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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 getuigen elkaar tegen. Soms ook zijh de bewaard gebleven gegevens niet compleet.
Om een enigszins Leesbaar verhaal te krijgen is trier gekozen voor een beschrijving vah eer logische opeenvolging !'aÏr
gebeurteïrissen zonder de feiten al teveel onrecht aan te
doen.

De moord op Cox

{
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Ín een artikel
rrMoord en
in de brabantse Leeuw getiteld
brand in Peelland (1668-1802) maakte J.Th.M. Melssen nelding van twee moorden in de Vrije Rijks-Heertijkheial Gemert.
De ene moord zou in Lieshout onder Gernert(?) ggpleegd 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 eerstgenoernde rnoora (2).
Op tweede pinksterdag 1721 Iegde Bartel Jacobs, wooflachtig
in Aarle bij Beek, een bezoek af bij zijn broer Antony JacobsJ die op Cox woonde. Rond acht uur rs-avonds krtramer! z
mannen het huis van Antony Jacobs binnen. Deze twee personen 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. Bihnengekomen 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 genaarnd, 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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