
TIS KRI[|[lEI'IEEL

van een verraderlijke moord op Boekent

door peter van den Etsen

an en Lucia, kinderen van Dirk Jan Geenen, verschijnen
op 13 februari 1739 voor de schepenbank on de erfenis

lltÈl* van hun ouders en het vaderlijke part varl hun groot_
ouders te verdelen (f). fn de atte yordt een derde kincl ge-
noend: Theodorus. Hij deelt niet t€e, daar rrbij buitenlanCs
is en men niet yeet of hij nog leeft of alat hij gestorven
isrt. In de akte vordt verder nog opgemerkt dat mocht Theo_
dorus nog ooit voor tle schepenbanh verschijnenrde erfschei_
ding als ongedaan moet worden beschor,rvd.
De voorgaande aantekening heb ik altijal bijzoniter vreend ge-
vonden. Van een boerêngrootfani lie nag je toch verwachten
dat eenieder weet naar zijn broers of zusters rvonen!
Toen ik de noord op Boekent tegenkvan eD een Theodorus Gee-
nen als moordenaar aangeduid zag, dacht ik het euvel opge_lost te hebben. Direct legde ik de relatie net de crinineel
Jan-de-ltriln van Gerwen, die Gernert ontvLucht was wegens zijn
criminele handeling (2).Maar bij het vergelijke! van d.e Ee -nealogische gêgevens stuitte ik op nieuwe onzekerheden. 11
snel bleek dat ik te vroeg gejuicht had. Vooralsnog kan ikniet exact zeggen om welke Theodorus Geenen het nu Faat - Zie
voor de probleemschetsing noot 3.

Be verraderliike moord

O? 17 j a-nuaxi 1726 brachten Henrlrick Jan Dirc.r Ge€nen enzijn znon Theodorus Geenen tussen acht en negerr uur een be-
zoêk aan het huis van Synon penninx(4), i-aarschijnlijk nordt
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:er her genoeÍnde huis ' De Blaure Kei rop Boelcent bedoeld(S)in dit pand Ha.s 1-roeser i-lers een brourrerij gevestigd en ophet tijdstip van de noord r-a_. S5ron penninx eigenaar.In de herberg zitten abie g€-sten aim tafel achter een glas
bier: Jan Ansems Snits, Eenfuick Jan Paulus (van Berlo) en
.Jar Peter (van Schipstal). De laatst genoende twee zijn zwa-
gers.
Bij ruzies en oorlogen heb Je altrld op zijn minst twee par-
tijen nodig. Bij het ontst aa_n Ían dit fenoneen is het vaak
niet duidelijk waarorn men besint en rie er nu eigenlijk be-
gonnen is. Ook in dit Seyal is dit niet duidelijk. Bovendien
heeft nen in de criminele rollec. raa.h alleen de eindconclu -sie opgetekend. Voor oorzaken tee{t xn seetr oog. Uit de op-
eenstapeling van feiten is het Íol:ende rernel denswaar d:
Zonder dat daar enige aanlei a.iD.E to€ is, trekken vader en
zoon Geenen hun nes bij hun Lr-oren.hcst. Onoiddêllijk daar-
opvolgend I trekkent ze hun ! ioËelt lit. ( En zijn ze ge-
vechtsklaar, red.) . Zowel JaD Ferers als Theodorus Geenen
beginnen te schelden en roep€D raar eLkaa:::ttgij sijt naer
een schelm.rr Theodorus Geenen uorÈt Luite[gezet. Vader Gee-
nen blijft binnen en neemt rusti: plaats.
De ruzie laait weer op als Theoiori"s íèenen net een tsinis-
tere streeker weer binnen $êet te k €n. Zorel - vader als
zoon trekken wederom hun nes . Z.- nteo daarbij zoveel rra
mourr, dat het aanr{rezige gezelscbap de berberg ontvLucht orn
zich in veiligheid te stellen.
In het tumult zijn Theodorus G,ee:er en Jan Peters gêzàmên-
lijk naax buiten gegaan. Theodor--= :eeft een tontbloott mes
en een geweer in zijn hand. \'erroleess staat er letterlijk
te lezen: rrEnde den voornoemde Ja-D Peters schoons roepende,
steeckt niet wandt ibh hebbe geen rscb., ende telkens om den
steeck te ontwijcken, terughr ijclende door / Theodorus / den
doodtsteeck is gegevenl soodanieà dat iJan peters) aanstonts
doodt ter aarde is gevallen.rr
Drie dagen na de noord tehent 1x-=t oor Gautius in het be-
gï'aafboek het volgende op (6): vsep{lltirs est JohanÍres peters
van Schipstal proditorie occisus," í= begraven is Joannes
Peters sarl S€bip,stat verrraderli.h rerroord. )
Theodorus Ceenen rordt verscheidene heren voor de rechtbank
gedaagd, naa.r laat telkens rersrek m-an. Uit het feit dat
hij niet ger-ar g€n eenonen is. !a3 seconcludeerd worden dat
hij Gemert ontylucht is.
Vatler Hendrick Jan Dircx Geenen bordt daarentegen wel door
de rechtbank gehoord. Hoeïel hij bij het tumult aanwezig
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rvas, zegt hij van het crloop van de noord niets af te we-
ten. De rechtbank zegt in haar eindconclusie dat Hendrick ir
zijn vaderschap heeft gefaald en ïindt dat hij aan de rnoorc
t gecoiipereert I heeft. Hendrick ontkent dit. De rechtbank
is van oordeel dat de medeplicht igieid afdoende bewezen is
en veroordeelt hem tot rrstraf aen den Iirre". (Iloeten we
hier lezen stokslagen of geselen ?) Cf de straf daad$erke-
lijk uitgevoerd is, is niet bekend. la! ae la!'dkoEandeur
richtte llentlrick nanêli jk een verzoe\-:<!Í::t .rer r-erL:" i j-
ging van genade. Of de lanalkonmandeur :::rr: posittef be-
schikte is ne niet bekend (7).

!!IET:
1. RÀ rsHB, Gemert R138 d.d. 13-2-1739,
2. Peter van den Elsen, Tis Krinneneel * ó-.--,+-lih van cerwen

ziin hoofd verloori GenertÊ Heellt Jra.z:. r]t-:--:1.
3. In de erfscheiding wordt als vader trosi i -È Jen Geenen,

gedoopt te Gemert 28 april 16mi die :: t.rr-: tg { februari
1710 met Elisabeth Dries Habra.ken. l'- ta r:t ÍiJf kinderên
bekend: Lucia, Jan, Mar.ia, Theoilq-à..!r 

-.&1j6 
Aed. 31 juli

1712. Elisabeth fiabraken hertrolrt ot :C .Frf l?23 met Jan
Goort Goossens. Dirk Jan Geenen i6 & !| :- :àauari 1726
tenminste drie jaar overleden.
Een broer van Dirk is Hendrick Jan D::=r _.--a, ged. 23 juni
1682i die trouvt op 16 septeÉb€r 17Dt -l Ir.Èella Jan Hes en
hertrouvt net Wilhelmina Aert 

^ert5. 
-rr :crilê huyeliiken 6anen

tenminste tien kinderen: ltaria, Eê.lrF. krsr Lucia, Ànna Maria,
Joanna, Isabella, Henricus, Joa.olE a :L.od.rus ged. 10 juli
1705, Laatstg€noemde moet volgeÍr€ ab €:rlDle akte de dader
zijn ! Hij uordt bij verkopen yaarin ib kr-Dd.?eo gêzanenlijk op-
treden Diet vermeld! (Álle data trl-.:-it,

4. RÀ rsHB, Gernert R 46 d.d. 12-3-1?2Í ,lc Lr€rn), verder d.d.
26-3-1726, d.d.. 27-5-1726, d.d. rr-4-Í-=.

5. ededeling Jan TimÍers, tte huidiEr t r-á Í-an ríDe Blauwc Kei"i
zie ook GÀ cemert, inv.nr. 414 Do.lqlg: S!Én Penninx trouyde
rnet Joanna Goorts van den E16en. St- Eahoonvader wa-6 brouver
op Boekent en bezat ale Blauue tiei, rlt!..Ds het pand op die plaats.

6. mB Gemeit, Begraafboek d.d. 20 j-..: 1726. Jan Peters van
Schip.stal is een zoon van Peter Jc r-rÀ Schip.stal en Mat gareta,
Het ouderlijk paar woonde op Hilsclor. JaD yerd gedoopt op I
maart 1696 te cemert. Zijn zuÊ Jer.*. op 29 september 1683; zij
trouwde met Hendrick Jan Paulus ra.D klo. Laêtstgenoende vordt
verDelil als één van de aanyezigetr i! de b€rberg van SJd[on Penninr.

7. Gl Genert, inv,nr.923.
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