
Een vervolg en nog wat bijzonderheden en bronnen 

Het verhaal over Berend Everts eindigde met zijn veroordeling en de ten uitvoerlegging van de straf. 

Zo kwam er een abrupt en weinig benijdenswaardig einde aan het aardse bestaan van onze Berend.  

Maar wel bleef hij voortleven in de herinnering en de overleveringen van de Veluwse bevolking. 

Daarvan getuigt een opstel van J. Aarsen van vrijwel een eeuw later. Aarsen was onderwijzer in het 

stille Uddel. Waarschijnlijk bood zijn baan aan een eenvoudige dorpsschool hem te weinig 

bevrediging. Feit is dat hij contact had met de grotere wereld via abonnementen op letter- en 

geschiedkundige tijdschriften. Die onderwerpen liepen trouwens in zijn tijd nog door elkaar. Aarsen 

publiceerde daarin zelf ook stukjes over Veluws leven en dialect. Zo ook een verhaal over Verbrande 

Berend. Het is hieronder afgedrukt. 

Inmiddels had de tijd haar werk gedaan wat mythevorming betreft. Ik verdenk Aarsen er wel van dit 

met plezier nog een beetje aangedikt te hebben. Hij geeft er namelijk door vermelding van de exacte 

datum van de verbranding blijk van zich wel in het onderwerp te hebben ingelezen. Hij begint zijn 

opstel zo: “Aan bijna geen bewoner van de Veluwe is de ‘verbrande Berend’ onbekend. Bij de 

bewoners van Speult, Leuvenum, Staverden, Garderen, Uddel, vooral bij de schaapherders, liggen 

zijne daden nog versch in ieders geheugen, als had men lange jaren met hem omgegaan, als waren zij 

eerst gisteren geschied, en niet vóór honderd jaar, als werkelijk ’t geval is. “  

Aarsen begint dan aan een korte levensschets van Berend die in 1750 in Speuld geboren laat worden. 

Tien jaar later en in een andere plaats dan de officiële stukken vermeldden. Dan volgt een staaltje 

van de wandaden van Berend waarin wel iets te herkennen is van wat hierboven is verteld, maar wel 

wat aangedikt. Afgunst is volgens Aarsen de drijfveer geweest voor het brandstichten en dat klopt in 

zekere zin ook wel. Afgunst op de betere weide van anderen dan. Het verhaal over de roofoverval 

brengt Aarsen op een wijze alsof zich dat meerdere malen heeft voorgedaan, wat moeilijk 

voorstelbaar is. Voor die situatie zou Berend ook steeds een pot met (schapen)bloed gereed hebben 

gehad in zijn hooischuur. Over de terechtstelling weet Aarsen nog mede te delen dat deze was 

bijgewoond door een viertal personen uit Elspeet. Dezen hadden mogelijk speciaal de reis naar 

Arnhem gemaakt. Zie verder het origineel hieronder. 

Bronnen en verantwoording afbeeldingen: 

Het verhaal over Berend Everts is gebaseerd op de processtukken. Deze bevinden zich in het Gelders 

Archief in Arnhem. Hof van Gelre (0124) inventarisnummer 4646. Indertijd heb ik gebruik gemaakt 

van zelfgemaakte foto’s. Inmiddels zijn de stukken gedigitaliseerd en voor iedereen via internet 

raadpleegbaar. (Fotonummers vanaf 535) 

Ook is gebruik gemaakt van stukken uit het Oud Rechterlijk Archief van Nijkerk, inv.nrs.  327 en 349. 

De foto van de krant, de brief van de schout van Ermelo en het fragment van het signalement van de 

vermeende dader zijn daaruit afkomstig. 

Het fragment van de kaart van Telgt is een deel van het bonneblad van ca. 1916, uitgegeven door de 

Topografische Dienst/Het Kadaster. (Exemplaar coll. Auteur) Het fotootje van De Beerenkamp is 

overgenomen van Wikipedia. 

Het artikel van Aarsen is gepubliceerd: J. ter Gouw, De oude tijd (Haarlem 1871). 



 

 



 

 


