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TIS KRII.,|MENEEL 8

Laurens van den Boom
rrDe Schrik van Gemertrl

door Peter van den Elsen

et beschrijven van criminele activiteiten heeft haar
eigen problemen. In de spaarzaam bewaaxd gebleven ar-
chiefstukken die de criminaliteit tot onderwerp hebben

zitten vaak grote hiaten en wat het onderzoek vooral bêmoei-
lijkt is dat de processtukken in verschillende registers te-
rug te vinden zijn. Sons kom je procesaantekeningen tegen in
registers hraar ze gezien de geaartlheid van de totale inhoud
niet in thuishoren. Je krijgt de indruk dat het eerste het
beste registêr wat voorhanden was gebruikt werd voor de no-
tulering van het verloop van het proces. Deze rslordigheidr
is nogelijk te verklaren tloorrlat aan processtukken minder
waarde werd gehecht. Imers voor een goed grondbeheer is het
bijhouden vatr een orilelijk.archlef nooilzake li jk, naar is een
gedetineerde eenmaal veroordeeld, dan verliezen de proces-
stukken aan vaarde en is het berdaren van de uitspraak al
neer dan voldoende.
Bovendien vordt het onderzoek ook bemoeilijkt dooralat we te
doen hebben net getuigenverklar ingen ofwel met sub.jectieve
zienswijzen. Daardoor kan het gebeuren dat de ene verklaring
de andere overlapt of soÍns gedeeltelijk aanvult, maar oot
dat de ene geti.rigenis een andere tegenspreekt en wie er nugelijh heeft is in de meeste gevallen niet te achterhalen.
Áls schrijver over een crin]'neLe activiteit ontkom je er dan
ook niet aan orn tegelijkertijd zelf als rechter op te tre_
den.
De processtukken van het g€val Lêureijns van den Boon tellen
zo?n slordige vijftig foliors. In onderstaand artikel zijn
deze sanengevat en verwerkt tot een relaas alsof ik als ver_
slaggever het gebeurde op de voet heb g€volgd (1).
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Een eerste scherrnutseling

cUtlERT - 0p tlinstlag 13 oktober 1801 gaat Antony Dirks van de

Ë"iï"0*í tó) t s"nitlaaEs rond harf vier tle herbers van Jo-

hannes van den cronmenac[er in de Panclelaar bÍnnen' Binnen-

gekomen ontnoet hij L"""tf irl--'f ""ttu" 
t'ut' den Boon (22)'

-groet 
ttem vrientletiik en zegt: "Zo ben.iii ook.hierrr' rrZo je

ïiátí, zegt Laureiins en wáagt aan Antony:- "l{il jii rnet mij

*". ,ra* iuiten konen, want ik wil jou sprekent maar boven-

at onaat ik met jou een mesgevecht wil aaÍIgaanlrl

i"t."V, 
-ai. 

de foontl hiervan niet inziet' wiist Laureijns

.".p áit er tussón hen toch geen ruzie of- vi 'j andschap be-

,ia.t. ttfntagandee lrr, zo verweért Antony zich, rrwe ziin im-

ners vriendenr hraarom noeten !Íii dan vechten? En trouwenst

hoe kan ik met iou nou een mesgevecht aangaan t -ik heb nane-

ii,ir. á""" mes ui; ne!r' Laureiins wacht niets afr neent Anto-

-*"iri a" arm en sleurt hem áoor de achterdeur naar buiten'
;""*-Ë;;t;" 

-nráagt 
t'aoreiins zonder dat er enige grond voor

í"rt"it, "trlil jij gestoken uorden?rt Nog voordat de niets-
lre"roud.rrde Aniony kan antwoorden trelrt Laureijns zijn .nes
en snijttt terstond tij lniony tloor- ziin rok,en kanizool(a)'
iit""v, " óÀ*"*wordend íat er- is gebeurd, zet het op een lo-
pen en kan zo ontkornen '

oD tle vlucht
Judocus Goorts van tlen Elsen (56) is op deze tlinsdag op weg

r"i ."n rrruntlerbeest je of maalke'r van tle Snagt in De Mortel
ïáu.'rli" to.rtlerij óp Bsttonk ' Bij het l(ruiseind wordt Joost

ïpË"""tiitt door eán 3chreeuwentle en vloekende Laureiins van

áái noot, die met een mes Joost en zijn rund te lijf wil
r""". Joá.t schrikt' Laat zíin maal los en zoekt een goed

iËË"r."t."1-ni; *."t'ri"n te ierbergen tussen twee huizen in
;;;;;;;: ó"'s(u) en ziet Laureijns naar de Haaseijk

i;;";-;;.t hil áe ierberg van Aart vaÍI Asseldonk binnensaat '
ll"""fó" lf:a"gaat Joost op zoek naar zijn.rurrtt' Hii vinclt
;; t; rle 

-hoi Yan Peter van Hassen op hêt l(ruiseind en na

ief maaftie gekalrneertl te hebben zet hij ziin wandeling naar

Dsdonk voort.

In het begin van dinsdagavontl 13 oktober zitten in cle her-
i""Ë-"""-i""t van Asseláonk in de flaageiih: Laureiins va.rt

á.rr-soor, Hentlrik Stokwiltler atias Heijn Bos(se)-nel(31) uit
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de l{aag en wever van zijn ambacht, Johannes Christiaalr van
Berlo (28), Peter Mathijs van tlen Elsen (23), Pero Peter
Schoonens(rto), Hendrik líillems van der Sanden(zz), Jacobus
JaÍrssen van Schijndel(46), Àart van Àsseldonk(S?), herber-
gier, Joanna van Rooij(23), 2de echtgenóte van Aart van As_
seldonk, I{aria Aarts van Asseklonk(19), Lambert van Rooij,
zwager van Aart, en zijn vrouw lrrillemijn peter Schoonens.
Het is gezellig in dê als herberg ingerichte kamer van Aart
van Asseldonk totdat Heijn Bos-nel aan de gasten vertelt dat
hi,j een zak noten te koop heeft. Laureijns van den Boom
vraagt hoe dlur de noten zijn, waarop Heijn antwoorclt 6én
noot yoor 6én duit en drie noten voor àen oorale(c). Tot ie-
ders yerbazing zegt Laureijns: rrHeijn ik heb de pik op jour'.
Êr tegelijkêrtijd verkoopt hij lleijn een vuistslag, waardoor
die languit op de vloer valt, pakt vervolgens een nes uit
zíjn zak en snijtlt tot thÍee keer toe in Heijns gezicht en
eên diepe vleesrvond in zijn linkerwang is het resultaat.
HeijD 6taat let een bebloed gezicht op en gaat sanen net Jan
van Berlo zijn beklag doen bij Aart van Asseldonk, die in de
achterkeuken i.Ê. Daar krijgen ze het advies om zo snel rnoge-
lijk naar hui.s te gaan.

rlh snij jullie aan repenr ..

Op hetz€lfile rorent kont MarÍd van Asseldonk naar de keuken
on haar rader te roepen daar er nog steeds trubbel in de ka-
ner is. Àart gaat de kaner in en maant zijn gasten tot een-
ah'acht ea vraagt of zê zich rustíg willen houden, waarop
Laureijns rar den Boon opspringt, zijn mes uit zijn rok
trekt en a.an Àart vraagt of hij soms partij kiest voor Bos-
nel. rrlieerr, regt Aart en hij clraaÍt zich om en gaat naar het
achterkeutertje.
Daar geka'en r€€rt hij uit voorzorg een ijzeren tang in zijn
hand. ZijD vrour ziet dit en pakt haar man stevig vast om te
voorkolen dat hi! zich in een gevecht gaat mengen.Laureijns is
Áart tot in bet achterkeukentje gevolgrl en een nieuwe con-
frontatie doet zich voor,
Laureijns snij<tt ret zijn nes bij Àart van boven cloor de bol
en rand van zijn hoeal, door de linkerkant van zijn neus,
door de nour van zijn kamizool en in de linker schouder
naast zijn ha1s. In tlootl,sangst pakt Aart in een ruk Lau-
reijns bij zijn haren en oren, zod,at ze getlrieên op de vloer
vaI1en.
Laureijns: rllaat nij los, want als ik anders los kom, snij
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ik jullie aan repen. trlk laat je losu, zegt Áart, nals jebelooft dat je op zult houalenn. Laureijns belooft dit ênwordt door Aart losgelaten. Laureijns hóurlt zich echter niet
aan zi.in belofte en snijtlt Aart nognaals in zijn gezicht,
die uit angst voor verd.ere aandoeningen zijn gezicht ver_bergt in de sehoot van zijn vrour*. JoaÍrna, áie de zaak pro_
beert te sussen, belooft Laureijns tsee flessen wijn als hij
ophoudt. Laurei jns: rrDat is nog niet genoeg, ik noei oot< no!
een 

-kan bier hebben en je noet me ook on vérgiffenis biddenr,.
Zonder cle reden hiervan in te zien, Aart Éad Laureijns im_
mers niets nisdaan, vraagt Aart al. bevend tot drie keer toe
on vergiffenis en steekt daarbij zijn handen op.rNeertr. zegt Laureijns,al vloekend en tierend, rtje zult mij
op Je knieen on vergiffenis moeten vragen . Uit vrees voor
verdere snijwonden valt Aart tot drie keer op zijn lmieiln enbitlt orn vergiffenis. Vervolgens staat Aart op en pakt een
handcloek on zijn bebloeil aangezicht af te vegeir.rrHebt gij sons nog puisten[, vraagt LaureijnÀ net een mes inzijn opgeheven hantl. Áart wacht echter niets meer af envlucht door de achterdeur naar buiten. Laureijns atuyt Aarts
vrouw opzij, die daardoor op de groncl valt, eà zet een ach_tervolging in. Aart heeft zich echter zo snel uit cle voeten
genaakt, dat hij veilig drossaard Ecrevisse weet te bereiken
en deze over het gebeurde inticht. Daarna bezoekt Aart chi_rurgijn Jan de Fost diê zijn neus verbindt. De chirurgijn
constateert een snee aan de linkerkaÍlt van Aarts neus tèrgrootte van 66n duin(d).
Intussen is Joanna opgest:ran en naar de voordeur gelopen omte zien hoe het afloopt. Daar gekomen ziet. ze Laurài;n! weervia de achterdeur binnenkoÍren. Laureijns: r{{u zul je zelfbuiten blijven en ih neen een flee nee![ JoaJrna verlaat
gaarop het huis en brengt zich in veihgheid. Later blijkt
dat Laureijns een grote fles genever heèft meegenornen.

rSchelnen bliif van miin liifr
Heldril Ecrevisse, ale plaatsvervangend drossaard, heeft on_middellijk alarm geslagen on te voorkomen dat er nog meerslachtoffers va1len (2). De Bataafs tlragoncler(e) Joannes van
Tessel(z3) en tle gerechtsboile ArnotcluJ vaa Àrpen(az) ,ij;
1:1"1o"9 aanwezig en gedrieËn snellen ze oaar de HaageijË.Bij de herberg aangekomen z-ien ze een razende en tiexendê
Laureijns van den Boom met een fles geDeyer in zijn hanat opstraat staan. Eên woordenwisseling vóLgt. Ecrevisse: rllau_
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gevargeni s

í] t. t.

reiins' gij zijt mijn leamesteerrler. Laureijns: rrDaar komen

-3 o* t1i_ te vangên, maar zij hebben mij gotklonme nog nietr.
Na een fikse worsteling weten de beambtén Laureijns ie over_neesteren en uordt de gedetineertle overgebracht naar de ge_vangenis in het kasteel. fntussen hebben de geneentedienaar
Hendrik van der Horst(4b) en de Bataafse clragànder Dirk Ger_ritse(24) zich bij hen aangêsloten. LaurËilns vloekt enscheldt dat het een lieve lust is: rAls ik eeà nes had, danzouden jullie nij niet in het rgatr (=gevangenis) Ici;gón. Oree, als ik los kom, dan zal er 66n stérven. Schetmei blilfyan nijn lijfl'r Bij deze verwensingen blljft hetr. want tegánde grote overmacht is Laureijns niet opgÀwassen en hij vór_dÍi jnt daÍr ook achter slot en grendel. Àt is hij zijn vrij_heid nu kyijt, zijn grote mond Àeeft hij behouden: IVaÍr Eu_
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pen, gij zult nij genever brengen of gij zult stervenlrl
Ontsnaot

Op 26 -oktober gaat gemeentedienaar llenctrik var der Horstvoor de achtste keer water_ en brood Uuzo"ge; bij tle getleti_neerde Laureijns van den Boom. tegen Ae 
-voorscfrriften 

invergeet Henttrik de slêutels bij cle ttrossaard ;f te leveren.Ilierover nordt hij de volgencle rlag ti;a""s eu" inspectie varde gevangenis ontterrraagt. tten.rik 
"Ëst á"i-ii; zo onnoz'.is geweest dat hij rte Àleutets 

"i"i-f;i;-áÀ àiossaara heeftafgegeven, rnaar ze die nacht ttruis treeii"O"r"".a.Zonder dat de verklaring daarover a"iá.ilf. uitsluitselgeeft, blijkt uit andere aktes rlat 1,"*"i:"u-i" de nacht van26 op 27 oktober uit de gevangenis i, orrï.rr.pi. Uit het in_spectierapport valt overigens óp te maken daï, de deuren nogvergrendeld zijn en dat.er nietÀ is opengebroken. Mog€Iijkdat de tonnozeter Henrtr ik van der Ho."ï ;;-à;;en niet goedheeft gesloten (of zelfs ite sreuters u.op- rr."rt raten zit-ten).en dat Laureijns na zijn orrtsrrapfiog--áe de,l"en *ee"heeft gesloten.

Bi.j verstek veroordêeld
Na zijn ontsnapping is Laureijns van den Boom direct uit Ge_nert vertrokken. fn een verklaring van Zg september 1gO2staat te lezen dat Laureijns sinAs iil nuit áe secuure be_
:raar ing op. den casteele alhier *.s o.rtËoreni 

- 
,ri.t* meer varlhem is vernonen. Tot vijf keer tou rteeii de rechtbank herngedag'yaard om in de raadkamêr van het kasteel te verschij;nen. Deze 

-dagvaardingen heeft nen overigens ook bekend latenmaken in de onliggende plaatsen.
Van Laureijns wordt echter taal nog tijding ontvangen. Op 6r:T1 1801 wordt Laureijns voor zes achtereènvolgende jarenuit Gemert verbannen en veroordeeld tot het betalen van dekosten van het proces. &r nocht hij in Ceneri ià"ogL."uo, ,ostaat_ in cle uitspraak te lezen, dán ái--i"""àij"" r*ederonopgesloten worden on hen alsnog te horen. Hoe het Laureijnsin ziin verdere leven is y*Fi?" en waar hij is gebleven, isme niet bekend. De voortvlucÀtige woritt a""i .I; dar ook nogsteeds gezocht t

Yoordgerklarins:
a) gg4: eên kledingstuk voor Dannen, een soort laig vest llettouyeD, Iater ook zoDder nouven (zie:.Va, Dale)- - 

." *
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b) ggl8i besloten pail (hier door tttee huizen), ook riel Íandelgang
lziel Van Dalei en verder Àtl Ottenr [ên analy6e van Generts I

atraatlgDen, in GeDet'tB HeeD jr8. 26 blz. 33-46).
c) oord.ie: V4 van een etuiver

iffir,zg Yatt êen stuiver
d) @: re4tenaat r in cênet't veral voornarnelijk ile Riinlandse duim

gebeàigd, de grootte hiervan iê 2'616 clD.
e) $3g!g1: een lichte cavaletisti Joannês van Tessel Ías tlragonder

van Ae:.ae conpagniet Dirk Gerritse vat tlragonalêr van de 4de conpagnie.

!g!g!i.
(1) Laureijn6 JansEen van tlen Booh ríerd gedoopt te Genert 24 febr'uari 1l?9

al6 zoon van Joannes nubêrtu6 van den Boorn, die trouvde te Genert
8 januar i 1753 net CorneliÀ Laureiins van der llêijalent zie DTB|

de procêaBtukleni RÁtsIIB Genert R 84' fol. 7Og í/n 727 
' 

fol. 156-15?v;
iileD d.al, 25-9-1802; Gêmert R 5() ríaar:in diverse dagvaatdingen ên dê
uit6praak: íol. ?5 1/E ?9,

(z) tternan F.D. Ecrevis6e lÍa€ vanaf 1795 loco-ilrossaard van Generti op
4 oaart 1m2 votgt pas ziin officiËle benoening (zie R a4' fol. 15o).

-71-


