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:He(lotv~n V21lenU5 V21n Oelen
doorH. Kerkkamp.

In het vorig nummer van ttMededelingen" hebben we het
drama in het Rhedense veerhuis? ten gevolge waarvan Her-
man van Delen zijn arilbtsjonkerklijkewaardigheid verloor,
verhe,ald. Met zijnldt' zaFdelezer wel weiriigbège;anzijn
geweèst~ Aan zijnbroeder Valënus'inoet menigeerÏechter
een weemoedige gedachte hel\-ben-':geWijd.Feitelijk 'ha:dhij

,immers aan het ontstaan van de twist part noch deel. Ten
onrechte viel de waard hem aan en dreef hem door de gang
naar bui ten, Dat hij daarna zijn degen trok, Hendrik Ste-
vens naar binnen volgde en hem van achteren een dodelijke
steek toebracht, kan men evenwel kwalijk als wettige zelf-
verdediging beschouwen. Het Hof zal niet anders gekund
hebben dan een tdo'odvonnf.suitspreken.

Nochtans, de schérprechtèr ontving geen last een exe-
outie uit te voeren. Het hoofd van Valenus rolde niet
in het zand; het werd niet in de mand gelegd, niet op de
pinne geplaatst. De: scherprechter had geen rekening te
schrijven: zoveel voorde execut-;e , zoveel voor vacatie,
zoveel voor de doek om voor de ogen te binden, zoveel
voor de bijl.

In de nccht van 21 op 22 aug. 1681 werd Valenus uit de
kerker bevrijd.

Op 23 aug. vergaderde het Hof en richtte in de eerste
plaats een brief aan de magistraat van Arnhem om haar
ute versoecken om sigh pertinentelick te informeren off
en wie van deselvere Ingesetenen mocht plichtig sijn aan
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het publicq gewelttussenden 21e en 22e deses des nachts
aende bovenste kouwe off gevanchenisse van S~ Janspoort
gepleecht, waer door Valenus van Delen, die wegens begane
manslagh aan den weerdt töt Rheden gecondemneert Tras ont-
hooft te worden, de Handen:van de justitie is ontkomen,
met beloftenisse voor den aenbrenger yande plichtige van
een premium van 200. ducatons.1I

Hoe de ontsnapping in haar werk moet zDn gegaan, ver-
meldt de algemene publicatie. Hieruit vernemen WD9 dat
"eenige quaetwillige menschen sigh onderstaen hebben op
het rondeel van S~ Johans poort een seerlange leder met
noch een cleijne daer aen gebonden van buijten aen de Hooch-
ste gevanckenisse te setten ende deselve daermede te be-
klimmen en komende voor de bovenste kouwe waerinne Vele-
nus van Delen die Hendrick Stevens Weerdt tot Rheden met
sDn degen van achteren dootgesteecken hadde en ter oor-
saecke van dien ter doot gecondemneert was, gevangen was
sit t ende , de sware en seer dicke eijc'kenplancken omtrent
het middelste sloth vande deure sa verre met een grote
bijle en beijtel oftehouwendat siJl11eteen breek Iser het
selve sloth sodanigh hebben geforceerd, dat het heeft moe-
ten losspringen ook noch daer boven de twee bUDtenste slo-
ten vande deure afteslaen, daer door het dan gebeurt is
dat de kouwe geopent is, en SD verders geholpen hebben,
dat den voorn: Valenus van Delen ontvlucht en de handen
van Justitie ontkomen is". Volgt de uitloving van 200
ducatoris voor degene, die de daders of medeplichtigen aan-
wijst9 want zo een zaak 11van publicq gewe Lt en v i oLa t i.e en
pernicieuse gevolgelf kan niet worden getolereerd en is ten
hoogste strafbaar. Indien de aanwijzer medeplichtig mocht
zijn, zal hem zulks Ifvergeven en gepardonneert woz-d en'! ,

Valenusl hoofd bleef nochtans op zIn romp. Gegndigden
voor de 200 ducatons deden iich niet op. We vernemen
niets meer van Valenus.· Zelfs wordt niet vermeld, dat men
er niet achter kwam, wat c our-s " hij heeft genomen. Zand er11over.

M.aar als het u gaat als ons, dan kunt ge voortaan niet
meer het veerhuis passeren, zonder het ontzielde lichaam
van de veerbaas voor de stoep te zien liggen.

---,~
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Oe naam 8erends in het nieuws
door H. Kerkkamp.

Neen , dit is geen chronique scandaleuse. We weten niet
eens, of huidige dragers van de familienaam Berends één
van de drie, die we thans in het nieuws brengen; onder
hun voorzaten tellen. 'Ook niet of deze drieondérling
geparenteerd waren. Als eenvoudige lieden in het nieuws
komen, heeft dit nogal eens een bedenkelijke zijdegze kwa-
men met de strafrechter in aanraking. Stel u gerustg 't'
was inde Franse tijd.

De eerste van de drie,die we hier alleen ter 'zake van
dezelfde geslachtsnaam, onder hetzelfde hoofd~rengenj
was _Jt valt licht te raden - Hendrik~erends, die reeds
bij in: deYEüpse historie belangstellenden tèrgoeder of
slechter naam en-faam grote bekendheid geniet. Anders
1eze men>:bijvoorkeur "Bewogenjàr:enl' • Bijhet vele ~ dat
er van hen bekend.is,worden er nog immer onbekende kwa-
litei ten ontde:l~t.Zo komt uit eén verzoekschrift aan het
Hof van Gelderland aan het licht, dat hij, naast andere .
functies, ook nog commandant (kapitein) van de patriotti-
sche schutterij was ;;,Bij deze gelukkigen ommekeer van
zaákenll verlangen de schutters reikhalzend op het voor-
beeld van velen "de Wapenen wederom aan te gorden ter ver-
dediging van !t Vaderland en der verkregen Vrijheid", -
waarom hifverzocht de in 1787 gevorderde wapenen op I t
Hof in bewaring genomen, terug te ontvangen. Het be-
sluit is toestemmend; voor zover nog voorradig (26 maart
1795).

De t,reede, die in de stralenbundel van het zoeklicht
komt, is Bernardus Berends, de herbergier uit "de Blaas".
Hij hielp in 1792 desrteurs de IJssel over naar 't Kleef'c-
se gebied (Duiven) en werd veroordeeld tot strenge gese-
ling? waar men gewoon is executie te doen, anderen ten
afschrik en exempel, 8 jaar tuchthuisstraf en levenslan-
ge verbanning uit Gelderland. Na de omwenteling kreeg
hij 2.jaar "c,fsle;g". Aan deze kwijtschelding was echter
geen opheffing van het bannissement verbonden. Of hij nu
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heimwee kreeg, of de nood hem drong, h~ keerde naar zDn
woonstreek - 38 jaar had h~ hier z~n herberg gehouden -
terug en werd gearresteerd. H~ zeildeopnieu~ - en nu
voor 12 jaar - het tuchthuis in. Veel levensdagen ZUk-
len hem daarna wel niet overgebleven z~n.
De derde Berends luisterde naar de voornaam Gerrit.

vrat hij op z '.n kerfstok had, is ons ontschoten, maa.r hij
logeerd,eook al bij de tuchthuismeester. De gedetineer-
denk:regeu gelegenheid dienst te nemen bij de koloniale
troepen of het scheepsvolk. Dat gaf voorw. kvrijtschel-
ding yan straf ~dooT werving kon men niet genoeg man-
schappen aantrekken. Uiteen lijstje van gegadigden zocht
de officier Bakker van de brik Ilde Ylie~l een drietal ge-
schikten uit, waarbij Gerri t Berends. Hij desert-eerde en
werd op een avond in de Velpse hei aangetroffen. Gevolg:
strenge geseling en 11 jaar tuchthuis.

Ja, met tuchthuisstraf was men oudtijds royaal. En als
er een te weerspannig element was, dan zond de tuchthuis-
meester een briefje aan het Hof met als .r e.suLt ae.t e lIvve·
gens verregaande desobediëntie en halsstarrige. _weigering
van niet te willen werken, gec ondemneer d van op de b:i.n-

nenp La ats aan. de paal door den Scher.,:prigte:q; '$t,renge:r.ijk met
roeden te w9rdengegeesel~l.

Termen als verminderd 'toerekeningsvatbaar vraren onbe-
kend. De gemeenschap behoorde beschermd te vrorden. Ont-
breekt het daaraan tegenwoordig wel eens ?? vragen sommi-
gen zich af. Zo zijn er -, zou Alexander Verhuell zeggen.

'~-=I"""~--

De ornroep~
door H.Kerkkamp.

Wie van hen, die zich in het verleden verdiepen,staat
wel eens stil b~ de bescheiden functie van omroeper,wel-
ke was en verstierf? Zij, die herinneringen hebben aan
Velp van vóór beide wereldoorlogen, moeten Happie Hagen
gekend hebben. Houthakker en schoorsteenveger. En om-
roeper. Als hij met galmende slagen op z t n bekken de
buurt had geälarmeerd, begon h~ z~n prevelement, dat ein-
digde met het stereotiepe: wie-het-zelve-bij-mij-terug-
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brengt- (zangerig en gedragen) ..• zal een goede beloning
hebben ,'.. Bij 11 zal" wendde hij zich reeds ,Ç>IIJ.;, liet het;.
belovende slot snel en minder luid verklirikén en schreed
voort n~ar de vaste plaats voor de naaste verkondiging.

Tijdens de 'eerste wereldoorlog bracht Prins dergelijk we-
reld.:riiëüvrs ter algemene kennis. Toen hij eens en route
zijn wederhelft ontmoette, plantte hij zich vóór haar 0 Met
zijn sLaghoutbeur teLängs zijn bekken en haar hoofd bewer-
kerid, kweet h.ij zich van zijn kondschap.

Al is het 'bestaan vrIjwel niet geboekstaafd, de functie
is 'terplà~tse al eeuwenoud. In de rekeningen van St. Ca-
tharinaGa$thuis te Arnhem kwamen we tegen: "den 16 Octo-
ber (1726)aan den Roeper voor het omroepen van 't hout
tot Velp ~12-;(12 stuiver). .

ln "Het loven ván Lazarillo de Formes" (ca.1550) van
een onb ekend· Spaans schrijver lazen we over henu " •.. ,.
ik ocf eri mijn táak uit om God en Ued , te dienen; ik ben er
namelijk mee belast om de wijnen die hier in de. stad ver-
kocht norden bij bekkenslag om te roepen,evena.ls te hou-
den~~ilirigen en verloren voorwerpen. Verder om degenen
te vergezellen die vervolgingen verduren om der gerechtig,-
heid w i L en met luider stem hun misdaden te verkondigen; .
om het maardl?-idelijk en zonder omwegen te zeggen, ik ben
omroeper".

Uit de,.Ledenkring_
Ingeschreven werden:

Hr en 1:1evr. Gutteling-Borstlap, Velp.
Ir R.J,Kist, Velp,
Mevr. G.Plomp-Harkema, Rozendaal.

Afgesohreven wer dens

J .J.Hooft van Huysduynen , Velp (overl.)
]),W, van Leeuwen, Utrecht,
llej. J.H.Mensonides, Velp
llej. F. Petersen, Velp
Ir J.W. en Mevr, Sleutel, Velp (vertr.)
l'ievr. 1.LG.de Vries-Smelt, Dier-en (vertr.).

Het aantal leden bedraagt nu 338.
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Van de secretaris

Volgens de deelnemers is de oudheidkundige fiets-
tocht, welke op zaterdagochtend 25 juni door de bos·
sen tussen Rheden en Dieren werd gehouden, een suc-
ces geworden.
Dit gaf ons moed om plannen te ontwerpen voor een
tweede fietstocht, nû in de omgeving van Rozend8al.
Bij leven en welzijn zal deze tocht eind september of
begin oktober a.s. plaats vinden. Convocatie volgt.
Ook in de komende winter wordt door het Contact van
Gelderse oudheidkundige verenigingen en -musea een
cursus georganiseerd voor amateur-historici.'_
Inlichtingen verstrekt gaarne de seCretaris- +-cur-
susleider: E.J.Jansen,Hogestraat 7, Dieren; tel.
08330 - 4692.

Z 011 E ~ T0 ( MT 19 b b op 10 september a.s.

In september is de zomer nog niet voorbij. Het kan dan
zelfs riogbijzonder mooi weer zijn ! Geschikt ~eer voor
een oudheidkundige excursie naar streken, wa.ar men an-
ders niet zo gauw heengaat.
Het bestuur van onze Kring, min of meer gedwongen
door de alom vervroegde .schoolvakanties, heeft dan ook
met vertrouwen op voldoende belangstelling een plan
ontworpen voor een grote, interessante tocht op
zaterdag 10 september a.s, naar Schokland, UrIe, ]101;:-
zijlen Vollenhove.

PROGRAMMA, zie blz. 7.



PROGRA~1MA Zomerlocht

8.30 Vertrek van 't G.T.W,-busstation nieren per toer-
bus via Ellecom, ne Steeg en Rheden naar Velp
(onder\leg gelegenheid tot instappen bij de offici-
ele haltes.) ..
Deelnemers uit Arnhem worden verzocht in Velp
(halte Naeff-flat) in te stappen.

8.45 Vertrek uit Velp (Naeff-flat) naar Kampen.
Koffie wordt geserveerd in "De Stadsherberg" bij
de IJ,sselbrug.

VanKÈi,mpen wordt de tocht vervolgd naar het voor-
maligeéiland Schokland, nu in de Noordoostpol-
der golegen.
HoeuerSchokland na de drooglegging van het omge-
vende water voortdurend wegzinkt, z~n de contou-
ren nog·duidel~k te zien. Door beplanting heeft
men de voormalige waterlijn aangegeven.
De heer G.D.van der Heide, conservator van het Mu·-
seum voor de IJsselmeerpolders op Schokland, zal
het gezelschap ·ontvangen, rondleiden en t~dens de
rest van de tocht als gids dienen.
Het museum wordt opnieuw ingericht in de voorma-
lige Hervormde kerk. De voormalige pastorie is nu
de woning van de familie van der Heide.
Allerlei oudheidkundige vondsten, die tijdens de
drooglegging van de Zuiderzee tevoorsch~n kwamen,
z~n opSchokland te bezichtigen.
Verder vele voorwerpen, die aan het vroegere ei-
land herinneren en, last not least, de geologische
verzameling, welke de bekende keienkenner P. van
der LDn heeft nagelaten.

+ ++
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Van Schokland wordt gereden naar het eveneens
voormalige eiland Urk.
Op zate;r;dagzijn de visserspoten allemaalbinnen en
menigeeila'ndbewoner kuiert dan in de aloude kle-
derdracht door het dorp. De huisjes staan dicht
opeen en vrij ordeloos doorelkaar op de keileembult,
die Urk heet.
Met buitengewoon veel energie heeft de bevolking
de bakens verzet na de indijking, die alom rrer-d
gevreesd en die, naar verwacht werd, de ondergang
van TJrk zou zijn.
In korte tijd is de vissersvloot gemoderniseerd en
ui tgebreid en de visafslag werd een der b eLangr ijk-
ste van Nederland.

In de kantine van de Visafslag wordt een koffie-
tafel aangeboden, waarbij vanzelfsprekend een -
flinke gebakken schol wordt geserveerd. ( Zij die
geen vis gebruiken, kunnen in plaats daarvan een
bord soep of 2 croquetten of 2 bamiballen bestel-
len ).
Vanui t deze zeer eenvoudige 5 maar wel kar akt er-i a-
tieke plaats heeft men een prachtig uitzicht over
het IJsselmeer met de haven van Urk en op het
dorp.
Na de maaltijd wordt een korte wandeling gemaakt
over het voormalige eilana onaer leiding van de
heer van der Heide.

+ ++
3 uur. Vertrek van Urk naar het oude havenplaatsje

Blokzijl.
In dit voormalige vestingstadje, waarvan de lÜoei··
tijd in de gouden eeuw viel, zijn nog een groot
aantal trap- en halsgevels te zien, die het aardi-
ge plaatsje een eigen karakter geven.
Aan"de haven vindt men een oud kanon1 de Hervormde
kerk wordt juist gerestaureerd.
Gedurende een korte wandeling door de schilderach ..·
tige straatjes en langs de haven kunnen de deel-



nemers aan onze tocht van veel interessants genie-
ten

-H- ++,
4.30 Vertrek naar Vollenhove, waar ook nog veel schoons

valt te bewonderen.
Na de thee , die in het bekende hotel Seidel (geves--
tigd in het voormalige raadhuis van 1621) wordt
geserveerd, wordt ook in dit stadje een rondwande-
ling gemaakt.
De huidige haven is een overblijfsel van de slot-
gracht van het kasteel, dat de bisschop van Utrecht
hier in de 10e eeuw bouwde en dat helpas verdwenen
is. Wel bleven bewaard de overblijfselen van een
aarrt a.I havezathen, die eertijds om de bisschoppelij-
ke burcht gegroepeerd stonden en die veelal door
leden van de familie Sloet werden bewoond.
Onze wandeling voert onder meer langs de havezathe
Old Rui tenborgh, die nu als raadhuis is ingericht.
Verder langs de Grote~ of st.Nicolaaskerk, de Klei~
ne- of Mariakerk en de voormalige Latijnse school
van 1627.

5.45 Aanvaarding van de thuisreis.

---~.,
De kosten van deze grote en bijzonder interessante
excursie bedragen f 15.- per persoon, alle kosten
van de koffie, de thee, de lunch, het bezoek aan
Schokland alsmede de fooien inbegrepen.
Introductie is mogelijk voorzover de plaatsruimte
in de bus dat toelaat.
De aanme Ldi.ng moet uiterlijk 3 september a.s, plaats
vinden door middel van het inliggende a~nmeldings-
biljet.
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Geschorste schou t
door H. Kerkkamp.

De Rhedense schout T.N.Suermondwas allesbehalve een
voorbeeldig;functionaris. ,Voortdurend maakte het Hof
aanmerk;i:ngenop zijndoen en laten. Tenslotte maakte hij
het zo bont, dat hijvoor een jaar werd geschorst; met in-
houding-van traktement. Reeds had hij een onder-schout ,
Josua ctePutter, onder zich gekregen. Wel,teverstaan
voor het gehele ambt, naast de plaatselijke onder sc'hou t en ;
een figuur 9 die overi gens in het ambt Rheden maar spora-
disch voorkomt.

Op 6 juli 1773 had de scholtus aanz[nonderscholt een
toegebonden zakje ter hand gesteld met volgens Suermond
f 107 - 4 -. De Putter oordeelde het te licht van ge-
wicht en opende het op zijn kamer; de inhoud bestond uit
12 Gelderse duiten! Wat nu te doen?
'De onderschout bond het zakje weer dicht en deed het

l! door den Schol tusgerequireerde exploict", alsof rlerke--
lijkhet opgegeven bedrag overgegeven werd. '

Toen de ontvanger het zakje opende, had je natuurlijk
de poppen aan het dansen.

Suermond werd voor "een Jaar ab officio ex beneficio
••. gesuspendeert" en de Putter moest bij de richter van
Arnhem en Ve Iuwe aoom komen en ontving een I!serieuse waar'-
schouwinge" . Het ligt voor de hand, dat met de tijdelijke
waarneming van d.efunctie van de ene zonderlinge diena-
ren van vrouwe Justitia de andere niet werd belast.

Na raadpleging van Zijne Hoogheid - de stadhouder -
kreeg de richter o~dracht een geschikt iemand voor te
dragen.

Deze stelde voor otto Rudolph van Hemessen; in het
schoutambt had hijgeen bekwamer persoon kunnen ti uytvin-
den". Die legde op 6 juli 1774 de eed af.

---,----
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ARR~STATIE VAN DE,AMBTSSECRETARIS
door H. Kerkkamp.

Op 27 april 1798 begaf de momboir (rechtsgeleerde)
zich met twee gerichtsbodert volgens resolutie van de
Commissie voor Financiën, Poli tie en Algemeen Welzijn,
het voorlopig bestuur van het voormalig gewest, naar
Rheden ambt Velp om de ambtssecre,taris, Th. van Hemessenj
te arresteren en door de beide .boden te doen overbrengen
narr het Verbeterhuis te Arnhem en ter bewaring over te
geven aan de ilCastelein".

De secretariskamer werd verzegeld en de luiken binnen
toegemaakt.

De president van de ambtsgemeenteraad, Willem Wilbrink
te Velp, werd tot provisioneel secretaris aangewezen
en deze beloofde zich ttExactelij~'volgens de ontvangen
orders te gedragen.

Het arrest heeft niet lang geduurd. Enige tijd later
schrijft van Hemessen alweer aLs secretaris van het
rentambt Bahr en Lathum van de domeinen aan de commis-
sie.

---t - .
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Kapen vantwee kr~ken
door H. Kerkkamp,

De tollenaar van de grote Gelderse (water)tol binnen

Arnhem rapporteerde; dat op 31 augustus 1756 "een par-«

tij franse troupes" twee schepen; ui t .de VlaaI door het

Canaa l van Pannerden komende ?ontvoerden. Het ene? ge-

laden met meel? het andere met haver,

Huissen en ook de Plei bij de splitsing van Rijn en IJs·-

sel, was Kleefs gebied. En in het hertogdom Kleef war en

Franse troepen gelegerd.

Het stond echter niet·~ast, dat althans het ene

11 kraeksch.i.p'' zich op Kleefs gebied bevond.

Twee lijn- of paardedrjjvers (zij trokken met hun paarden

de schepen stroomop) zouden inlichtingen kunnen geve115

n.l. Jan Teunissen en Hendrik van tt Ent uit Dieren.

Een !Ivan I t E:qtll kennen wij in Dieren niet

meer. Des te beter de naam "van Tent".

Hebben we hier de oorsprpng gevonden van

de laatstgenoemde naam ?
Red.


