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Inleiding
Herberg de Drie Kieviten
Plaats van het delict is de Hessenweg die liep van Deventer naar Lochem.
De boerderij de Moespot en de uitspanning bevond zich hier in de uitgestrekte velden van de
Gorsselse heide.
De Drie Kieften was de naam van een herberg aan de rand van het eenzame Kieftenveld, waar op het
uithangbord drie kieviten geschilderd waren, met daaronder het rijm:
Deze kieften kunnen u niet vermaken, kom binnen en proef de drank, die zal u beter smaken.
De huidige Drie Kieften weg is dan ook een verwijzing naar het verleden en houdt de legende
levendig.
Familie van Hummel
Hendrik Jan Hummel is een zoon van van Jan Jans op de Moespot en Jenneken Everts. Hij is
geboren op de boerderij de Moespot in Joppe .
Hendrik Jan trouwt op 21-03-1722 te Deventer met Christina Hendriks, weduwe van Jan Harmenz. te
Deventer. Echter dit huwelijk is geen lang leven beschoren en Christina overlijdt kort na haar huwelijk
in 1722.
Hendrik trouwt in dat zelfde jaar voor de tweede keer met Henderina Gerrits(Gerrijts), nl. op 28-111722 te Deventer. Kinderen uit dit huwelijk hadden ook de bijnaam Moespot. De kinderen zijn geboren
in de periode 1725 -1740.
Kinderen uit het huwelijk van Hendrik en Henderina zijn:
Gerrijt van Hummel , Janna van Hummel, Harmen van Hummel, Hendrik van Hummel, Maria van
Hummel en Catharina van Hummel
Hendrik was dus 1746 uitbater van de herberg "de Drie Kieften" in Epse ( Kerspel Gorssel ).
Na het overlijden van Hendrik hertrouwd Henderina in Gorssel op 7-10-1747 met Hendrik Aelberts
Wiltink, ook wel de Busse genoemd.

Transcriptie
De procesgang die volgt op de moord van Hendrik van Hummel en tevens het zwaar verwonden van
zijn echtgenote en schoonvader, is neergeschreven in het Breukenboek van het Scholtambt Zutphen.
Tevens is hier te vinden de veroordeling van Dorothea Louisa Magnus, de vrouw van de moordenaar
Jan Jacobs van Nissel.
Oud Nederlands
De uitgevoerde transcriptie is de letterlijke en dus taalkundige weergave van het breukenboek, zoals
die in de achttiende eeuw in gebruik was.
Betekenis gebruikte woorden en begrippen volgt op de transcriptie.

Op den 14 Novbr.1746

Heeft een Eled, Scholten Gerigte zig begeven aan T Huijs alwaar de
3 Kievitten uijt hangen, onder ’t Kerspel Gorssel in de Buurschap
or
Epse, en aldaar door een Stadsmed: D . Johan Fildar en Chirurgijn
G: Bernard doen visiteren het dode lichaam van den Weerdt aldaar,
Henrik Jan van Hummel gnt: zijnde ’s avonds te vooren in zijn eigen
huijs door een vreemdt kerel, zo door een slag met de bijle, aan ’t
agterhooft, alsdoor het afsnijden van de keel, vermoort geworden en
aldaar nog op de plaats zelfs in zijn bloedt liggende;
or
En hebben voorn: D en Chirurgijn na visitatie ook niet anders
bevonden

Open Gerigte 3 Decbr; 1476
Voor, Antonius Hoppenbrouwer p.b. St. en R.
Gerigtsluijden de heeren: Gerrit Jurrien Schimmelpenninck van der Oije en
Jan Adriaan Joost Sloet, Schepenen.

Sententie tegens Dorothea Louisa Magnus
Gezien bij den hove den Fürstendoms Gelre en Graafschaps
Zutphen de informatien van ’s Heeren wegen genomen over
Dorothea Louisa Magnus, out na haar zeggen zes en twintig jaren
en geboortig van Nassau Golstein, gevangene van den Scholtes
binnen en buijten Zutphen, mede gezien hare confession, waarbij
gebleeken, dat zij gevangene die voorgeeft de vrouw te zijn van de
mede gevangen Jan Jacob Nissel, tot Delden in Twenthe van bedde
geligt en geapprehendeert en suspicie als of van die door haar
voorn: man gepresentreerde moort aan den Weerdt uijt de Drie
Kievitten, zou geweten hebben, en aan andere feiten meer schuldig zijn, het geene nogtans bij haar
ontkent wort.
Het voorss. Hof alles overwogen ordonneert de voorn: gevangene haar ten eerssten buijten dezen
Furstendom en Graafschap te begeven, en wel te wagten van daar inne nooit weder te komen bij
poene van zwaardere dispositie, indien zij ooit daar innen weder gevonden mogte worden, aldus
gedaan en gearresteert in den Raade van Gelderlant te Arnhem den derden December 1746.
Was getekent. J van Essen
En in de voorss: Sententie geprononcieert en de gevangene voorgelezen op den 8 Decbr. 1746.

Sentensie tegens Jan Jacobs Nissel
Gezien bij den Hove des Fürstendoms Gelre en Graafschap Zutphen de informatien van ’s Heeren
wegen gekomen over Jan Jacob Nissel out na zijn zeggen 28 a 29 jaren, geboortig van Witsenhausen
in ’t Hessen, Casselsche gevangen van den Scholtes binnen en buijten Zutphen en geapprehendeert
omtrent Goor in ’t Twente, mede gezien zijn confession;
Waarbij gebleeken, dat hij gevangen van een quaad gedrag en suspecten handel is geweest,
bekennende niet alleen tot driemaal gedeserteert te zijn, als uit Pruissischen, Munsterschen en
Hollandse dienst, maar dat ook, wanneer te Zwoll door de broers van zijn vrouw een hofhuijsken was
bestolen, hij was aangezien geworden voor den daader, en daar over opgehaalt geweest.
En dan voorts, dat deze zijnen zwagers op marode en dieverijen in ’t Munstersche uijt gaande, hij voor
en na van de zelve met gelt gesecondeert was geworden; dat boven dit alles in ’t bijsonder tot des
gevangens laste zich voordoet, en niet alleen bij den zelven tot verscheidene malen toe beleeden is,
maar daar bij ook buijten pijn en banden gepersisteert heeft;
Dat hij zig schuldig heeft gemaakt aan een exercabele en gruwelijke moordt, en daar beneffens aan ’t
zwaar verwonden en quetsen van twe menschen, en van ter zelver tijdt haar huijs te besteelen;
Dat voor zoveel deze begane moordt betreft, daar omternt gebleeken is, dat hij gevangen op Zondag
den
den 13 des gepasseerden maants November aan den avont gekomen zijnde aan de Herberg de
Drie Kievitten gelegen in den Scholtamte van Zutphen, kerspel Gorssel,
buurschap Epse, terwijl de man, met naame Hendrik Jan van Hummel en de
vrouw uijt waren, daar aan huijs gebleven is, hebbende volgens de
informatien, de kinderen aan t schrapen van aard-appelen gezet om die te
eeten. Dat de luijden van deze Herberg de Drie Kievitten vervolgens mede te
huijs gekomen zijnde, hij gevangen heeft gevraagt gehad om dien nagt
aldaar te mogen logeren, zijnde hij gevangen, om, zo al ’t toeschijnt geen
agterdogt te geven, dat hij iets quaats zou voor hebben, tegen die luijden
van ’t huijs zeer vriendelijk en beleeft geweest, de zelve telkens nodigende
om met hem te drinken;
Dat hij gevangen verders ook met deze Menschen dien avont wat gegeeten hadde;
Dat hij voorts van de zelve één en andermaal, verzogt zijnde, om te gaan slapen, ’t zelve telkens
hadde uijt gestelt;
Dat hij ondertusschen de menschen van ’t huijs blijvende aanhouden, dat hij na bedde zou gaan, hij
gevangen alsdoen nog een mengele bier heeft geeist gehadt;
Dat hierop op den Hospes willende een ander ligt aan te steeken, hij gevangen heeft gezeit, dat hij ’t
ligt, dat er was, nieder mede konde nemen, om daar mede te gaan tappen, terwijl zijn gelt wel tellen
konde;
Dat daarop den Hospes met dat ligt na de kelder gegaan zijnde, willende een ander ligt aan te
steeken, hij gevangen inmiddels van zijn plaatze is opgestaan;
Dat hij zijn hooft heeft gestoten gehad in de bedstede, daar de vrouw reeds te bedt lag, na allen
aanzien om te vernemen of dezelve sliep, en die haar stil gehouden hebbende, heeft hij gevangen als
dogn de bijle, gestaan hebbende in den hoek bij de bedstede, gekregen, en de zelve bij zig aan den
haart neer gezet;
Dat de man of den Hospes van ’t huijs vervolgens met ’t getapte mengelen uijt de kelder gekomen
zijnde, de vrouw hem aan ’t bedde geroepen, gehaost en in en flitse gezeit dat den gevangen was
geweest en iets gekregen hadt, ’t geene zij niet wiste wat het was;
Dat op dat flisteren hij gevangen heeft woorden gemaakt, hebbende volgens zijn confession gezeit,
fluistert ihr om mich, dat ik quaats solde doen, waar ziet ihr mich voor aan;
Dat deze menschen nader geinsteert hebbende, dat hij gevangen na bedt zou gaan, hoewel de
gevangen wil, dat den Hospes zou hebben gezeit, hij zou na bedde gaan of zig de deur uijt scheeren,
het als doen verder gebeurt, dat de man van ’t huijs willende na bed gaan, en ten dien einde bezig
zijnde met zig te ontkleeden, dat hij gevangen de voorn: bijl heeft opgevat en daarmede den zelven
van agteren op ’t hooft eenen zodanen slag toegbragt, dat die man daarop is ter neder gevallen;

Dat hij gevangen zeggen, des Hospes weder opgestaan zijnde,
na hem zou hebben gegrepen, en dat hij gevangen, de bijle quijt
geworden zijnde, hierop zijn mes hadde getrokken en daarmede
dan den zelven, dus tegens hem staande, een snede in den hals
hadde toegebragt, daarop den Hospes weder ter aarden was
gevallen, van stonden aan doot gebleven en dus vermoort is
geworden:
Zijnde volgens attestatie van den Medicine Doctor en Chirurgus,
’t doode lichaam hebben gevisiteert, aan ’t zelve bevonden,
behalven een ligte contusie op de neus, een houw van agteren dwars over ’t agterhooft, even boven ’t
begin van de nek tot op ’t agter hoofsbeen doorgedrongen en een snee van vooren even onder kin
boven ’t hooft der luchtpijp, zijde den hals met aderen en slagaderen doorsneden geweest.

Dat hij gevangen deze opzettelijke en abominabele moordt alzo volbragt
hebbende, het daarbij niet gelaten, maar dat volgens de verklaringe van de vrouw van deze
vermoorden man, wanneer zij op de slag met de Bijle hadde beginnen te krijten, en dat den gevangen
daar op tegen haar gezeit hadde, wilt ie Canaille ook wat hebben, ik zal dij ook geven als dien man, te
gelijk mede met die zelfde Bijle een hou na haar zou hebben gedaan, dog, welke zij , wijl tegens de
bedsteede gestuijt hadde, hem hadde begreepen, ontwrongen onder de bedsteede gestopt hadde;
Dat daar na hij gevangen deze vrouw de muts van ’t hooft gerukt hebbende, dezelve bij de hairen
gegreepen en voor over neer getrokken hadde, en drie sneden met ’t mes in de nek gegeven;
Dat op de derde snede zij ’t mes begrepen hebbende, hij gevangen ’t zelve haar door de hant hadde
getrokken, en waardoor de duijm van haar gewondet was;
Dat op dit krijten van de vrouw en ’t te hulpe roepen van haar vader, een out man van 82 jaaren, te
bedde liggende aan de andere kant van de keuken, den zelven naakt uijt zijn bedt gekomen was;
Dat hij gevangen hierop de vrouw hadde verlaten, en na de ouden man zig gewend, zeggende, Du
alde Canaille, ik zal dij ook wat geven, hem daarop de mutze van ’t hooft en bij de hairen voor de
gront trekkende, vervolgens met ’t mes agter en over den hals mede snijdende;
Ondertusschen dat de vrouw haar uijt ’t bedt had gegeven en uijt ’t huijs was gevlugt was, zo als
gevangen ook heeft moeten bekennen dat hij deze ouden man en die vrouw met ’t mes ter zelver tijt
mede gesneden heeft:
Gelijk dan ten aanzien van dit quetzen en verwonden bij de attestatie van den chirurgijn den voors:
ouden man en vrouw gevisiteert hebbende, komt te blijken dat deze ouden man drie wonden heeft
gehadt, als één aan de linkerzijde van den hals, zijn beginnende aan ’t onderste gedeelte van ’t
agterhooftsbeen en eindigende onder ’t onderste kakebeen, en een twede wont regt onder de kin tot
bijna op ’t strottehooft doorgaande, en een derde wondt dog ligt en niet penetrerende, onder de
linkerborst, en dat alzo deze ouden man niet sonder gevaar is geweest;
En dat de vrouw met de drie wonden heeft gehadt aan de linkerzijde van den hals, als eene aan ’t
onderste gedeelte van ’t agterhooftsbeen, de twede wat lager en de derde omtrent de schouder, zulse
dat allen deze blijkt, dat des gevangen voornemens en toeleg is geweest dezen ouden man en vrouw
mede te vermoorden, en dat ’t bij hem niet is toegekomen, dat hij zulse mede niet heeft volbragt;
Dat voor zoveel de gevangen ook nog heeft gezegt die luijden van ’t hare te spolieren en te beroven,
daar omtrent zig voor doordat wanneer de vrouw die gevlugt was en hij uijt ’t huijs was nagelopen, hij
gevangen de zelve, niet hadde kunnen agterhalen, en daarop weder in huijs gekomen, als doen na
een kaste, waar van na zijn zeggen de deure aan of open gestaan zou hebben, is gegaan en daar uijt
gestolen, zo hij voorgeeft, vijftien guldens aan gelt, hoewel na verklarige van den ouden man, zou den
zelven gezien hebben, dat hij gevangen de kaste hadden opgebroken, en daar uijt gelt en linnen
genomen, en dat gevangen daarop weer op hem was aangekomen, willende dat hij hem nog meer
gelt zou wijzen, en als dezen oude man gezeit hadde, geen meer gelt te weten, dat hij hem dan een
steek of snede op de borst hadde gegeven, die evenwel niet door gegaan was;

Dat hij gevangen, na dat dit alles verrigt hadde, het huijs uijt gelopen zijnde, daarna ook bevonden is
van dit geroofde en gestolene in specie van ’t gelt, dat hij daar van zo binnen als buijten huijs bij een
bankje, waar over hij volgens zijn confession bij zijn vlugt was gestruijkelt,
gestrooit hadde:
Dat hij gevangen om ’t mogelijk de Justitie te ontkomen, heeft gezogt zig verder
met de vlugt te solveren, hebbende ten dien einde onderweegs twe paarden
gehuurt gehadt van een boer en zig daarmede in de nagt laten wegbrengen;
Dat ook om onbekent , zo ‘t mogelijk was te blijven, hij van de boer gekogt gehadt een bruijne broek,
en die over de zijne aangetrokken;
Dat ondertusschen deze bedreve moordt van hem gevangen rugbaar geworden zijnde, is hij daarop
vervolgt en agterhaalt geworden in ’t drost van Twente aan de Herberg de Wildeman, alwaar hij nog
eerst ontsnapt was, maar verder vervolgt zijnde omtrent Goor gevangen is gekregen;
Hebbende bereits aan de Wildeman een versch paart weder vaerdig en opgezadelt voor de deur
gestaan, om daar mede wijders verbragt te worden en alwaar zig verder van kleding reets verandert
hadt met zijn blaauwe rok daar te laten en aangetrokken te hebben een bruijn camisool, ’t welke
gevangen zeit de Weerdinne van haar zoon hem gegeven te hebben, en die hem ook de weg om
verder te ontvlugten hadde geweezen, waar aan hij vervolgens het buijdeltje met ’t overige gestolen
gelt in haast hadde gegeven of toegeworpen;

Het voor: Hof alles overwogen verklaart den Voorn: Jan Jacob Nissel vervallen te zijn in poene van
regten, en zijn leven te hebben verwerkt, condemner ande den zelve overzulse om te worden gebragt
ter plaatse men gewoon criminele Executie te doen;
En aldaar door den Scherprigter gebonden op een houten kruijs, van
onderen op levendig benen en armen aan stukken geslagen, en daarna
deszelfs ’t hooft met een bijle afgehouwen te worden;
Dat dit geschiet zijnde, vervolgens zijn lichaam aldaar op een Rat
staande op een paal zal worden geleit, en met ketenen daaraan gehegt,
en zijn hooft daar boven op een pinne worden gezet, anderen ten
afschuwelijke exempel.
Aldus gedaan en gearresteert in de raade van Gelderlant te Arnhem
den 6 December 1746;
Was getekent, J van Espen
En is voors Sententie op den 10 December 1746 in de Baronsbergen naar inhoud ter executie gestelt.

Naschrift:
Anna Kloosters, waardin van de herberg De Wildeman in het kerspel Goor, wordt vervolgd wegens het
herbergen en verbergen van Jacob Nissel, moordenaar van de waard van de herberg De Drie Kievieten.
Er zijn diverse processtukken ( periode 1746-1748 ) te vinden in het archief van het Drostambt Twente
1610-1811.
Toegangsnummer 33, inventarisnummer 670.

Woorden en begrippen voorkomende in transcriptie
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>
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>

Op straffe van
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>
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>
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Toeleg

>
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Visiteren

>

Lijfelijk onderzoek

Procesgang in criminele zaken
Op het punt van de gerechtelijke procedure en criminele of strafrechtzaken bestaan vele
onduidelijkheden.
Gelukkig bestaan ten aanzien van de criminele procedure globale richtlijnen waaraan de Zutphense
bronnen getoetst kunnen worden.
Daaruit blijkt dat vervolging van een verdachte, al dan niet na het indienen van een klacht, ambtshalve
door twee gedelegeerde leden van het schepengerecht werd ingesteld.
De veelal in voorarrest zittende verdachte kreeg een proces dat er op gericht was om achter de ware
toedracht van het misdrijf te komen.
Het delict en de grootte van de schuld van de vermoedelijke dader dienden hier te worden
vastgesteld.
Het doel was om een bekentenis van de verdachte los te krijgen.
Zeker in het geval van halszaken (zaken waarop wettelijk lijfstraffen waren gesteld) werd een
bekentenis noodzakelijk geacht.
Over het algemeen verliep de administratieve rechtsgang tegen een verdachte als volgt:
Eerst werd een onderzoek ingesteld naar de juistheid van de het gerecht ter kennis gebrachte
criminele feiten (precedente informatiën). Vervolgens kon zo nodig door middel van een decreet van
apprehensie worden overgegaan tot inhechtenisneming van de verdachte. Op basis van de
ingewonnen informaties kon dan worden overgegaan tot het verhoor. Als de verdachte bekende kon
het vooronderzoek worden afgesloten. De aanklacht werd ingediend en het schepengerecht velde
vonnis. Een dergelijk vonnis was meestal direct executabel, want een op bekentenis veroordeelde
verdachte had géén recht op appèl. Indien een verdachte gedeeltelijk bekende ging de rechter over tot
een confrontatie van de verdachte met de getuigen en/of eventuele medeplichtigen. Bleef een
verdachte echter ontkennen, dan kon bij hals misdrijven de scherprechter worden ingeschakeld om
tortuur op de verdachte toe te passen. Deze aanpak had veelal snel succes. De op de pijnbank
bekennende verdachte moest zijn bekentenis ook nog een keer voor de schepenbank herhalen. Hielp
ook de tortuur niet om de verdachte tot spreken te brengen,dan kon worden overgegaan op een
schriftelijk (civiel) proces. Voor de verdachte had dit het voordeel dat
hij zich nu kon laten bijstaan door een advocaat die hij tijdens de voornoemde inquisitoire procedure
had moeten ontberen. Een strafvonnis leidde niet altijd tot een veroordeling. Bij gebrek aan bewijs of
bijvoorbeeld bij gelijke wederzijdse schuld kon een verdachte worden vrijgelaten of van verdere
vervolging worden ontslagen.
Onderscheid tussen criminele en civiele zaken is niet altijd strikt aan te geven. Zo konden in een
bepaalde periode zaken als ruzies, beledigingen en vechtpartijen crimineel worden beschouwd, terwijl
weer in andere tijden deze voorbeelden in een civiele procedure konden uitmonden.
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