
Moord en doodslag in Vreeland in de 17e eeuw 

Nederland en de wereld beleven de laatste 

jaren wel heel woelige en gewelddadige 

gebeurtenissen. Velen verlangen terug naar 

vroeger toen alles nog zo heel gewoon was. 

Maar...schijn bedriegt. Ook in het verleden 

was geweld aan de orde van de dag. 

Dat zelfs het mooie, pittoreske Vreeland niet 

ontkwam aan moord en doodslag blijkt wel uit 

een register in het oud-archief waarin uitvoerig 

een aantal slachtoffers van gewelddadige 

misdrijven uit het einde van de 17e eeuw 

worden beschreven. 

In dit artikel vindt U de teksten van de autop

sies. De in oud Nederlands handgeschreven 

teksten zijn getranscribeerd, dat wil zeggen 

omgezet van het oude schrift naar de gebrui

kelijke hedendaagse letter.1) De oorspronke

lijke tekst is, juist vanwege het 17e eeuwse 

taalgebruik, gehandhaafd. 

Vreeland, 11 juli 1686. 

In juli 1686 is het Barend die vermoord en 

beroofd wordt gevonden. Barend was afkom

stig uit Munsterland en van beroep schoen

lapper. In de zomermaanden ging hij net als 

veel van zijn streekgenoten naar de Nederlan

den om daar als seizoenarbeider te helpen bij 

het hooien. 

Zijn met hard werken verdiende 20 gulden 

hebben nooit zijn huis, met vrouw en drie 

kindertjes, bereikt. Net zomin als Barend zelf. 

Bij de vondst van zijn lichaam bleek dit al 

zover heen dat men het wijzer vond het direct 

te begraven. In Vreelandse bodem. 

Op huyden den 11 july 1686 op sondach-avont de kloek 

ontrent ses ueren is den drossaert 2) Soesdijck door eenen 

Gerrit, kneght van de heer Cornelis van Roijen komen 

aenseggen dat Gerrit Jansen Vrieseman in zijn lant 

gelegen onder de hooghe ende vrije heerlijckheyt 3) van 

Vrelant (het gunt hij hadde in 't gebruyek competeren-

de4) den boedele van ]an Pietersen Molenaer) ab noch 

hadde staen eenige roocken 5) hooy, dat den sehen Gerrit 

Jansen mede sach dat een van de koeyen, de welcke in 

't voorseyde lant waren loopende ontrent een van de 

roocken met zijn voet het hoy was wegh schrappende, hij 

nieusgierigh zijnde wat sulex mocht hebben te beduyden, 

quam daer nae toe, dichterbij comende sach aldaer uyt 

het hoy uytkomen een doot lichaem, waerop hij anstonts 

raetsaem vonde hetselve aen den drossaert van Vrelant te 

doen notificeren. Den gemelten drossaert daervan 

kennisse krijgende begaff sich terplaetse voorseyt, met 

sich nemende eenige bueren als mede de heer doctor 

Croock om het lijck te visiteren ende te beschouwen, 

daer dichtebij comende bemerekte dat het lichaem al 

eenige dagen moste zijn doot geweest, door dien een 

horrible stanck van sich gaff, sagen naer verder inspectie 

dat aen de rechter zijde van de keele hem een groote 

snede was toegebracht soodat de gorgel 0 was afgesneden, 

als mede dat aen de teejen van zijn voet bloet was 

comen uytloopen en naer het aensight ondeckt en van 

eenige vuylligheyt gereynight hebbende soo kenden de 

omstanders hem te zijn een mayer oft mof 7) geboortigh 

uyt Munsterlant, ende welcke ontrent Overmeer aldaer 

hadde gemaeyt, genaempt Barent, zijnde van zijn 

ambacht mede een schoenlapper, ende naer altoos aen de 

bueren hadde geseght, dat aen 't lant noch hadde een 

vrouw ende drie kinderen oock soo hebben de bueren 

hem vermist van sondach acht daegen te vooren, ende 

hadde als daer geseyt te willen gaen naer Emmenen 8) en 

Autopsies werden in 

de 17de eeuw ook 

vaak uitgevoerd in de 

vorm van een anatomi

sche les voor genees-

kundestudenten. 

Hier een voorbeeld van 

een dergelijke anatomi

sche les. 
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dat vorders van de zaeck niet wisten, doch dat hij 

ontrent in de twintich gulden aen goet bij hem moste 

hebben, maer naer visitatie van zijn zacken hebben 

daer niet in gevonden als een kam, een mes, een toback-

spijp oft twee ende anders niet, ende vermits denselve 

Barent seer stonck soodat niet was te handelen, soo heeft 

den drossaert Soesdijck hem aenstonts in 't voorseyde 

lant door de bueren doen ondersteecken9). 

Present den drossaert van Vrelant, doctor Croock, Joost 

Lamberden half boer, Claes Louwen, Gerrit Jansen 

Vrieseman, Nijs Gijsen, 

Jan Roeien Huysman aen den Bergh, Ghijsbert Arisen 

ende meer andere. 

Vreeland, 29 maart 1695. 

bevonden hebbende, presenterende wij 't gunt voorseyt 

desbegeert met eede te verclaeren, ten oirconde ,g) dese 

onderteeckent binnen Vrelandt op den 29 meert 1695. 

En was onderteeckent J.D. Witte, med.dr, 

J.Bodisco, med.dr, mr.Jan Hendrick Leeuwendael, 

Adriaen Willemszoon van der Aa, Gerrit Jansen Janma-

et. Lager stont: mij present J.Graskaas, 1695, secretaris 

Desen accordeert 19) met sijn personaele bij mij, J. Gras-

kaas, 1695Deus20) 

Jaap Berghoef 
Géraldine E. Verhaar-Klomp 

In maart 1695 werd het zwaar mishandelde 
lichaam van Hendrick Leertouwer gevonden. 
Op verzoek van de schepenen van Vreeland 
voeren de doctoren Johan de Wit en Jacobus 
Bodiscoo autopsie uit op zijn lijk. Wie Hen
drick Leertouwer precies was komen we niet 
te weten, maar zijn verwondingen waren 
gruwelijk. 

Wij ondergeschreven heeren, Johan de Wit en Jacobus 

Bodiscoo, med.dr. Iu), attesteren ll) en verclaren bij 

desen ter requisitie 12) van de heer en mr. Johan van 

Soesdijck, drossaert der stede Vrelandt, hoe dat wij 

heeren attestanten >3) met adsistentie van mr.Jan Hen

drick Leeuwendael, chirugijn tot Vrelandt (ten overstaen 

van Adriaen Willemszoon van der Aa en Gerrit Jans

zoon Janmaet, schepenen W der stede Vrelandt voor

noemt) op heden ten elf ueren hebben gevisiteert het 

doode lichaem van Hendrick Leertouwer en bevonden 

naer gedaeme visitatie dat hetselve lichaem was besmet 

met ses wonden, alse eerstelick een snee achteraen de 

linkerhandt, een sneetje onder de knockell van deselve 

bant, een snede op den elleboogh van de lincker arm, 

een wonde breet twee vingeren schuyns opgaende ruym 

een handtbreett van de navellpenetrerende, doch geen 

binnenpartijen gequest, item een wonde even onder de 

valse ribben '5)penetrerende meteen quetsuere door 't 

net 16), doch hetgedermpte l7> ongequest, alsmede ten 

laeste een wonde onder het sleutellbeen schuyns neerga-

ende, doch niet penetrerende door het borstvlies. 

Daerbij doende dat wij attestanten naer het openen van 

hetselve lichaem hebben bevonden het net geheell bedor

ven te sijn, doch als boven geseyt het gedermpte onge-

schent. De borst geopent sijnde, hebben gevonden de 

longe soo vast aengewassen aen het ribbevlies dat men 

deselve niet anders met de handt als brocxgewijs off met 

stucken heef cunnen affkrijgen. Allen 't welcke als alsoo 

NOTEN: 

1) De transcriptie is gemaakt door een aantal leden van de 

transcriptiewerkgroep van het Streekarchief Vecht en 

Venen. 

2) Titel van een rechterlijk en bestuursambtenaar op het 

platteland. 

3) Een grondbezit waaraan meestal een titel en bevoegd

heden zijn verbonden. 

4) Rechtens toekomen. 

5) Schelven hooi. 

6) Strottenhoofd, keel. 

7) Scheldnaam voor veelal uit Westfalen afkomstige 

seizoenarbeiders, de z.g. Hannekemaaiers, die op St. 

Johannesdag (24 juni) naarde Nederlanden kwamen 

om te helpen bij het hooien. 

8) Emmen, Embden of Emmerich? 

9) Begraven. 

10) Medisch doctor. 

11) Schriftelijk verklaren. 

12) Ter overstaan van. 

13) Getuigen. 

14) Stedelijke bestuurder, tevens belast met wetge ving en 

rechtspraak. 

15) Onderste ribben, niet aan het borstbeen verbonden 

maar aan elkaar. 

16) Buikvlies. 

17) Darmen. 

18) Ondertekende verklaring. 

19) Voor akkoord ondertekenen. 

20) God, als Deo volente, zo het God behaagt. 

BRON: 

Oud-archief van het gerecht Vreeland, nummer 29, 

resoluties 1684-1687,1692-1697. 

AFBEELDING: 

Detail uit 'De anatomische les van dokter Deijman' van 

Rembrandt. 

Uit: Bob Haak, Rembrandt tekeningen. 
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