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DE MOORD OP GEESJE SCHANS 
Alsof het gisteren gebeurde 

Op het kerkhof in Beilen aan de Torenlaan staat aan de westkant, goed zichtbaar van de straat, 
een nieuw wit houten herinneringsteken met een foto. De vermolmde, tachtig jaar oude plank is 
vernieuwd door de familie Schans om de herinnering aan Geesje Schans levend te houden. Geesje 
werd op 10 oktober 1920 op brute wijze om het leven gebracht. Zij is het, die op die plek begraven 
ligt. 

Nu ik begin aan het schrijven van dit verhaal is 
het oktober 2000; bijna op de dag af tachtig jaar 
geleden dat Geesje Schans werd vermoord, een 
moord op een meisje van tien jaar, sexueel 
misbruikt en daarna op gruwelijke wijze tot 
zwijgen gebracht. Welke invloed een dergelijke 
gebeurtenis op de nabestaanden, nog generaties 
lang heeft, zien wij aan de verzorging van dit 
graf. 

Zevende kind 
Geesje Schans werd op 15 januari 1910 geboren 
als zevende en laatste kind van Hein Schans en 
echtgenote. Hein Schans was als 'melker' door 
Nederland en Duitsland getrokken. Met zijn 
vrouw was hij al 23 keer verhuisd, toen ze per 1 
mei 1919 op de grens van de oude gemeenten 
Dwingeloo en Beilen een huisje, eigenlijk meer 
een hutje, en ruim 10 ha veen kochten. In het 
hutje was meer plaats voor varkens, ratten en 
muizen dan voor mensen. 
Hein Schans kocht en sloopte vervolgens in 

1922 een oud huis in Dwingeloo en bouwde dat 
weer op aan de Lheebroekerstraat, nu Smal-
broek, waar nu de familie Zondag woont. In die 
tijd, omstreeks 1918, kon je over de heide kijken 
tot Spier en naar het Armenhuis, nu de boerderij 
van W. Muggen aan Smalbroek. Van 1919 tot 
1930 werd in de crisistijd door de Werkver-
schaffing bos geplant op de grote, stille heide, 
productiebos voor stuthout voor de Staatsmijnen. 
Ook de vijf broers Schans werkten hieraan mee. 

Gruwelijk mishandeld 
De kinderen Schans gingen net als de kinderen uit 
de buurt in Beilen naar school. Ze namen het pad 
over de hei naar Smalbroek en liepen dan verder 
over de verharde weg Spier-Beilen. Ook de 
vriendjes en vriendinnetjes woonden aan deze 
weg. Gewoonlijk ging Geesje Schans veel om met 
haar buurjongetje Gerard Popping van acht jaar. 
Samen gingen ze naar school, 's zondags als ze 
vrij was ging ze naar haar vriendinnetjes op 
Smalbroek. 
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Geesje Schans 

Ook op de 10de oktober 1920 ging ze na het 
middageten om ongeveer half twee in de rich-
ting van Smalbroek. Toen Geesje 's avonds niet 
thuiskwam, maakte haar vader zich ongerust en 
ging met een paar buren op zoek naar zijn 
jongste kind. Ze ontmoetten op hun zoektocht 
H. Hummel uit Spier. Deze vertelde hun dat hij 
's middags een boerenknecht uit Spier, Arend 
Geuten, meende te herkennen in een man in het 
veld. Zijn fiets lag op de grond en naast hem 
bewoog iets, hij dacht dat het een hond was en 
dat Geuten achter een haas aanzat. De mannen 
besloten op de bewuste plek te gaan kijken, 
omdat er toen toch andere gedachten opkwa-
men. Na enig zoeken vond een van de mannen, 
een zekere Maat, op vrij kort afstand van de 
straatweg Spier-Beilen het verminkte lichaam 
van Geesje in een droge sloot. 
Meteen werd veldwachter Mulder uit Beilen 
gewaarschuwd. Deze ging samen met de burge-
meester J.C. Manssen en dokter Doornbosch 

naar de bewuste plek. De dokter constateerde 
slechts de dood. Geesje was gruwelijk mishan-
deld en daarna gedood. Met een stomp voor-
werp was haar schedel ingeslagen en met een 
mes haar hals en polsen doorgesneden. Het 
lichaam van Geesje werd naar het gemeentehuis 
in Beilen gebracht 

Het onderzoek 
Onder leiding van burgemeester Manssen be-
gon het onderzoek. De verklaring van Hummel 
uit Spier had men dus al. Vervolgens bleek dat 
kort na Hummel het dochtertje van Zanting 
dezelfde weg ging. Zij had ook de persoon in het 
veld gezien en herkende hem 's maandags bij het 
verdere onderzoek meteen als A. Geuten. 
De onderzoekers waren die zondagavond naar 
Spier, de woonplaats van Geuten, gegaan waar 
hij in dienst was bij landbouwer Beugels. Deze 
vertelde dat Geuten zondag vroeg in de middag 
naar Beilen was gegaan en dat hij nog steeds niet 
terug was. 
De mannen gingen meteen terug naar Beilen en 
kwamen daar om half twee 's nachts aan. Bij het 
huis van Joosten jr. zagen ze een onbeheerde 
fiets met brandende (carbid)lantaarn staan. Ze 
gingen verder op onderzoek uit en vonden ach-
ter het huis de gezocht Geuten bij de pomp. Hij 
werd onmiddellijk ingerekend en opgesloten. 
Hij ontkende beslist iets met de moord te maken 
te hebben, maar toen hij gefouilleerd werd, 
vond de politie twee messen en een hamer bij 
hem. Aan de hamer kleefde nog bloed en ook in 
zijn onderkleding waren bloedvlekken te zien. 
's Maandagsmorgens vroeg werd Geuten op-
nieuw verhoord, maar hij liet niets los. Hij 
antwoordde dat hij van niets wist. Hij zei zijn 
ondervragers dat zij het maar moesten bewijzen 
als zij veronderstelden dat hij de moord had 
gepleegd. 

Vrolijk en welgemoed 
Het gerucht van de moord deed al snel de ronde 
door Beilen. Een flinke menigte stond de hele 
dag voor het gemeentehuis te wachten op de 
dingen die gingen gebeuren. 
Toen het parket uit Assen was aangekomen, 
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In het stille, eenzaam Beilerveld 
Nabij het dorpje Spier gelegen, 
Daar wandelde zo de Courant ons meldt 
Een Beiler meisje op haar wegen. 
En toen kwam een moordenaar haar tegen. 

Een teder meisje van tien jaren oud, 
Gelijk men ons ging mededelen, 
Zou dicht bij haar in de buurt aldaar 
Met een vriendinnetje gaan speelen, 
Schoon alle vogels lustig kweelen. 

Het kind vol moed en levenslust 
Denkt aan geen kwaad dat dra zal komen, 
Niet eer ze de wreede hand vernam 
Waardoor haar jeugdig bloed zal stroomen. 

Met woest en teder gruweldaad 
Ging de moordenaar zijn wellust stillen. 
Denkt hij, nu is het warm voldaan, 
Het arme schaapjes lichaam trillen. 

De ouders van geen kwaad bewust. 
Maar toen de avond neer kwam dalen 
Werden haar ouders zeer ongerust, 
De vader zou haar weer gaan halen, 
Bevreesd dat zij daar kwam aan ' dwalen. 

O ouders van zo'n leed en smart, 
Toen zij haar liev'ling weder vonden, 
Dat grijpt een ieders mensen hart. 
Onteerd, bedekt met vele wonden 
Hebben zij haar in een sloot gevonden. 

O wrede hand der moordenaar 
Vraagt gij al om een mensenleven, 
Uw straf staat spoedig voor u klaar, 
Wij hopen voor geheel uw leven. 
Wij hopen voor geheel uw leven. 

O diepbedroefde ouderpaar, 
Moet gij uw kind zoo grafwaarts dragen, 
Door zulk een wrede moordenaar? 
Maar god zal ook uw lijden dragen. 
Wil hulp en steun bij hem gaan vragen. 

werd Geuten voorgeleid als verdachte. Hij hield 
zijn zelfbewuste houding overeind, maar hij had 
een hoogrode kleur en een felle glans in de ogen 
van een dier in nood. Het kostte hem duidelijk 
moeite zich flink te houden. Toch hield hij vol 
dat hij onschuldig was. 
De personen die de bewuste zondagmiddag hem 
gezien hadden of met hem gesproken hadden 
werden gehoord, maar pas 's avonds toen het 
parket zich had teruggetrokken, lukte het de 
burgemeester hem tot een bekentenis te bren-
gen. Toen Geuten weer naar z'n cel werd ge-
bracht en het bericht van zijn bekentenis tot de 
woedende menigte doordrong, gingen er kreten 
van afschuw en haat op. 
Bij de bekentenis kwamen er zulke afschuwe-
lijke details aan het licht, dat deze niet in de krant 
vermeld werden. De krant gebruikte de termen 
dierlijk en beestachtig, maar dit zou een beledi-
ging voor de dieren zijn. Geuten bekende, dat 
hij na de mishandeling het meisje met opzet en 
voorbedachten rade had doodgeslagen, zodat 
zij hem -volgens zijn eigen woorden - niet meer 
kon verraden. Na het plegen van de moord had 
hij zijn kameraden opgezocht, met wie hij vol-
gens hun zeggen 'vrolijk en welgemoed' de dag 
verder had doorgebracht. 
Toen de dader verder werd ondervraagd, kwam 
aan het licht dat de fiets die hij bij zich had niet 
lang daarvoor bij kapper Lambeek werd ver- 

In die tijd was het gewoon dat op kermissen en 
jaar narkten liedjes gezongen werden over 
aller:ei actuele gebeurtenissen. Een moord trok 
natuurlijk veel luisteraars. Voor een enkele cent 
kont men het liedje kopen. De dichter is 
onbekend. 
LIED OVER DE MOORD OP GEESJE 
SCHANS 
10 october 1920 

O dag van pracht en zonneschijn. 
Al woei de herfstwind door de dreven, 
Te wandelen was het prachtig fijn, 
Men zag veel mensen op haar wegen 
In 't vrije veld zich voort bewegen. 
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mist. Toen zijn baas naar de herkomst van de 
fiets had gevraagd, had Geuten geantwoord: 
"Dat gaat je geen d 	 aan." Ook had Geuten 
zich nog schuldig gemaakt aan diefstal met braak, 
wat hem een nieuw pak kleren had opgeleverd. 

Per rijtuig 
De volgende morgen, op dinsdag, bracht men 
Geuten zwaar geboeid per rijtuig naar de trein. 
De mensen die van zijn vertrek getuige waren, 
riepen hem na met woorden als moordenaar, 
boef en dief. Het Nieuwsblad voor Beilen eindigt 
het artikel met: 'De dader zag nieuwsgierig naar 
het publiek en had zijn brutaliteit zoover herwon-
nen dat hij nog kon lachen. We hopen allen 
hartgrondig, dat hij nooit terugkomt'. 
Het buurjongetje Gerard Popping was geheel 

Het nieuwe herinneringsteken bij het graf van Geesje 
Schans op het kerkhof aan de Torenlaan. 

ontdaan net als de andere vriendjes. Een week 
lang hoefden de kinderen niet naar school. 
Gerard Popping, nu 89 jaar, fietst als het goed 
weer is graag in de omgeving van Beilen. Gere-
geld gaat hij naar de plek en de omgeving terug 
waar hij vroeger woonde en hij vertelt over die 
verschrikkkelijke moord op zijn vriendinnetje. 
Het is hem zijn leven lang bijgebleven. 

Begrafenis 
Op vrijdag 15 oktober werd Geesje begraven. 
Ds. P.A. Tichelaar leidde de begrafenisdienst. 
Ook burgemeester Manssen voerde het woord. 
Hij zei onder andere: 'Toen we na de ontdek-
king der misdaad den vader de hand drukten, 
werd er niet veel gesproken, daarvoor was het 
leed te groot, maar aan het verzoek van den 
vader: 'Vat den moordenaar' kon worden vol-
daan en hij zal zijn straf niet ontgaan." 

De moord op Geesje Schans 
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15 Jaar zitten 
Op de zitting van de Arrondissementsrechtbank 
te Assen van 10 januari 1921 werd de zaak 
achter gesloten deuren behandeld. Het Open-
baar Ministerie eiste 20 jaar gevangenisstraf. De 
advocaat, mr. A. Kloekers, zag in de zaak voor 
beklaagde geen lichtpunten en vroeg de recht-
bank clementie te hebben met de beklaagde. 
Geuten heeft 15 jaar in de gevangenis doorge-
bracht. Toen hij op vrije voeten kwam, liep een 
geheel andere Geuten de vrijheid in. In de ge-
vangenis bleek hij geheel veranderd te zijn. 

Omslag 
Arend Geuten, een weeskind, was in 1902 gebo-
ren. Hij had drie broers en twee zusters, maar hij 
was de enige die volwassen werd en ook zijn 
ouders stierven vroeg. Arend had een grote bos 
donker haar, normaal postuur en doordringende 
ogen. Hij ging als boerenknecht werken in Spier 
op de boerderij van Beugels. 
Geuten stond niet per definitie ongunstig be-
kend. Hij was wel onverschillig en ruw en veel 
van zijn kennissen mochten hem niet. Vaak was 
hij 's nachts niet thuis. Waar hij dan rondzwierf, 
wist niemand. 
Tijdens zijn verblijf in de gevangenis bleek 
Geuten zijn leven totaal veranderd te hebben; hij 
had zich gericht op theologie en bijbelstudie. 

Toen hij de gevangenis omstreeks 1935 verliet, 
ging hij bij een tante op bezoek, maar zij was 
zeer huiverig voor zijn aanwezigheid. Hij mocht 
niet bij haar overnachten en de kinderen moes-
ten uit z'n buurt blijven. 

Evangelieprediker 
Het is niet van belang om verder op het leven van 
Geuten in te gaan, behalve dan dat hij vanaf 
1960 een leven als evangelieprediker in de Vrij-
zinnige Gemeente van Nieuw-Weerdinge leidde. 
Hij werd daar zeer gewaardeerd in zijn kerkelijk 
werk. Hij was geen hoogvlieger, maar pro-
beerde zijn werk zo goed mogelijk te doen. Hij 
gaf catechisatie op de school en bij de jeugd-
vereniging. In zijn functie mocht hij niet dopen; 
hij was immers geen dominee. 
In Nieuw-Weerdinge geloofde men niet in de 
schuld van Arend Geuten. Men sprak er later 
over dat hij in de tijd van de moord twee metge-
zellen had van goeden huize en dat die vrijgepleit 
moesten worden. Hij was immers toch maar een 
arme weesjongen. Het heeft uiteraard geen zin 
hier op deze veronderstelling in te gaan. 
Degenen in Beilen die nog van de moord weten, 
is het bekend dat hij in de gevangenis zich heeft 
bekeerd en later zoveel ruggengraat toonde, dat 
hij met de mogelijkheden die hij had zijn leven 
duidelijk richting heeft gegeven. 

Bronnen: 
IKRO-programma Damocles 
Nieuwstijdingen (??) 
interview met Arend Schans 
Nieuwsblad voor Beilen, Westerbork en Dwingeloo d.d. 15 
en 22 oktober 1920 

Verantwoording foto's en advertenties: 
foto's: fam. A. Schans. 
adv. Nieuwsblad voor Beilen, d.d. 15 oktober 1920. 
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