
TIS KRIl-,li,|EIllEEL (9)

Hoe Jan-de-Wi lm van Gerwen

zijn hoofd verloor

door Peter van den Elsen

p 1 oktober 7737 werd de ruim drie jaar voortvluch-
tige Jan van den Bergh in Almelo (provincie Overijs-
sel) gevangen genomen en voor het gerecht gebracht.

Het gerecht beschuldigde hem van een moord in Gemert. Jan
van den Bergh kreeg als eerste vraag voorgelegd of het waar
was dat hij eigenlijk Jan-de-Wilm van Gerwen heette en van
Gemert geboortig was? Jan zei dat het waar was. Ook de hen
ten gelaste gelegde moord bekende hij in A1melo (1).
In januari 1738 leverde de rechtbank van Almelo Jan-de-Wilm
van Gerwen aan Gemert uit. Dit gebeurde overeenkomstig een
17de eeuws verdrag (2).
fn Gemert volgde een langlopend proces dat bijna twee jaar
zou duren. Dat het proces zoveel tijd in beslag nam, kwam
voornamelijk omdat Jan-de-Wilm de in Almelo gedane bekente-
nissen in Gemert weer herriep. Pas in oktober 1739 deed de
Gemertse rechtbank uitspraak.
In Gemert werden in het proces zorn vijftiental personen ge-
hoord. Met sommige getuigenissen kon hij instemmen. Maar de
meest essentiille verklaringen, waarin hij van moord werd be-
schuldigd, sprak hi.j tegen. Andere verklaringen - die o.a.
zeiden dat hij het verklaarde zelf had gezegd - wist hij
zich niet meer te herinneren.
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Iiatuurlijk kreeg Van Gerwen ook in Gemert een aantal formele
v.ragen te beantwoorden. Van Gerwen bekende dat hij zich ruim
drie jaar schuil had gehouden onder de achternaam van zijn
rrouw: Van den Bergh. Ook bekende hij dat zijn vader de ach-
ternaam Van Gerwen voerde en vroeger een kuiper in Gemert
was geweest.
De moord bleef hij echter halsstarrig ontkennen. Zoals te
verwachten is, wilde de Gemertse rechtbank weten waarom hij
de moord in Almelo wel bekend had. Jan-de-Wilm antwoordde
daarop, dat hij dit gedaan had omdat hij rrbevreest of ver-
veert was van een langduerigh sitten aldaer en daErrom beken-
de om eerder los te comenrr. Kennelijk was hij niet op de

hoogte van het feit dat Gemert in de vorige eeuw een uitle-
veringsverdrag had ondertekend (3).

D.e verEo.op_ va-n egn wegfgetouw
Zoals nu nog het geval is, komt bij een nieuw proces het
toudzeerr wederom. ter sprake. Zo was Jan-de-Wilm van Gerwen
al in een eerder proces verwikkeld met Maria Toni Crroenen-
daels, de weduwe van Adriaen van den Broeck, over de door
hem te betalen huishuur. Deze zaak handelde voor de Gemertse
rechtbank op 7 september 7737. Wat er nu precies onrechtma-
tigs aan het voorval is, is niet duidelijk (4). Doordat de
oorspronkelijke stukken niet te achterhalen zijn, is er geen
sluitend verhaal uit te distilleren.
Schijnbaar heeft Jan-de-WiIm van Gerwen tegen Maria Toni
Groenendaels gezegd dat hij dan aan haar de achterstallige
htnrr wilde voldoen door het verkopen van zijn weefgetouw. Van
Gerwen vroeg zesendertig gulden voor zijn getouw. De weduwe
wilde er slechts dertig gulden voor betalen. Volgens getui-
gerr werd het getouw voor dertig gulden verkocht.
Kenneli.ik gegriefd omdat hij zijn getouw moest verkopen, zei
.Jan-de-Wilm daaropvolgend dat hij op rslijtinger ging. Van
zijn vrouw eiste hij twee pistolen (dit zijn geen geweren,
maar twee gouden munten). Zijn vrouw wilde hem die niet ge-
ven. maar na enig aandringen kreeg hij feen papierke of een
stur.r geldr. fliermee was hij niet tevreden. Hij begon zijn
\,'r'olrw te slaan lofte steekenr en onder deze pressiemiddelen
kree5i hij ook de rest van het geld. Vervolgens pakte hij een
lamp en ging claarmee naar de zotder. Flet een roer(a) kwam
hij naar beneden en zette deze op de trog(b). Ook zou Jan-
de-Uilm met gerr,eld de kasten opengetrokken hebben om er zijn
hemden en dassen uit te ha1en.
Uit een verklaring van 3O maart 7734 bliJkt dat Jan-de-Wilm
zijn vrouw met een mes rvan achter in haar rugge een zeer

-28-



gevaarlijke wonde ofte steeck heeft toegebrachtr.
Mogelijk is dit voorval bij het proces gevoegd om aan te to-
nen dat Jan-de-uilm maar aI te lichtvaardig met zijn mes om-

ging. Zonder het met enige stelligheid te kunnen zeggent
iiitt t"t er op dat deze zaak in 7?37 voor de rechtbank
diende, omdat Van Gerwen zijn getouw niet af wilde geven'

Nadat Jan-de-wilm ziin weefgetouw had verkocht, is hii
klaarblijkelijk weversknecht geworden. In t734 was hij werk-
zaam bij-Jenneke, de weduwe van Peter Tijsse van Breugel.

Itlck heb
-l{ilm van Gerwen sa-

men met Jan Dielis Fransen, eveneens een weverskr:iechtr de

herbergen van Toni Jan Croll en Toni Verbossen. Bii herber-
gier verbossen in De Deel ontstond tussen beiden een woof-
dentwist. Jan-de-lrrilm, met een mes in,zijn opgeheven hand,
zei tegen Jan Dielis Fbansen: rfsteek uw mes op, want gii
hebt geen presens op onslfr van een gevecht lcwam het niet, de

ruzie werd bijgelegd. Gebroederlijk verliet het tweetal na
twaalven de herberg. Bii de Stenenbrug, tussen het ltarktveld
en het Binderseind, kregen ze opnieuw ruzie. Nu was het ech-
ter menens. Het exacte verloop van het gevecht is niet na te
gaan, er waren namelijk geen getuigen. De enige die het kon
navertellen was Jan-de-Uilm van Gerwen.
De volgende morgen, op maandag de 11de, ging Jan-de-wilm zo-
als gewoonlijk tussen zeven en acht naar zijn werk. Bij van

Breugel aangekomen, begon hij de weefkamervensters open te
maken. Binnengekomen ging hij bij het vuur zitten en vrdeg
aan zijn werkgeefster het water rover te hangen om thee te
drinkent. Jan-de-Wilm vertelde dat op het Marktveld een mens
tdoot was liggender. Op zijn vetzoek ging Jenne-Marie van
Bneugel, de dochter van Jenneke, naar het Marktveld om te
kijken wie het was. Jenne-Marie, weer teruggekomen, vertelde
opgewonden dat het Jan Dielis Fbansen was. Bij het aanhoren
,r.r, d.u" tijding liet Jan-de-lJilm zijn hoofd droevig in zijn
schoot hangen.

Even later stond van Gerwen op en zei tegen Jenneke zijn
werkgeefster: rrGeef mij het geld wat mij toekomtrr. waarop
Jenneke zei: tUan wat beduidt dat?rrrrMijn tijd is hier, rick
heb er eene met een clomp geworpenrrr. Jenneke telde het geld
en gaf aan Jan-de-wilm wat hem toelnram. voor zijn vertrek
wilde hij nog even afscheid nemen van Jennekers zoon, Jan
van Breugel.
Tegen hem was van Gerwen openhartiger en deed er i,n grove
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Iijnen verhaal van het gebeurde. Jan van Breugel zou later
voor de rechtbank deze getuigenis afleggen: ItVan Gerwen kwam

mij opzoeken toen ik nog in bed lag' Hij vertelde dat hij de

dag daarvoor samen met Jan Dielis Fbansen enkele herbergen

had bezocht. Samen hraren ze ook weer opweg naar huis, totdat
zebijdeStenenbrugruziekregen.ZozeiJan-de-Wilmlet-
terlijk: tDat ,.rrr,"ke heeft altijd een groot rnes in zijn
hand en toen worp ick hem met een clomp ter neder en viel
daerop. Maar het Ln tan niet sijn dat hij doot is, want ick
heb niet gedaen als gesneden, ende ick weet niet dat ick ge-

steeken hebr. Jan-de-wilm zei verder dat hij uit Gemert weg

wilde en vroeg me of ik tot de Aa op l(oks mee wilde lopen.
DathebikgedaanenikkanmenogherinrrerendatVanGerwen
aan mij treeit gevraagd zijn kleren bii Dielisse in Enp te
Iaten bezorgenll. '

De rmouwsaemeli.iket moorder wordt onthoofd
had gePleegdr en

daarbij vaitgesteid fraa, dat Jan Dielis FYansen door messte-
ken om het leven was gekomen, klvam het proces opgang' Na een

aantal personen getrooia te hebben was verdachte nummer 66n

al snel bekend: Jan-de-wilm van Gerwen. I{aar hij wist zich
vier jaar lang schuil te houden totdat hij in Almelo aange-
houden kon worden.
Nabijnatweejaarinhetkasteelgevangengezetenteheb-
ben, werd het proces afgesloten. AIs slotsom kwam de aankla-
ger tot deze beschuldiging: ftdat hij tot deee gruweldaet is
!."or.r, om de persoon van Jan Dielis FYansen soo met sneden

als met steeken op de elfden januari l?34, in den donckeren
naght off morgenstont op opentlijke rs heere straete seer
g"ir,"=u.relijko en naer allen aensien, geweltdadigh te ver-
moordentt. ,Ian-de-wilm van Gerwen bleef ontkennen dat hij Jan

Dielis F!.ansen doodgestoken had. Irrel gaf hij toe dat hij hem

snijwonden had toegebracht.
op ti oktober 1739 deed de rechtbank uitspraak: Jan-de-wilm
van Gerwen werd ter dood veroordeeld. [Iet vonnis zou vol-
trokken worden door onthoofding met het zv,taatd. op een ver-
hoging op het Marktveld werd door een ingehuurde beul het
vonnis uitgevoerd. De onthoofde Jan-de-ltrilm van Gerwen werd

op 20 oktober 1739 begraven.
De proces- en executiekosten waren bijzonder gToot. Uit het
fonds rde Cortenbachse rentenr werd het derde deel betaald,
zijnde .f 835r- voor het proces en f ?5r- voor de beul' Dit
is in die dagen evenveel als 15 keer het jaarsalaris van de

schoolmeester (5) '
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uoor'(lvcrkl ar ing:
a. ro- = oud schietgeYeer't zo gelroen(l traar dc trlin ol meel langc looP.
li. 1i:ofl - rechthockige bak' van bovcn ui.jtlct. (lan f irn onrlcrcn;

in dit geval wazu'schi.inli.lk cetr kncetlbak vool bt ootltlccg.

NOTN\:
Tffi-ae-rirm van Gerwen hubde op 29 ianuat i 172(t te (ienelt nlcl

Joanna Peters van den Bergh. ZiJll vader vas Jan van Ger*en en
staat in 17Og vermeld als kuiper'. Hii r.oonde naast de rhildemanr

op de hoek Marktveld-Kapelaanstraat.
RAisllB, Gemert Rechterlijk, zowel in ll 45, als in Il'16' R'17 en
Ii 48 komen ve stukken tegen die betrekking hebben op het proces.
De betang"ijkste stukken: R 45 d.d. 6-1O-1739; ll 47 d.d. 3O-5-1734;
73-4-1?34i 77-5-7734i 25-5-77341 74-9-7734; 6-6-1738;
R 48 d.d. 3-7-773Ai 2a-7-773a1 27-8-773A1 28-i-773Ai 1O-9-1738;
24-9-773\ 9-10-1738; 24-10- 1738; 24 - 12- 7738.

2. Peter van den Dlsen, Tis Krimmineel (2) - Semertr een vriiplaats
voor misdadigers, in Gemerts Heem 21e jrg. 1979 m'. 4, blz. 104-106.

3. Het proces werd mede vertraagd doordat Jan-de-Tilm on een advocaat
rroeg (d.d. 28-?-7?38). Deze advocaat uerd hem pro deo vergund.

4. Als getuigen treden hierbij op: Ilaria Toni Q'oenendaels, de ueduwe

van Adriaen van den Broeck, Barteleijn I'larten-s lTouh \ran Jan Jonckerst
Catharina Jonckers vrou$ van Peter van den Broeck, Lambert Jonckers,
Jan Cremers en Peter van den Broeck.

5. Naast de in noot 4 genoemde Setui8enr velschijnen de volgende personen
eveneens in tlit proces voor de rechtbank: Jenneke, de veduue van
Peter Tijsee van Breugel en haar kinderen Jenne-Ilarie en Jan'
Jacobus van Berloo, Toni Verbossen en Hendrlna Jacobs, Toni Jan CroII
en Maria zijn huisvrour, en Dielis van Roosmaelen en uel op de data
1g-l-1734t n-7-7?34 en 70.2-7?34. De zittingen van de rechtbank
uerden op het kasteel gehouden. DTB Cremert, Jan Dielis Franeen werd
op 74-70-1734 in Genert begraven, Jan-de-hilnr van Ger-sen op 20-1O-1739.
RArsIlB, Konmanderij Archief van de Duitse Orde inv. nr. 106O

d.d. 1739 en inv. nr. 960 d.d. 1759.

? rrr, /i t2.r.2r.,..

En zo ondertekende Jan-de-Ifll1em van Gerwen ziin verklaringen
en daarmee zijn doodvonnis.......
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