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'ARCHEOLOGISCHE'
VONDSTTE VELP
Bij d.e uitbpuw van d.e ke Lde'r onder de wjjnhandel G.J .Beas eLi ng , Rozendaalselaan20,
Velp, werd op 1 sépt,ember
'
j ,'1. .een pothekergévO:qden.'
Dank zjj de volle medewerking
va,nde faritili.eBesseling
konden ter.:plaatse
door drs R.S.
Hulst' 'van (la RijksclJ.ènstvoor
het Oudheidkundig
Bodemonde:rzoek te' AmersfoOrt,
tevens
p rovf.nc Laa.I archeoloog
van'
Gelde:r:land, uitgebreide
waarnemingen
worden gèdaan ,
Onder de 50 cm.ho,g'e fundamentÊm van het huis bevond
zichhè't
JO cm. d~lçke restant
van het oorspronkelijke
pakket zvrartegrond.Reeds
10 cm. beneden dit pakket werd de
pot, die omgekeerd geplaatst
bleek te zjjn, aangetroffen.
Begeleidende
vondsten
ontbrakèn.De
afmetingen
van de
inmiddels
te Amersfoort
gerestaureerde
beker bedragen~
hoogte 35·36 cm.; d.iameter van de rand 29-31c,m.;
wanddikte 0,9 cm,
De beker is naar vorm en decoratie'
het type halspötbeker.
Na..a:r wij veronderstellen
zal
indeprehisto:rische
afdeling
Arnhem,
'
'
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een representant

van

de beker worden opgenomen
van het Gemeel').~emuseum te

.... ,
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EEN VROEGERHEDENSEPREDIKANT
TWEEMAAL
IN SPAANSEGEVANGENSCHAP
. .---door H•. Kerkkamp •
..

QJ? 16 .juli 1902 ver~chenenEngelbertus
~an de J3urch en
"\1illem H:uygel'l:, op .Las t van de Arnhemse maglstraat,
voor
de heren van het -Hof. Ze verklaarden
daar uitde·mol1d
van de predikant
van Rheden (ds Ahasverus
Holzbutgen,
afkomstig uit Keulen) te hebben gehoord,
dat, toen deze
gevangen zat
binnen Gelder (de hoofdstad
van Opper-Gelder, het oude stamland,
dat in Spaanse handen viel
en
nooi t is teruggegeven),
vernomen te hebben,
da.t 11 de v ijant syn openthalt
heymelyker
wyse, b~ w~len te ReGden
solde hebben,
sunderlige
b~ een Weert Halfgewassen
genoempt en noch eenen IJserloo".
Heulen met de vijand,
..landverraadvan
Rhedense inwoners?
Het Hof besloot
dominee te dagvaarden
om de volgende
dag een verk18.~ing
te
kunnen afleggen.
De:?;e "gehaelt
synde" en gevraagd
lIoff hy ten tyde als
hy gefangen
geweest gehoort ha.dde dat de vijant tho Reeden off daeromtrent
ge logeert
hadde
verclaert
Viel ge·_·
hoert
teh~bben,q.atie
omtrent ·de Holtstege
(eenl2.nd
..'
weggetje;we~teÜj~van
,de ,Posthoorn",
grens tussen
de
marken vari Wor-t.h....
Rheden en Velp) gelegen
solde hebben
anderst
van geen huyseren
off herbergen".
.
Het noemen van namen naderhand,
zo kan men ui t de ver ..,
klaring
opmaken, kwam alleen
voort uit lust
tot IIfabulieren".'"
Hem 'vférd bevolen een en ander, van hètgeen
hij
gehoord en gezien had, op schrift
tEt>stellen;en
over te
geven.
Vast st?-;;j.t~:i..p.elk geval,
dat dominee te. Gelder gevan-·
gen zat
dat nu en dan benden van de vijand de rivier
overstaken,
In de zomer van 1605 werd ds Holtzbutgen
- hij was de
opvolger
van de eerste
predikant,
Pieter
Kintzius
- ten
tweeden male opgelicht
uit de Rhedense weem (westel~k
naast 'de tegenwoordige
pastorie)
1 vermoedelijk
in de nachtelijke uren,
door Spanjaarden
of Spaansgezinden,
en over

en

de IJssel gevperd, misschien naar Zevenaar.
Enige tijd later keerde de herder en leraar echter terug tot zijn gemeente aan de o-ever van de Laak. Ongedeerd en zonder losgeld betaald te hebben. Wonderlijk en
.verdacht.
Het Hof van Gelderland was van een en ander
niet onkundig gebleven en hechtte er belang aan, de
juiste toedracht te vernemen.
Dies werd dominee aangeschreven voor het Hof te verschijnen; ~p 18 september
1605. De griffier noteerde ook deze afgelegde verklaring in het Memorie- en Resolutieboek.
.
Tot beter begrip diene, dat het gebeurde voorviel in
die jaren van de SO-jarige oorlog, die voor de Oostelijke
Velurrezoorn de hacheLijkst e waren.
De àllerkri tiekste
waren echter doorstaan, al deed de vijand nog enige invallen, die enorme schade aanrichtten.
De IJssel bleef
voorlopig de barrière tussen de door de Staten en Spanje beheerste gebieden.
Over de aan de overkant gelegen
lage landen oefenden de eersten gezag uit, maar door de
schaarste aan versterkte huizen en de verwijderdheid van
bevestigde steden was de bevolking allesbehalve veilig.
Tromrens op de noordelijke oever der rivier was men het.
ook niet, hetgeen mede uit dit verhaal blijkt.
Lathurn was naar de Hervorming overgegaan en had al
vroeg een eigen predikant.
Ds Engelberts werd echter
door de vijand opgelicht.
De kerspellieden wisten daarop de hand te leggen op een gijzelFar uit Zevenaar
en
zonden bericht, dat zijdeze zouden trakteren, zoals dominee getrakteerd zou worden. Vermoedelijk heeft daarna
een uitwisseling van gevangenen plaatsgevonden.
Met de "relaxatie" van ds Holtsbutgen ging het evenwel
ander-s ,

De Rhcdense predikant verklaarde te zijn vrijgelaten
zonder betaling van losgeld.
Alleen had hij de kosten
van zijnverteringen voldaan en daarenboven nog een ti vereerongh" geschonken.
Een fooi aan de vijand uit dankbaarheid voor de goede behandeling?
Als in het algemeen
van alle collega's moet de staat van zijn financi~n
zo
berooid zijn geweest, dat hij niet in staat was een aanzienlijk losgeld neer te tellen. Men had wel gezegd,
dat ge3chreven was aan de Vrouwe van Middachten. Daaruit

...

begreep dominee,dat
deze het losgeld
moet hebben overgemaakt.Een-menslievende
kasteelvrou\7e-,
deze'Anna,maar
de keerzijde van de medaille
is,da,t
z e Ztlaar in de schulden zat.
~.~.
.'
.
Nadien vernam ds HoLtzbu t.gen ooknog,dat
de Rhedene,ren gewoon waren de vijand jaarlijks
een IIvereeroi1ghellte
schenken.
Men zou het beter
een vaste brandschattingkunnen ,noemen.
Om geweldenarijen
af, t.e kopen,
enzich
alzo van een betrekkelijke
r.ustte
v ar-ze ker-en , Do beta-ling voor 1605 achterwege
blijvende ,h,ad de vijand zich op
de vooromschreven
wijze-' de,conclusie:1igt'yoor
de hand
-schadeloos
weten te stellen.
.
,,"
'
,
J)eze IImemorie'" S zijn tekenend voor dè rampspoedige
tijd
vóór en na 1600.
Ze bleven t.otnogt.o e onopgemer kt , menen
we: ze laten
zich nu juist
n ie t voor de vuist
\Teg lezen
en vooral,
het aantal
dergenen,
die zich bemoeien
de
pLaa t s e Lijke geschiedenis
van het dorp Rheden .t e verrijken,
:'is
het niet te tellen
opde~vingers
van éónhand?
-..'.' , Ln een "C Laec h L'ie t :der Boeren!!'. uit de eerste
tijd van
80:,- j é3,rige oorlog ,,1,ee~st;rilen~,_: .....'
!
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J)eSpartgia~rt
wil oris hericken,
a Ls rw ij de Geus bijstaan .... -'. '])eGeus'die
wil ons krenbken,a Ls. wij bij cié Spangiaertsgi;i'èn.

,.]ë'~astoor
van ,Her:w.enBchrB~:f:,in i566 in een mi.s ae.a.Ls
,,~;;,~;.,:.: ,;und dYe J!,Qe'$,z'eUfquaemeli,dyckwyls hierin
clen ker,speLHerwen
undro Lck in andere kerspelen,
dy e 'Coenynck
,van Hyspanien toe quaeirien, und haelden
grOete roeven van
peerden,
koyen, ossen'off
hoe dat wasz,undKoenyng!rs
knechten deden deszgeliick
oick in den Lande van den'
Berch.
Summa dattet
den schemelen huysman 2.1misgelden
moest".
1566 ••.•
1605.
Na vele jaren was er dus nog weinig·
veranderd.
])e Rhedense boeren zouden de ·klaohten volle-,
dig onderschreven
kunnen hebben,
zij het,
dat ze minder leden aan den lijve dan aan hun, toch al slecht .v ooz-zi ene
beurs.
.
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5.
Deoriginole
tekst van de belangrijkste memorie moge hier
in extenso volgen.
"Denpredicant
van Reden verschreven synde verclaert
vän Viant gevangen ende sonder rantsoen gerelaxiert
(zonder losgeld vrijgelaten) te syn, alleenlick betalende syn verteronge ende gevende eenige vereerongh.
DI oersake van sodane relaxatie (vrijlating) syden sy
tesyn 8.yermitsry onlanx te voren gevangen was ge..vreest; end.e d.ae~b~neffens (gelick hy naderhant
ver.s t aen ) voor hem van vrouwe van Middachten geschreven
··doch seyde ende Li.c v er st.aen te hebben, dat die van
Reden eenige.vereerongeaenden
viant te geven gewoontel{ck, sonderts weten waerom off toe wat eynde,daer
by voegende welgeseyt
te hebben, dewylen de Gemeynto
vry was, mo st een dienar (Dienaar des Woords) oick
vry VlOS en" .

EEN ONTAARDE

ZOON

door H.Kerkkamp.
Op 14 sept. 1775 schoot Derk van der Steeg, zoon van
Everardus van der Steeg, emeritus-predikant te Rheden,
diens knecht, Dirk de .Beus, met een snaphaan dood.
De moordenaar nam de vlucht - Duiven was al vreemd gebied - en bleef geruime tijd spoorloos; het verzoek
tot
apprehensie bleef zonder resultaat.
De richter kwam niet
te noten lIwat cours" de dader genomen had. Dominee had
van zijn zoon v ee L verdriet.
Behalve di t kind had hij nog
een dochter Gozina (gehuwd met Geurt Wielheesen)
van
welke hij veol1iefde
ondervond.
De vader besloot zijn zoon te onterven en z'n dochter
enig erfgename te maken 5 onder verplichting een legaat
van 2000 gld. lJit te keren aan Dirks zoontje, zijn kleinzoon dus ,die hij niet het slachtoffer wilde laten worden
van zIn vade~s slechte leven. Voor deze beschikking
vroeg hij toestemming aan het Hof: zijn zoon had flsig al.toos seer losbandig en verquistend gedragen!!
en aan

---------------------~,

6.
suppliant "gedurende syn levensloop het bitterste ohagrin
veroorsaakt".
Een request van M. den Duytsen als enige voogdesse bij
absentie van haar man over hun minderjarige zoon Derk de
in beslag genomen goederen tegen een betaling van 10 Heren ponden te mogen lossen, werd voorlopig niet ingewilligd.
Het volgend jaar kwam de justitie te Arnhem er achter,
dat de gezochte zich te Rijnberk in het Keulse ophield.
Aan het verzoek aan de richter aldaar tot aenhouding nerd
gevolg gegeven. Daarna volgden enkele brieven met bewijsstukken en gegevens.
Het resultaat van deze vertogen was
de mededeling, dat een besluit tot uitlevering
slechts
door aartsbisschop Maximiliaan Frederik van Keulen genomen kon worden; niet' in deze kwaliteit; maar els keu r-.
vorst van het gebied. Aan een zodanig verzoekwe~d
echter geen gevolg gegeven.
Zelfs vernam men, dat Ilde gode··
tineerde uit Sijne Detentie was geëvadeert".
Boos schreef
het Hof; dat het op deze Wijze moeilijk werd om justitie te
doen en dat deze handelwijze niet zou animeren, om omgckeerd aangehouden delinquenten aan de aartsbisschop
uit
te leveren, zoals in 1769 geschiedde.
Derk moet een recalcitrant manl een heethoofd en vechtersbaas zijn geweest.
Op 7 juni 1769 maakte hij het zo
bont I dat een neerslag van zijn snelle slagvaardigheid in
officiële paperassen terecht kwam. Samen met de Rhedense
onderschout, D.van Zadelhof, leverde hij een furieus
gevecht met twee soldaten: tIeene violente attaque en slagerij~l. Het gevechtsterrein lag op de Middachter Steeg op
de publicque Heeren ,ITegtl
en een menigte mensen volgde gespannen de gevechtshandelingen.
Eerst op 23 juni gaf de
schout, F.N.Suurmond, een summier bericht door ean het
Hof. Dit was uit andere bron deze vredebreuk reeds ter
ore gekomen en gaf de Momboir opdracht een onderzoek in
te stellen.
Uit 1771 wordt een nieuw treffen vermeld~ oen vechtpartij tussen Derk en zijn schoonvader Jan den Duytsen bij de
zgn. Roosekamp aan de weg tussen Rheden en De Steeg. De
combattanten bloedden uit diverse wonden. Eerstgenoemde
zo erg, dat men ti
werk hadde gehad het b Loe d te stempon ",

Twee chirurgijns kwamen er aan te pas en tenslotte
werd
de stadschirurgUn Hengevelt er bU gehaald.
Deze wilde
er onmiddellijk het Hof van in kennis stellen, dooh de
schout leende dit af
Op diens ijver en pliohtsgevoel
had het Hof trouwens veel aan te merken.
In dit geval
was de reden na buur-Lijk. Derk een donlineeszoontje. Op herhaa Ld aandringen van Hengevel t werd eindelijk aan het Hof
gerapporteerd.
Dit gelastte een uitgebreid onderzoek.
De ondersohout, Josua de Putter (niet de plaatselUke,
maarvdä e voor het gehele ambt) deelde mee, dat hij later,
de plaats van het gevecht passerende, nog plassen bloed
zag liggen.
Op 19 nov. 1772 verstöordeDerk
IS avonds in de Rhedense kerk do dienst: onder de oatechisatie - er werd uit
de Heidelberger oatechismus gepreekt - wandelde hD door
de kerkruimte, al rokende. en pratende.
Het landgericht
eiste 15herenponden
boete.

U i t cle Lede n k rin 9 ~
Ingesohreven

werden:

Drs K.BOUVier9 Rheden
Mej. A.A.Harteveld,
Velp
T.Jansen,
Dieren (jeugdlid)
A.U.Kroon, .Dieren
Hr. en Mevr, Modderman-Baronesse
v.d.Boroh
tot Verwolde, De Steeg
Mev'T. W.C.Ritsema-Nuver,
Velp
G.H.Rots, Dieren.
Afgeschreven

werden:

A. J •Eylanan, Velp
Mevr. E.Massink-de ROOD, Ellecom (overl.)
Mevr. 1. Muus se , Velp (vertr.)
J.A.Reesink,
Arnhem (overI.)
Hr. en Mevr,.Sphutte-Appeldoorn,
De Steeg
~s R.StrDker,
Dieren (vertr.)
W.F.v.d.Wal,
Utrecht
Hr. en Mev.r, van Zetten-Kruyt,
Velp.

8.

Het aantal leden bedraagt

nu 336.

Nieuwe ui tgav~.
Ons medelid, ir W.D.P.Stenfert te .ilversum, heeft
de
Kring ten zeerste aan zich verplicht door zijn manuscript
IIDe vreugde van het @'I'mealogisch onderzoek - Drie verwante Dierense geslachten: Stenfert, Kroese, Stenfert-Kroese" als een uitgave van onze vereniging te publiceren"
Daardoor konden de leden zich tegen een zeer lage prijs
in het bezit stellen van deze uitgave.
45 leden maakten
gebruik van deze voordeligè aanbieding; bij het verschijnen van dit blad hebben zij het boekje waarschijnlijk reeds
in hun bezit.
Verdere liefhebbers moeten de normale
(franco in dêomgeving)
betalen.

prijs van f 4.25

Hetformaat
is dat van onze reeds verschenen ui tgaven.
DeóIll.varigongeveer 10' pagina 1 s in offset-druk.
Talrijke
illustraties zijn opgenomen.
Te bestellen door storting van f 4,25 op girorekening
937 819 t.n.v. E.J.Jansen, Hogestraat 7, Dieren. Het
boekje is binnenkort eveneens verkrijgbaar in de boe kharidel.
Onze uitgaven,
Het jaar 1965 - 1966 toonde, wat men noemt, een kalme
markt.
Ons fonds kreeg geen uitbreiding met een nieuwe
ui tgave. Op zichzelf is zulks al tijd geducht merkbaar
aan de verkoopcijfers, terwijl indirect de verschijning van
een nieuw deeltje de vraag naar andere stimuleert.
Zo nu en dan is er nog vraag naar deeltjes, die al lang
zijn uitverkocht.
In dit verband zij opgemerkt dat het
vaststellen van de grootte der oplaag een moeilijk probleem vormt.
Het is voorgekomen dat het bestuur er een
zwaar hoofd in had en de bescheiden oplaag ging vlot van
de hand. Maar ook het omgekeerde komt voor. Is b.v. de
titel van "Bewogen jaren" minder gelukkig en had deze
beter !lDe levensgang van Godron" kunnen luiden ? Of is
het een vergissing te menen, dat de oude koster-school-

9.
-meeste:;.v'oOr

d's Velpenaren-een

populaire

figuur

zou

zijn ?

Onze ledenlijst
is sterk
daaroIugoed/'eeri
lijstje
nog w e'L verkrijgbaar
is.

aan wisseling
onderhevig.
Het is
te geven, van wat niet
en van wat

Uitverkocht

uitverkocht

of nagenoeg

A.van

der Burg:

F.van

Zadelhoff:

R.H.Hofenk;

Geschiedenis
Dieren,
vroegere
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H. Kerklmmp: Rhedens
H. Kerkkamp:'De:
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Spankeren
tijden.
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le
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in
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de gemeenten
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Nog verkrijgbaar:
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Verkrijgbaar
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J'ans en , Hogestraat
7; Dieren "enbij'de
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Velp,
bij E.J.
boekhandel.

voor .hen , die de MEDEDELINGEN
wénsen te bewaren zijn
nog altijd' op de ·bovengenoemdéÇj,a.reásen
linnen
banden
. b e schd kb aaz-;
Op elkg.ewenst
'ogenblik
kan men met het
verzamelen
in deze losbladige
banden beginnen.
'De
prijs is f 3,--

10.

GENEVERSLUIKER

MET GEWELD

UIT ARREST BEVRIJD
door H. Kerkkamp.
Jan G}oman uit Lathum verdiende iri 1733 en de jaren tevoren wat extra duiten met de verkoop van genever aan de
overkant van de rivier,zo:nder dat deze bij de pachter
van de impost op de gebrande wateren was a8:;ngegeven.
De monopoliet kreeg er de lucht van. Toen onze sluik.
handelaar op zekere dag te Rheden vertoefde, werd hD gearresteerd en "ten huize van eenen Geurt Bitter inciviel arrest" gehouden.
Het gerucht hiervan zal spoedig in zijnwoonplaats de
ronde hebben gedaan. Na enige tDd kwam een bende van
ca. 20 personen, met stokken en knuppels gewapend, voor
het huis herrie schoppen.
,
])e aanvoerder scheen Jan Bouwmeester, alias Jan Du ijveL,
tezDh.
Enigen drongen binnen.
Dreigementen uitend stieten ze met hun stokken in de keuken op de vloer enriepen; neomt er nu maer u ijt!", Ze bev r-ijdd.en hun dorpsgenoot en deden hem "échapperen".
Jan begreep terstond, dat Vrouwe Justitia haar hand
op hem wilde leggen. Alsof hij zijn leven duur verkopen
zou, vervoegde hij zich dezelfde dag bij de Lathumse
schout (1). en verzocht hem zijnbeide pistolen ter leen.
De dienaar der justitie weigerde natuurlijk en ook
ruil van zijn hartsvanger voor een aantal hoenders.
No.
bij C oman aangelopen te zijn om het beloofde lltractement",
begaf hij zich huiswaarts.
])e gedeputeerden te Arnhem rustten met haastige spoed
een expeditie uit om de geweldenaar in te rekenen:
een
commando soldaten onder aanvoering van de schout van
Rheden en de fiscaal van het Hof.

11.
Ze voeren het Rhedense veer over en trokken op naar
het duivelshuis.
Gesloten.
Aan de sommatie de deur te
ontsluiten
werd niet voldaan.
De soldaten
beproefden
roet een boom de toegang te forceren.
Tevergeefs.
Van
binnen lTerd met een pistool
door het venster
geschoten"
Even later
kwamen de bel>egéra'1:trstoch
binnen.
Bjj huiszoeking troffen
ze Jan aan tussen het stro en het dak.
Hij zou niet geschoten
hebben, beweerde hij.
Maar hij
bleek in het bezit
Van een pistool,
waarvan de loop nog,
warm rras . Een .kr'u i.t.hooz-n werd tevens aangetroffen.
Zijn
~ijfelijkvèrzet-b-aát'renlet;
"met force"
werd hij op een
karre gezet en:-miar-Arnhem vervoerd.
het

Geseling
en 14 j8.r:en-'tuchthuis;
daarmee werden
Hof de "Vlerken dezes duivels
gehonoreerd.

door

Na deze uitzuivering
kon het Lathumse landleven
weer
genoeglijk heenrollen.
En Jan Coman, na gedaan te hebben wat des Moren was,
zag, in te-genstelling
met :de man,diehem
verloste
9
elke nieuwe ~ag aan de ,einder de Veluwse bossen blauwen.
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in--'Hotel
de Engel
- -------'

te ,De Steeg.
Aanvang
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~PREKEE:
ONDERWERP

on~ o~d-bestuurslid9
de heer' P. S. BLAAUW
: EEN WANDELING

'te Lei den,

DOOR OUD-LEIDEN.

Reeds een en andermaal heeft de heer
Blaauw met succes voor onze Kring een
lezing met lichtbeelden gehouden,
Voor de kwali tei t kunnen we dus in-staan!
Leden vrDe toegang.

Niet-leden

f 1.entree.

Namens het bestuur:
Dr J.F.van Oosten Slingeland,
E.J.

Jansen, Hogestr.7,

o

voorzitter

Dieren,
secretaris.

