabantse Leeuu irq;. 27

(z) nq, 'sus; Archief van de' R 423-lr4o (nr. 109).

Peter van dcn El sen

en brand tn PêelLand (1668-1802) i Dê
(tgZs) nr. 2' btz. 53'57.
Raad van Brabantr nrs. 381 en 622'
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