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ARCHEOLOGISCHE VONDST UIT DIEREN
NAAR HET ARNHEMSE GEMEENTEMUSEUM

door H. Kerkkamp.

Op 14 september 1964 kwamen b~ het graven van een graf
op de nieuwe begraafplaats te Dieren een aantal scherven
van prehistorisch aardewerk aan het licht. De opmerkzame
doodgraver verzamelde, ze 'zorgvuldig en stelde ze aan ons
lid, de heer P.G.Gerbrands ter hand. We schreven er reeds
uitvoerig over. - Om kort te gaan, schr, nam een plastic
zakje met niet minder dan 160 scherven mee naar Amersfoort,
naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek,
Daar achtte men de vondst van zoveel belang, dat men zich
bereid verklaarde voor restauratie zorg te dragen. Een
moeilijke en vakkundige arbeid 1 Het resultaat was een
zeer grote pot (met Kalenderbergversiering), een b~potje
zonder versiering ,en een fragment van een deksel, mis-
schien behorend b~ de grote pot. Van deze ontbraken enke-
le grote fragmenten, doch het profiel kwam er ten volle
uit, zodat een restauratie verantwoord was.

Lnma dde Ls had de heer Gerbrands zich bereid verklaard,
de pot in bruikleen af te staan; aan de Geldersche Ar-
chaeologische Stichting (Gemeentemuseum te Arnhem)j onder
voorwaar-de , dat ze een plaats in een museum in de gemean-.
te Rheden zal vinden, indien dit te eniger t~d gesticht
mocht worden.

De overdracht vond maandag 2 mei j.l. in het Gemeente-
museum plaats in tegenwoordigheid van drs. Hulst (van de
R.G.E.), r.lejdra E.Waardenburg (conservatrice van het mU""1
seuill), de heer Gerbrands en schr.
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Een dergelijke grote pot is ten onzent zeldzaam. Ze

krijgt een ereplaats. Wie het museum bezoekt, lope de ar-
cheologische afdeling niet voorbij.

We willen besuiten met onze voldoening uit te spreken
over de verheugende samenwerking van verschillende zijden,
waardoor deze zeldzame vondst niet verloren ging en thans
voor iedere belangstellende in ons prehistorsich verleden
te bezichtigen is. Anders dan in de Warenar is het niet
nodig te verzuchten: 0 pot,wat heb je me een hartzeer ge-
kost. -

EEN MOORD IN HET RHEDENSE VEERHUIS.
door H. Kerkkamp.

In de twee eeuwen ambtsjonkerlijk bestuur heeft ons ambt
Rheden het beleefd, dat een der hoge heren wegens een be-
langrijk aandeel in een gepleegde moord van zijnfunctie. ver-
vallen werd verklaard, althans deze moest opgeven wegens
zijnveroordeling tot 11 eeuwige" gevangenisstraf.

In de bestaande uitgave over plaatselijke geschiedenis
zocht schr. de toedracht tevergeefs. En wat blijft d~n
over dan de bronnen zelf te raadplegen? Ten rijksarchieve.

Die ambtsjonker was Herman van Delen van de hof te Loo
te Spankeren. De daadwerkelijke moordenaar was zijnbroeder
Valenus. Dit is misschien niet onbekend. Maar wie kent
het drama ?

Op 19 juli 1681 keerden de gebroeders uit Arnhem met de
apostelpaarden huiswaarts. De degen op zij. :Met hen ging
de 20-jarige Johannes Mostert, een jongmens, dat lanà~eet-
kundige kennis moet hebben bezeten: hij zou een stuk land
afpalen en in drieën verdelen. Het was drukkend. Er zat
onwee r in de lucht. Voorbij" de Roskam" trokken ze niet
door de Enk, maar langs Arnhemse weg en Veerweg naar het
veerhuis. Lokte het koele nat van de IJssel?

Door anderen geanimeerd zou het drietal ook een verfris··.
send bad nemen en gaan zwemmen. Herman zou zich laten
overzetten: bij het veerhuis was de stroom hem te diep en
te gevaarlijk. Of gingen de andere twee naar de overoever?
In het veerhuis zou men weer samenkomen en wat drinken.



De jongeren arriveerden het eerst en bestelden een glas
mol. Inmiddels ontlastte zich een regenbui. Herman van
Deelen trad binnen en verlangde "een soopien b r-and ewijn'!,
dat hij de waardin offreerde.

11 Ick d:rincke geen brandewijn op den dach'",
Een dreunende donderslag weerklonk.
ti tt Is swaer weer", merkte Mostert op.

"Off t dondert of weerlicht dat is mij eveneens? t is ons
lieve heers weder", antwoordde de oudste jonker~

"De duyvel zit u al op beyden ooren, hij sal u wel haest
wegh hebben", meende de waardin.

nGij zyt een Caronie"(karonje, fr.charogne: boze, orideu..
gende vrouw).

"Kom wij gaan", sprak Mostert, die de atmosfeer binnen
niet veel beter dan buiten scheen aan te voelen en een uit-
barsting vreesde.

"lek w.i I eerst een glas mol drinken". Jonker Herman ver·
zocht de uaardin het te tappen en bood het haar vervolgens
aan. Anderme.al.

IIIck drincke niet met sulck volck als gij bent ende soo
een schelm als gij z ijt;" •
"Gij sijt een Caroniein u hart".
"Gij een schelm en een schandvlek van ons geslacht".
Scheldwoorden vlogen over en weer, tot de waardin kreet:

11 ter Camer uijt l " en de stoel onder zijn lijf wegtrok.
Jonker Herman krabbelde overeind, trok zijn degen en gaf

de vrouw 4 of 5 slagen op het hoofd. Bloed begon uit heur
haa r te sijpelen.

"Moord, noord", gilde de vrouw.
Mostert sprong tussen beiden en greep de degen vast.
f1Jonlwr ~wat begint gij. Steeckt u degen op ende gaen wij

maar" •
Op de noodkreten stormen de veerman, Hendrik Stevens en

zijn knecht, Jan Errt i nkj de keuken binnen. De eerste ge-
wapend met eeD (I gave L'!, de tweede met een" draechboom" .
De baas keert zich tegen Valenus, totnogtoe zwijgend toe-
schouwer. Die pakt een punt van de dreigende gaffel,draait
die weg en vlucht, door zijn belager achtervolgd, de gang
door naar buiten. Dan keert Stevens naar de keuken terug.
Maar Valenus is hem nagelopen en brengt hem daar van ach-
teren een dodelijke steek in de zijde toe. Stevens keert



zich weerom en komt nog tot de voordeur. Daar zegt hij te-
gen zijnknecht, die Herman van Delen naar de schoorsteen
had gedreven, maar wegliep, omdat de jonker hem lIonder de
stock is gekomen en denselven bij de mouw hebb ende" drie
steken had toegebracht (in elke arm één en één in de rech-
terzijde) en nu met een ntwijnstock" terugkwam om daarmee
zijntegenstander te lijfte gaan: "lek ben gequetst, ick
heb genogh, daar is de gavel, keert hem daer in 80 langh
alsje kont, goeden nacht tot inder eeuw i ghe ijt "~ En hij .:
zijgtvoor de voordeur ineen. '.

Rerman van Delen wilde zich nu ook uit de voeten maken ,
Op het punt door het opengeschoven raam te springen,vrerd
hem dit door Jan Entinck met de gaffel belet. '.Zijn borst
ontblotend zegt de jonker: lIstootter door",

"Daer magh de beul sijn geld aan ver-dä.enen'",
Van Delenböod nog aan mes en degen over te geven, als

men hem wilde laten gaan.
Hoe de 'arrestatie precies in zijnwerk ging, wordt niet

medegedeeld, maar de gebroeders waren spoedig in handen
van de schout. Na zijn aanhouding verklaarde Herman, dat
hijwenste, dat de knecht dood was. Zo niet,dan zou hij
hem doen sterven, als hijweer los kwam.

De schout, Zeger van Arnhem? nam de eerste verhO:r:'enaf.
Een chirurgijn had verklaard, dat het slachtoffer maar een
steek had ontvangen en dat die dodelijk was •. Valenus be-
kende, buiten banden en pijn, die te hebben toegebracht~
Hijwas niet dronken. .'

De kosten van een vonnis kwamen voor een.derde voor re~
kening van het ambt; vandaar dat bij de uitzetting van de
verponding de volgende post werd opgenomen:

!IVoor vacatien der Hrn Raden, Griffier, Secretarissen,
alsmede de verteringe over d' apprehensie5 examinatie en

# detentie van de J~~ Herman en Valenus van Delen tot den
dagh der Sententie 123 gl. 19 stro 10 p."

De verdachten kregen logies in St.Johans poorte te 4r~-
hem, die stond tussen Jansstraat en Nieuwe Plein.

Het oordeel kwam nu aan de Raden van het Hof.
Op 5 aug. wordt besloten" dl absente Heeren te verschij--

nen om tegens den 12e desés IS morgens ten acht ueren in-
den Rade tIerschijnen" in'de zaak van Herman en Valenus
van Delen nover het 'dootsteecken van seeckeren Weerdt tot

~.:! .; . ,



Rheden en het quetsen van sijn knecht met drie wonden".
De uitspraak van het Hof ten opzichte van Valenus van

Deelen luidde , dat hij zijn leven verbeurd heeft; ter plaat-
se van justitie zal hjj door de scherprechter met het zwaard
worden geëxecuteerd IIdatter de doot nae volge anderen ter
exempell1 (Criminele sententie van 15 aug. 1681).

Valenus was de daadwerkelijke moordenaar, maar moreel was
zijnbroer Herman eigenlijk veel schuldiger. Men proeft dit
ook uit de tekst van de sententie en de zwaarte van de
s t.r-af' ,

IITVoorsz. Hoff daer op (de geschetste gang van zaken en
de bedreiging) geleth Alsmede op sijne en voorige quade le-
ven en menichvu1dige gepleechde faute en misdaden en dat
vordere onhe ijLen te vreesen stonde voorts op alles waer
op wjjders te letten stonde .heefft den gevangen Herman van
Delen gecondemneert en condemneert hier mede tot een ewi-
ge gevanckenisse mitsgaeders in de ko~ten en misen van jus-
titie ..• 11 (Sententie van 15 aug. 1681).

De I,komle" (kouw,kooi)cel) in de St.Janspoort is stellig
voor onze jonker geen geriefeljjk en riant verbljjf geweest.
Vrienden hebben bij de heer van Roz eridaa.L, richter van Arn-
hem en Velmrenzoom, pogingen in het werk gesteld, hem het
leven in de hem overblijvende dagen van zijnaardse bestaan
wat drü,gelijkerte maken. In de vergadering van 29 sept.
reeds brengt de richter deze wensen naar voren. Maar het
Hof beslist, dat hjj de vrienden zal kunnen laten aanzeggen,
dat er dan binnen drie dagen een voorstel moet zjjnvoor
een andere b ekwame en verzekerde plaats? tevens geschikt
voor zijnverpleging. Over de kosten zal dan nader gespro-
ken kunnen worden.

Het volgend voorjaar - 28 maart 1682 - behandelt het Hof
een request van vrienden en bloedverwanten. Men heeft
geen meer geschikte plaats dan de "kouwe" op de St.Jans-
poort, waar de veroordeelde tot nog toe was gedetineerd,
weten aan te wijzen. Geen voorstel is gedaan ter zake van
de kosten, waaz'bij die van verpleging. Zij verzoeken thans
Herman van Delen lIuyt pure gratie" toe te staan zich naar
het buitenland te begeven. In dat geval willen de vrien-
den een cautie steLl.en, nadat de cipierse zal zijnvoldaan;
ze zullen hem 1180 verre verseynden dat hjj niet sal konnen
wederkeren in desen Furstendomb ende Graeffschap", wat
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hem9 van Delen, zal worden geinterdiceert bij poene vande
hoochste straff aen 't lijff".

Het is beneden de waardigheid van het hoge college hier-
op te reageren. Wat 11 de slechte consti tutie'1 van de ge-
vangenis .-de keuken van de cipier, waar ook het examen
van de delinquenten plaats vindt - betreft, de heren van
de rekening willen "gesinnen", of de plaats, waar voorheen
het examen en de torture (pijniging) geschiedde en rrelke
door de Fransen geruïneerd is, opgebouwd kan worden en tot
gevangenis dienstig kan zijn.

Dit is een getrouw relaas van het drama, zoals het uit
vergeelde documenten tot ons kwam. Hoofdzakelijk uit het
Memorie- en Resolutieboek van het Hof, de Criminele Sen-
tentiën en de processtukken.

Vvat zullen we nu nog zeggen?
Wie in de volgende dagen Spankerenaren tegenkomt, die met

gebogen hoofd somber ter aarde staren, mag dit toeschrijven
aan het gebukt gaan onder de nare opspraak, waarin deze
"frame end erentfeste Jonckeren" het vreedzame dorpje heb-
ben gebracht.

DOOR FRANS HOSPITAAL HET HOF TE DIEREN In DE AS.
door H. Kerkkamp.

Drie jaren naderhand (1798) zond ambtssecretaris van He-
messen bij het voorlopig bestuur van het voormalig genest
Gelderland een rekening in van "Leverantiën, karvragten en
verschotten" door het ambt Rheden voorgeschoten "ten dien-
sten van het Hospital der Fransche troupes te Dieren en El-
lekom" in het revolutiejaar 1795.

Deze tweevoudige plaatsaanduiding zal wel beduiden, dat
de inrichting tussen beid~ dorpen lag. Gezien de omvang~
rijke dienstverleningen, moet het aantal patiënten aanzien-
lijk zijn geweest. Het kan vrij zeker niet anders dan dat dit
hospitaal was ondergebracht in het Hof te Dieren, waarvan
bekend is, dat het in gencemd jaar afbrandde door onvoor-
zichtigheid van Franse soldaten.

Kerspelsgewijze worden in de rekening de posten saamgevat.
Kerspel Rhedeng levering van enige kookpotten en "l'0t-
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leepelslt, stro en enkele karvrachten.
Kerspel Ellmm en de Steeg~ 64 dagen een man aan 1 t'werk'

(vermoedelijk de totale tijdvan de vestiging van het hoapa-'
taal), loon tvree timmerlieden, nog van een aantal mannen,
stro, schotels, halen van brood en vlees uit Arnhem, enige
kannen olie, katoen, spek, brandhout.

Kerspel Dieren~ karren hout, werklonen, een boek papier,
halen van v:brres( vlees en brood) uit Zutphen, nagels, wa"'"
terton,waterèlnmer, papier ,bezems, tang, ijzeren potten,
expresse naar Vorden. '

Kerspel Velp: ijzeren potten, aarden potten, 12 potlepels ,
3000 pond stro.

De totalen beliepen:
Rheede 47
El1ekom 246
Dieren 671
Velp ·52.

- 10 •
- 10" 12

5

TDtaal i617. 5. 12.
De rekening loopt over de maanden april, mei t/m 2 juni
Op die datum of de dag erna zal het Hof dus in vlammen zijn
opgegaan.

,Uit de Ledenkrin9_
Ingeschreven werden:
Hevr. M.E.van der Haagen-Kalf, Velp
vr .A. G'.M.Meu Leman , Den Haag
G.J.A.T'Iusch, Velp
Mevr.J.G.noosmale Nepveu-van Apeldoorn, Dieren
Mej. E.A,C.\7einberg, Doesburg
Mevr. T. Zwemstra-v.d~Tol, De Steeg.
Afgeschreven werd:
Daan Dijksman, Velp.

Het aantal leden bedraagt momenteel: 341.

'--=I~'
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VAlf DE SECRETARIS.

In verband met de vervroegde schoolvakantie's wordt on-
ze traditionele zomertocht dit jaar niet gehouden op
de eerste zaterdag in juli, mäar op zaterdag 10 septem-
ber a. s,
Het doel van de reis is: de voormalige eilanden Schok-
land en Urk ende oude stadjes B'ló'kzij). en Vo Llenhove ,
Het wordt een dagtocht? waarover t 0 z,t. mededelingen
worden gedaan.

+ ++
Namens het Bestuur van onze Kring is aan de deelnemers
van de Cursus voor Amateur-Historici, vvelkeiri.de loop
van de afgelopen winter in Arnhem is gehouden - en vraar-
aan niet minder dan 78 personen deelnamen - uitgereikt
een geplastificeerd maatlat je "Gelderse Roede" . met
sChäàlve::sdeling 1 : 2500 en 1 : 5000.
Di t maatlat je kan goede diensten bewijzen bij het bestu-
.deren van oude kaarten. Voor liefhebbers zijn nog exem-
plaren beschikbaar.
Te bestellen door storting van f 1.- op girorekening
1164291 t.n.v. de penningmeester van de Oudheidkundige
Kring te Arnhem. Met vermelding: I,Maatlatje".

+ ++
Zodra bekend was dat het oude Veerhuis te Rheden ver-
kocht was aan de N,V. Betonfabriek IIDeMeteoor" is na··
mens het bestuur van onze Kring een brief gezonden aan
de directie met het verzoek dit zeer karakteristieke,
historische vee;rhuis uit de 17e eeuw in stand te houden
en het een zinvolle bestemming te geven.
Volgens het bestuur is restauratie zeer goed mogelijk en
zeker verantwoord.

+ + +

Tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering stelde de
heer J.A.van Haaften voors niet alleen het verleden,
doch ook het heden te betrekken in de activiteiten van
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onze Kring. Hijzelf stelt een _documentai;ie samen betnef f en-
de de pogingen, die worden aangewend om de zelfstandigheid
van de gemeente Rozendaal te handhaven.
Dit voorstel vond biFal.
De leden,d,ie zich· daarvoor tijden moeite wil].en getroosten?
worden opge-wekt om iets dergelijks ter hand te nemen. De ar·-
chivar:i.s'.,C.A.O.Baron Se h imme'L'penrri nck van der Oye, huize
Hofstetten,.Elleco.Ill9 za). gaarne derge)..ijkeverzamelingen op-
nemen in he:t'archief van de Kring.

+ + +

In d,€,lzelfde,ye,rg.aderingkwam de heer H. Kerkkamp met het
idee een kaartarchief aan te leggen met vermelding van al-
les, wat in kranten, tijdschriften, boeken e.d. te vinden
is over de historie van de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Ook deze suggestie vond bijval.
Leden, die over vrije tijd beschikken, die zinvol willen be··
steden en die idee hebben aan de totstandkoming van dit ar··
chief· mee te uerken, worden verzocht zich te melden bij de
secretaris: E.J.Jansenj Hogestr~at 7~ Dieren, tel. 08330 -
4692,
Te zijner tijd ontvan~en zij een uitnodiging voor een bespre-
king y_~hçLe,~e;zaak~.,.

o LI d hei d kun d i 9 e f j' e t: toe h t.
--.14 --I . .-.....J,., ~ ". ~~ -r-:> r-«- --.I ...~

op ZATERDAGOCHTEND 25 JUNI 1966.
Vertrek van het Rozenbos bij de
Rijksweg te DE STEEG om 9.30 uur.
Einde~ ongeveer 12.30 u. te ELLECOM
Introductie toegestaan

zie ommezijde,
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Onder leiding van ons medelid, de heer G.J.Terpstra te
De Steeg? een man die zÜn sporen als gids reeds lang heeft
verdiend, wordt een interessante, maar wel vermoeiende rit
gemaakt langs verschillende oudheidkundige objecten.
Men zou het ook een fiets-wandeltocht kunnen noemen, aan-
gezien de gesteldheid van het terrein het geregeld nodig
maakt de velocipède aan de hand voort te bewegen !

Leden, die zich om redenen van gezondheid niet lichamelük
mogen inspannen, wordt ten stelligste afgeraden aan de
tocht deel te nemen.

Programma:
9.30 uur precies: Vertrek vanaf het plantsoen, begin

Rozenbos.
Tussen de landgoederen de Valkenberg en Rhederoord
voert een holle weg naar het boscomplex de Tasselt.
In dit bos bevindt zich een grote kuil, waarin, volgens
de overlevering een enorme steen heeft gelegen.
Destüds moet de eigenaar van het bos de steen voor hon-
derd daalders verkocht hebben aan baron van Heeckeren
van Enghuizen, eige~aar van het landgoed Sonsbeek te
Arnhem, die hem voor de bouw van de grote waterval ge-
bruikte.

Daarmee is het ontstaan van deze kuil nog niet ver-
klaard. .?pd:~kaart van "Syn Hoochei ts Wiltbaen tot
Dyr en''uit 1648 komt in I t Assel tse bos het woo rd.je
lIput" voor. Zou hier niet sprake kunnen zijnvan een
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kUnstmatige uitdieping tot op het grondwatêr (wat vroe-
germinder diep voorkwam dan tegenwoordig) ten behoeve
van het wild? De deelnemers aan onze tocht kunnen ter
plaatse hun gedachten uiten.

Via de Posbank - gesticht als bewijs van waardering voor
het nerk van wijlen G.A.Pos, tweede voorzitter en hoofd-
consuTvan de A;N.W.B. - voert de tocht langs de Burge-
meester Bloemersweg naar de IJzerbaan in de Onzalige bos-
sen.
Deze wegdankt~ijn naam aan de ijzerslakkenhopen, die hier
r-ondom norden .gevonden. Volgens onderzoekingen van wijlen
de he er :J.l).Moerman te Apeldoorn (men leze zijnpublica-
ties ln Bijdragen en Mededelingen van Gelre? 1957 en 1960)
wijzen dezeslakkenhopen op het bestaan van ijzersmelterij-
en in de::zeer vroege middeleeuwen. Op vele plaatsen op
de V eIuwe en in het gebied van Wehl en Montferland zijn
deze hopen geregistreerd. De Ringallee door de Onzalige
bossen is met behulp van deze ijzerslakken verhard.
Waar de IJzerbaan op de Ringallee uitkomt, bevindt zich
een typische ronde heuvel, die aan een grafheuvel doet
denken.

Vervolgens voert de tocht naar een merkwaardige en geheim ..
zinnige plek, de Weversbergen genaamd. Bijzonder steile
heuvels verheffen zich hier in het diepst van het bos,
dat hier de Essop heet" Het kan bijna niet anders of hier
moet de mens lang geleden aan het werk zijngeweest, want
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dergelijke steile hoogten lijken onnatuurlijk. Is hier spra-
ke van een nachtweide voor het vee? Hoe het zij, typische
namen komen hier veel voor: Afgodsberg1 Donderberg, de Tra.,
etc. Volgens een oude legende heeft de pastoor van Die··
ren de duiv.el van Olburgen naar de Weversbergen verban-
nen

Op de Carolinahoeve genoemd naar een zuster van stadhou-
der Willem V 1 wordt de koffiepauze gehouden. Daa rna
wordt de tocht voortgezet via de Lange Juffer, oude naam
voor een schitterend fietspad, naar de Hertenkolk.
Op deze plek stond 100 jaar geleden een moutwijnfabriek,
gesticht door A.F.Bouricius , de bewoner en eigenaar van
het landgoed "Bouwerszathe op de Rouw~nbergo In deze
fabriek werden aardappelen verwerkt tot moutwijn, vermoe-
delijk een soort brandewijn. De zaak was groots opgez et c

er was stalling voor 70 stuks vee en 400 schapen, die
met de z.g. mout gevoerd werden. Men kan tegemroordig
nog goed zien, dat hier bewoning is geweest aan de over-
blijfselen van hagen en andere aanleg .
.Afdalend langs de Lange Juffer wordt omstreeks 12.30
Ellecom bereikt. Hier kan ieder zijnsweegs gaan.

Aanbevolen literatuur: de genoemde artikelen van J.D.
lIoerman;. 11 Sleutel voor het wandelparadijs tussen Velp en
Dieren" door G.J .Terpstra met bijbehorende t.oer-i.e t enkaar-b .
Boekj e f 1.25, kaart f O. 80, o,m. verkrijgb?ar bij de Steeg-
Sè Bazar,fa.G.H,v,d.Bijl, Hoofdstraat 46, De Steeg.
Verder: "Van Steeg tot De steeg", door R.H.Hofenk;

"Geschiedenis van Ellecom" door A.van der Burg.


