
Tis krimmeneel(4)
door Peter van den Elsen

Broeder Martinus werd.de piln te machtig
c-a= n zeven mei 1804 verschenen in de raadkaner van Ge'

JÍê'll i."t een vijftal getuigen. Ze rr'oonden allen binnen tl(

SHIB g.*""r,te G,eiert un *."en mensen van onbesproken ge'
drag (1). De getuigen waren bij naam:
1. Willenijn Jansen Verhallen, ongehuwd r 43 of tl4 jaren.
2. Fbancis Jansen van de l{eijenberghr 33 jaren.
3. Joannes Godefridus Laermals, 28 jaren.
4. Jan Willen Peters van den Acker, 31 iaren.
5. Laurens Hendriks van Doren, schepen en 48 iaren.
De eerste getuige, l{i.llemijn Jansen Verhallen, verklaarde da
ze in de kamer van Broeder Martinus woonder die ook wel Mar'
tinus Herman werd genoemd. Het huis van Broeder Martinut
stontl in de Schoolstraat en wêrd. het Hofgoed genoemd ( thanr
notaris Verspeek) (2).
Op vijf mei 1804 rs avonds om half twaalf hoorde l{illemij:
tlat Broeder Martinus in ziin bed lag en enkele hevige krijsel
uitstootte, luidende: ttHee{j, heeij, wat word ik getenteer
(beproeftl retl.), ik ben noeijt zoo getenteert gewordenrr. Ver
volgens hoorde lfl llemijn dat Broeder Martinus door de achter
deur naar buiten ging. Ze ging hem tegemoet en ÏToeg aa
Broeder Martinus waar hlj naar toe wilde gaan. Hij antr+oordd
hiêrop: rrGij noet mij niet naakomên r of ik zal U ditte e

dette doenrr.

I{illernijn ging vervolgens naar de vierde getuige r Jan Wille
Peters van den Acker, daar zii vaÍr mening $as dat Broede
Martinus in de waterput achter ziin huis zat. Na ile tweed
getuige, FYancis Jansen van tle Wedenbergh r geroepen te heb

Èen, getrokken ze net zrn ttr ieën naar de put van Broede
Martinus. Deze put stond achter het woonhuis van de broêder
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alicht bij ale schuur van Laurens Henttriks van Dorên.
Beneden in de waterput zagen ze eên lichaam liggen. Flancis
vart de Ueijenbergh haalde het lichaaÍn met tle puthaak boven
rr'ater. Ondertussen waren Laurens van Doren en Joannes Gode-
fridus Laermans, de vijfde en derde getuige ook bij de put.
De laatste vier getuigen haalden sarnen trnaar veele aalgewen-
den moeijten en dr{azen die clie persoon in g€melde put liggen-
de eindelijk hebben uitgehaaldrr. Na een nauwkeurige inspec-
tie bleêk het lichaatn van Broeder Martinus levensloos te zijn
en gezamelijk hebben ze toen het lichaan opgetild en in het
het huis van ale broeder opgebaard.
De volgentle dag, zondag zes mei om vijf uur werd het lichaam
door de drossaard en de schepenen geïnspecteerd. De mede-
schepen Bartholomeus T. Douven, dokter van professie, oor-
deelde dat het lichaan levenloos was, zonder dat van enige
verwondingen spraken was.

Greetje van Maanen werd gegeseld !!

In november 1?95 wertt Margaritta vaÍr ltaatren in de boeien ge-
stelal en in de gevangenis gerÍorpen. Margaritta van Maanent
of Grietje zoals ze in tle volksmond werd genoend was geboren
te Vught en ongeveer 16 iaren oud. Volgens een aantal getui-
ge verklaringen woonde Grietje samen met de landloper, Wil-
len tle Meketeuter (3).
Buiten banden en boeien gesteld, verklaaxde Ctrietje vrijwil-
lig alat zij mêt rrdieven en vagebondentr, vooral in het iaax
1795, in tle onstreken van Gemert had rondgezworven. Ze had
bij een aantal diefstallen op wacht gestaan. Eni8e tijd hatl
ze het weten te klaren om van gestolên effecten te leven.
Ook bekenale ze dat ze er een ontuctrtig leven op na had ge-
houden (hoererij, nede hiervoor werd ze tenminste veroor-
deeld).
De schepenen vondên alat in een lanal van recht het ten gelas-
te gelegde niet gedoogd kon rrrord.en r daarom noest C.rÍetje ge-
straft worden |tten spiegel en afschriktr voor andere mensen.
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Reeds twee en een half jaar had Grietje gevangen gezeten
vooralat d.e schepenen konrlen besluiten welke straf ze haar op
zouden leggen. Op 22 januari 1798 bestoten de schepenen dan
eindelijk ilat Gr3ietje in de gerechtskaamer door de meester
vaÍr de rrscherpengeregte gegeêsseltrr zou worden. Aldus ge-
schietlde, na de terechtstelling werd kietle voor het leven
uit Gemert gebannen. Ook de kosten van deze rechtszaak moest
ze zelf betalen (4).
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(1) Rrrsl{B; Cerert R E4 fol. na r/r 20? d.d. 7 nei 1$4.
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