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Van de redactie

Het kan de trouwe lezer van Ambt & Heerlijkheid onmogelijk ont-
gaan zijn dat er in het weekend van 30 november en 1 december
een groots spektakel heeft plaatsgehad. Het ontzet van de Veluwe-
zoom 1813 zal tot veel beroering hebben geleid, zo durven we te
voorspellen. Want onze decemberuitgave lag al bij de drukker toen
honderden Pruisische en Franse soldaten de schermutselingen van
precies twee eeuwen geleden lieten herleven. Troepenbewegingen
en gevechten in de slagschaduw van kasteel Middachten, landgoed
Rhederoord en het Veluwezoomtransferium waren aangekondigd.
De taferelen stonden in het teken van het 200-jarig bestaan van Het
Koninkrijk der Nederlanden, dat voortvloeide uit de definitieve
nederlaag die de Franse overheersers werd toegebracht. Vanzelf-
sprekend wil Ambt & Heerlijkheid niet voorbijgaan aan dit ijkpunt
in de geschiedenis van ons land. Nelleke den Boer dook in de ar-
chieven, en een groot artikel van haar hand vormt de ruggengraat
van dit decembemummer. Paarden te over in deze winteruitgave,
getuige het tweede deel van de Landelijke Rijvereniging van de
hand van Frans Wellink. Dit keer beschrijft hij de wederwaardig-
heden van de vereniging in de jaren 1931 tot en met 1937. Jan Ste-
houwer belicht het begrip triangulatie, bij de lezer waarschijnlijk
beter bekend als driehoeksmeting. Een interessante bijdrage van
Ton Elzebroek over Hof het Loo in Spankeren, onthult onder meer
dat dit hof in de 12e eeuw eigendom was van de graven van Gelre.
Hans Ebbink leverde een mooie bijdrage over het bakkersgeslacht,
dat door zijn opa werd gestart 'op Jeruzalem' in Velp. Ten slotte
vindt u een recensie van Walter de Wit over het boek dat verhaalt
over de vele levens van kuuroord Laag-Soeren.

Goed fout. In de septemberuitgave van Ambt en Heerlijkheid is
een hinderlijke fout geslopen. Abusievelijk werd vermeld dat Kei-
zer Wilhelm II te gast was op landgoed Rhederoord in De Steeg.
In werkelijkheid werd hij op 9 augustus 1909 ontvangen op kasteel
Middachten. Onze excuses voor de gemaakte fout.

De redactie wenst u fraaie feestdagen en een heel voorspoedig
2014. Een bijzonder jaar, waarin de Kring alweer haar 60-jarige
bestaan viert.

Dick Bosveld



Mijn grootvader werd als Johannes Marinus Ebbink in
1895 geboren te Zutphen. Samen met zijn vrouw Hentje
Bongers, geboren in 1904 te Rheden, nam hij in 1924
de bakkerij van D. van Harten over die gevestigd was
op Jeruzalem 27. Daar werden de twee zonen geboren,
Joop (1927) en Kees (1930), die vanaf hun tienerjaren
meedraaiden in het bedrijf, een eenmanszaak zonder
personeel.

De bakker
van Ieruzaiem. *

Hans Ebbink

Waar vandaag de dag nog slechts twee warme bakkers
het ambacht in Velp in ere houden, kende het dorp in de
jaren dertig en veertig een grote bakkersdichtheid. Be-
halve bij de coöperatieve bakkerij De Voorzorg, waar-
over in Ambt & Heerlijkheid nr. 170 (maart 2011) is
geschreven, waren er veel bakkers werkzaam in kleine
of grote familiebedrijven. Keurig in het pak poseren
de meesten van hen op een naoorlogse foto van een
vergadering in het dorp: de bakkers Reyerink, Duits,
Steentjes, Silvold, Kuiper, Ebbink, Van Zomeren, [on-
bekend], Zinnemers, A. Borggreve, Van Veen, Meeuw-
issen, Berkhout, Vlessert en Kruitwagen **

Vergadering van bakkers in Velp na 1945;
bakker Ebbink, staand derde van rechts

Bakkerij 1. Ebbink voor de oorlog

De bakker stond doordeweeks om vijf uur op,
op zaterdag zelfs om drie, en begon dan met
het aanmaken van brooddeeg met meel, water,
zout en gist in een grote trog. Daarna werd de
ouderwetse stenen bakkersoven gedurende an-
derhalf uur verhit met behulp van een 'vlam-
menwerper' die op ruwe olie liep; daarvoor le-
verde Shell de vaten. Was de baktemperatuur
van 240 graden Celsius bereikt dan werden de
bussen met brooddeeg (wit en bruin brood) die
al in de onderoven hadden kunnen rijzen, in de



bovenoven gezet. Zodra de laatste broden uit de oven
waren gehaald, om een uur of half tien, ging de bakker
zich verschonen en kon daarna beginnen met de bezor-
ging op de fiets met rieten manden.
Behalve wit en bruin brood werd eens per week rogge-
brood gebakken dat vanaf een uur of tien in de ochtend
tot negen 's avonds in de oven stond. Er gingen zo'n 24
roggebroden van vier pond elk op een bakplaat die in
zijn geheel de oven inging en met een stuk karton aan
de bovenkant werd afgedekt om verbranding te voorko-
men. In de namiddag en avond werden vaak nog koek-
jes gebakken; vooral het speculaas van Ebbink vond
gretig aftrek. Ook werd door de bakker zelf beschuit
gemaakt, die eerst als beschuitbol werd gebakken, ver-
volgens doormidden werd gesneden om nogmaals de
oven in te gaan.

Om oneigenlijke concurrentie tegen te gaan, mochten
de broden niet voor 10.00 uur 's-ochtends aan de man
worden gebracht. Bovendien lag de prijs van het brood
vast. Hoewel de winkel om een uur of acht open ging,
werd het merendeel van het brood aan huis en op reke-
ning bezorgd.

Bakkerij J.M. Ebbink bediende zo'n honderd klanten
waarvan er zeker vijftien in Rheden woonden. Zoon
Joop weet zich nog te herinneren dat hij drie tochten op
een dag maakte waarbij hij elke keer met een volle mand
op pad ging: eerst maakte hij een ronde in de directe
omgeving in Velp-Noord en kwam via de Tramstraat en
de Kerkstraat in het oude deel van Velp-Zuid rond de
Oude Jan en reed dan via de Overhagenseweg en kasteel
Biljoen naar boswachter Theunissen op Den Bruijl. De
weg werd vervolgd in de richting van de Ringallee, de
Bergweg en de straten rond School I. De tweede tocht
beperkte zich tot Velp-Zuid, het gebied dat gemarkeerd
wordt door de Graaf Ottostraat en de Schoolstraat. De
laatste mand met brood was bestemd voor de klanten
in Rheden, waar onder meer het Veerhuis van Rheden

werd aangedaan. Overigens was het heel gebruikelijk
dat klanten van meerdere bakkers brood afnamen zoals
de eigenaar van het aangrenzende pension Bethanië bij
zijn buurman Ebbink bestelde maar ook bij diens col-
lega's.

Tijdens de Duitse bezetting raakte de olie op en werd
voor de verwarming van de steenoven teruggegrepen op
hout. Daarvoor werd eikenhakhout uit de Rozendaalse
bossen gebruikt dat in takkenbossen de oven in ging.
Daarvoor waren er per keer zo'n 10 bossen nodig. Na
verbranding werd de houtskool uit de oven geharkt
en vaak later gebruikt door kleermakers in hun strijk-
IJzers.

In de oorlog werd de bakker erg ziek en moest de oud-
ste zoon de middelbare school afbreken om de bakkerij
met broer en moeder gaande te houden. Ondanks die
ziekte leken na 1945 betere tijden aan te breken en werd
de winkel gemoderniseerd en de gevel verbouwd. Op
12 augustus 1949 opende de brood- en banketbakkerij!
chocolaterie J.M. Ebbink haar vernieuwde entree.

De bakker en zijn vrouw voor de nieuwe winkelpui,
1949



Er werd nu bezorgd met een echte bakfiets, later ver-
vangen door een gemotoriseerd exemplaar.

Ook de steenoven en
de trog moesten er
uiteindelijk aan gelo-
ven; daarvoor kwamen
een heetwateroven en
een deegmachine in
de plaats. Terwijl de
oudste zoon op Java de
Nederlandse belangen
diende tijdens de poli-
tionele acties, leek de

jongste zoon
voorbestemd
om de bak-
kerij op den
duur over te
nemen. Het
liep anders.

Twee jaar na de verbouwing overleed mijn grootvader
op 56-jarige leeftijd. De zoons wilden uiteindelijk geen
van beiden verder in het bakkersvak. Jarenlang werd
de weduwe nog bijgestaan maar in 1960 kwam er na
zesendertig jaar een einde aan de bakkerij J.M. Ebbink.
Het pand werd verkocht aan Harry Knaven die de bak-
kerij onder eigen naam voortzette. Zo bleef er nog vele
jaren een bakker op Jeruzalem.

* Informatie gebaseerd op gesprek met Joop en Kees Ebbink.
** Bakkers H. Borggreve, Willemsen en Zweers ontbreken op
de foto.

Herkomst foto's: Joop Ebbink, Velp

DE LANDEUJKE RIJVERENIGING
VELP EN OMSTREKEN

(deel 2)

-peY~Ovle 031.-037

Frans Wellink

Er werd in de notulen van zowel de bestuurs- als alge-
mene vergaderingen in het jaar 1931 geen gewag ge-
maakt van het oprichten van een trompetterkorps bij de
L.R.v.e.O.
Ze waren er kennelijk wel, gezien de vermeldingen in
de verslagen van 2 en 20 september 1931
'Deelname aan de optocht voor Velp en Oranje'. 'Met
de trompetters voorop,' enz. 'De trompetters bliezen
voorbeeldig'. 'Een vierde trompet voor de vereeniging
werd door de Wel. Ed. Geb. Heer WR. C. de Roo ge-
schonken', enz. 'Op 18 en 19 September 1931 vertrek-
ken in de vroege morgen enkele trompetters met hun
paarden per spoor naar Amsterdam om deel te nemen
aan een grootsche demonstratie van de NFv.L.R.in het
Stadion. Voorbeeldig zag alles eruit. Tuigen, paarden,
tenue, kortom alles was af'.

Moet je nagaan wat een gedoe, eerst alle paarden naar
het station in Velp, daarna in Amsterdam er weer uit.
Gelukkig liepen de treinen toen punctueel op tijd. Als
beloning ontvingen de vijftrompetters een zilveren pot-
lood.

Op 2e Kerstdag vond er een ontmoetingsrit plaats tus-
sen enkele ruiters van de Landelijke van Brummen,
Angerlo-Keppel en Velp op de hei~~ nabij de Konings-
weg.



Op de Carolinahoeve werd koffie aangeboden door
'de Heer Voorzitter der N.F.v.L.R. de Heer van Coe-
hoorn van Sminia, waarvan door eenige leden gaarne
gebruik werd gemaakt. De tijd was beperkt zodat niet
allen konden aanzitten'. De niet aanzittenden moesten
waarschijnlijk melken.

Deze rit was een voorloper van de huidige St. Steffen-
rit. Zo zien we maar weer dat er niets nieuws onder de
zon is. Het jaar 1931 eindigde met 17 werkende leden.

Arie Ons te in, instructeur van het trompettercorps

1932
De crisistijd eiste ook bij de Landelijke Rijvereniging
zijn tol. Velen werden werkloos met geen of zeer weinig
inkomen. De baasjes moesten zelf zeer hard aanpakken
en hadden geen tijd meer voor grapjes zoals paardrij-
den. Velen zegden hun lidmaatschap op. Over het deel-
nemen aan- of het organiseren van- evenementen werd
ternauwernood iets vermeld. Op Hemelvaart 1932 werd
wel deelname vermeldt aan wedstrijden te EIst. Zoals
de secretaris verhaalde: 'het aangename samenwerken
van voorheen was uit de vereniging gevloden en de
band verslapt. '
De jaarvergadering van 1932 werd slechts bezocht door
2 leden. Op het einde het jaar 1932 bleven er nog 9
leden over.

1933
Baronesse van Pallandt-Quinters stelde zich beschik-
baar als secretaresse. Zij schreef het verslag over 1933
met mooie paarse inkt maar in een bijna onleesbaar
handschrift. Het was nog steeds crisistijd. De contri-
butie werd verlaagd tot f 1. - per jaar. De penning-
meester sloot dit jaar af met een nadelig saldo van f
4,50. De huur van de manege Biljoen werd opgezegd.
De vergadering vroeg om de wed-strijdvoorschriften.
De penningmeester zei dat deze twee kwartjes kostten.
De vereniging kon ze niet betalen want de kas was leeg.
Er werd met de hoed rondgegaan en de benodigde paar
kwartjes werden beschikbaar gesteld.
Ook de instructeur kon niet meer betaald worden. Tij-
dens de vergadering werd er door een der hoogheden
uit het bestuur getelefoneerd met de Majoor der Mare-
chaussee Laman Trip, om te informeren of er nog een
instructeur beschikbaar was.
Het eervolle verzoek kwam binnen of de trompetters
weer in Amsterdam wilden blazen in verband met het
35-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina
dat jaar. Indien alle kosten betaald zouden worden, was
men hiertoe wel bereid, want de kas was en bleef leeg.



Uiteindelijk besloot men de vereniging 'slapend' voort
te laten bestaan. Medio Juni gaf een aantal ruiters de
wens te kennen niet langer slapend te willen blijven.
Er werd geoefend op de weiden van B. Oosterink, boer
in Rheden waar nu de Gasthuisbouwing is.
Geoefend werd er voor een concours op Middachten.
De instructie werd gegeven door instructeur Jaspers.
Deze moest door de leden zelf betaald worden, aange-
zien de verenigingskas nog steeds leeg was. 'Hooge
prijzen werden te Middachten niet behaald,' schreef de
secretaresse. 'Voorts deden 8 jongens mee aan het hul-
digingdefilé voor H.M. de Koningin ter eere van Haar
35-jarig regeringsjubileum' vervolgde zij. De baro-
nesse was kennelijk geen gemakkelijke vrouw of de in-
structeur geen gemakkelijke man. De instructeur werd
in ieder geval voor zijn diensten bedankt, dit 'wegens
zijn ongemotiveerd optreden tegen de secretaresse'.
Het jaar eindigde met 32 werkende en niet werkende
leden.

1934
'In 1934 werd gelukkig meer gereden dan vergaderd.
Het enthousiasme begint weer op te leven', verzuchtte
de baronesse in haar jaarverslag. Gereden wordt op
de weide van Bongers, nu 'onder de buitengewone en
sportieve leiding van wachtmeester Kooiman. Wie dit
jaar ook een woord van dank en appreciatie toekomt, is
den heer Smit Sr., die met onvermoeide ijver dejongens
aanspoort tot rijden en hiervoor paarden ter beschik-
king stelt. Voor de genoemde heer werd dan ook de Fe-
deratiepenning aangevraagd'. Er werd dit jaar niet aan
belangrijke wedstrijden deelgenomen.
Het jaar eindigde met 10 actieve leden.

1935
De heer de Jonckheere gaf de wens te kennen het voor-
zitterschap te beëindigen, hetgeen door eenieder werd
betreurd. Hij was toch, toen de vereniging op apegapen
lag, de doordouwer waardoor de vereniging in stand is

gebleven. Generaal Snijders werd aangezocht als op-
volger, maar deze had het te druk. Gerrit Middelkoop
stelde voor om de secretaresse te benoemen tot voorzit-
ster. Het voorstel werd aangenomen, de baronesse werd
bevorderd tot voorzitster.

De heer Kruisselbrink werd secretaris. Gelukkig had
deze een beter te lezen handschrift. Het jaar werd be-
gonnen met f. 51,08 in kas. Gezien de gunstige kaspo-
sitie kon de instructeur beloond worden met f. 25. -voor
zijn goede en vele werk voor de vereniging.
De onkostenvergoeding die hij kreeg, zijnde een dub-
beltje van elke deelnemer die aan de lessen deelnam,
was nog niet genoeg om de benzine te betalen voor zijn
motorfiets. Aanvankelijk weigerde de heer Kooiman de
gratificatie aan te nemen, want zijn grootste beloning
zou een grote opkomst van de leden op de lessen zijn.
Gezien de vele lovende verslagen moet deze instructeur
een zeer grote stimulator zijn geweest voor de vereni-
ging.

Verder werd besloten om de heer Bongers te belonen
met een kistje sigaren voor het beschikbaar stellen van
zijn terreinen. Persoonlijk overhandigd door de voorzit-
ster.

Arie Onstein die door de crisistijd gedwongen was om
het lidmaatschap op te zeggen werd benaderd om de
leiding van de blazers weer op zich te nemen. Als te-
genprestatie hoefde Arie dan geen lidmaat-schapsgeld
te betalen. Vier trompetters zegden hun medewerking
toe.

Gereden werd op een weide bij hotel Beekhuizen, be-
schikbaar gesteld door de gemeente voor f. 12,- per jaar.
Sommige ruiterverenigingen waren klaarblijkelijk be-
ter bij kas dan de Velpse en hielden in de dertiger jaren
bijna jaarlijks crosscountrywedstrijden op het landgoed
Beekhuizen.



"De Cross" van Beekhuizen

!
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Cross-countrywedstrijden Op Beekhuizen door bevriende
ruiterclub.

Op 2e Pinksterdag werd in Bemmel aan een concours
deelgenomen. De strijdkreet van de vorige instructeur,
de heer Jaspers, 'Er over of erdoor' waarde kennelijk
nog door de gelederen, want de nieuwe secretaris me-
moreerde: 'moest worden geconstateerd dat ook voor
het nemen van diverse hindernissen het noodzakelijk is,
niet dan na goede oefening, deel te nemen. De penning-
meester mag zich gelukkig prijzen niet de nota voor
het herstellen der min of meer beschadigde hindernis-
sen aldaar door de patrouille Velp e.o. te hebben ge-
presenteerd gekregen, voorwaar zou de kas er minder
welgesteld uit zien dan zulks thans het geval is.'
Ondanks alle in elkaar gesprongen hindernissen ging
het equipe toch nog met de tweede en derde prijs naar
huis. De leden werden opgeroepen om voor materiaal

voor hindernissen
te zorgen, 'immers
zonder hindernis-
sen oefenen heeft,
zoals thans geble-
ken is, geen zin ',
De vereniging was
wel in het bezit van
een 'muur', maar
deze was 'zoek'.
Op Hemelvaarts-
dag werd er een
terreinrit gehou-
den, ' die zoo slecht
eindigde voor het
lid B. Oostering dat

dit niet onvermeld mag blijven. Gelukkig is door
herhaalde ongelukken dit lid zoo buitengewoon
geroutineerd dat hij bij de ergste reeds na en-
kele dagen weer hersteld is. 'Ben Oosterink was
dus een 'harde' en met dit opstekertje moest hij
het maar doen. De secretaris beëindigde het ver-

slag dit jaar met: 'ga zoo voort Landelijke ruiters van
Velp e.o. Moge de prettige geest die er heerscht blijven
voortbestaan en het ledenaantal zich verder uitbreiden
en onze vereeniging onder leiding van haren eminenten
instructeur Kooyman groeien en bloeien in lengte van
dagen'.

1936
Vergaderd werd: 'in het theehuis van de Wel.Ed Heer
de Roo aan de Laarweg te Velp '.
De economie klauterde weer een beetje uit het dal. Het
jaarverslag verhaalde dat het aantal werkende leden be-
langrijk was toegenomen. Veel jongelui meldden zich
aan als lid. Er werden door enkele leden hindernis-
sen gemaakt. De lang verwachte 'muur' kwam gereed
'en bleek sterker dan die te Bemmel, hetgeen heel wat
zegt'



De instructeur Kooyman werd grote lof toegezwaaid,
daar hij ook onderricht geeft hoe men zich naar buiten
toe dient te gedragen. 'Reeds thans valt te constateren
dat niet langer meer zoo met minachting en wantrou-
wen over landelijke ruitersport wordt geoordeeld als
voor enkele jaren terug. Veel kunnen wij daar zelf nog
aan verbeteren door steeds flink en correct voor den
dag te komen, niet als gekken door de straten te draven
of te galopperen met of zonder sigaar of iets van dien
aard in 't hoofd, maar door steeds alles in 't werk te
stellen om door de landelijke ruitersport het platteland
die plaats te geven welke het verdient, n.l. eigenwaarde
en zelfbewustzijn. Geen boerenpummel of Jan Salie ',
De secretaris filosofeerde op deze wijze nog een halve
bladzijde door. Er werden dit jaar nog enkele prop a-
gandaritten gehouden en een defilé voor de voorzitter
de Weledele Heer de Roo, die tijdelijk in hotel Naeff
verbleef.

Twee feestavonden werden georganiseerd die goed be-
zocht werden, maar met de prestaties op wedstrijdge-
bied was het maar droevig gesteld, vond de secretaris.
Breedsprakig als de heer Kruisselbrink was, verhaalt
hij in zijn jaarverslag van 7 kantjes over een kennelijk
wat ouder lid, het volgende: 'Het was jammer dat één
lid, reeds wat oud en stram, zich verbeeldde evenals de
jeugdige leden van die prachtige luchtsalto s te kunnen
maken. Dit expiriment liep meer tot z 'n schande leelijk
af en was oorzaak dat hij, onder geleide van z'n op het
terrein aanwezige ega, onder het trekken van diverse
"postzegels ", via het ziekenhuis waar hij tot z'n eigen
bestwil eens flink onderhanden was genomen, naar zijn
woning werd opgebracht. Ook hij neemt zich voor deze
"hekkenspringerij" (wie lacht daar nu?) achterwege te
zullen laten' .

Douairière v. Pallandt (moeder van de voorzitster) stel-
de haar terreinen welwillend ter beschikking voor het
houden van een crosscountry 'die gelukkig zonder het
minste ongeval vlot verliep'

De voorzitster nodigde op eigen houtje de rijvereniging
te Oosterbeek uit en kreeg hierover zoveel ruzie met
de rest van het bestuur, dat zij bedankte voor de eer en
het voorzitterschap. Hiermede kwam er een einde aan
de eenmalige vrouwelijke en adellijke leiding in de ge-
schiedenis van de vereniging.
Deel werd er genomen 'aan het defilé ter eere van het
voorgenomen huwelijk van H.K.H. Juliana en z.PH.
Prins Bernhard. Allen waren in uniform gestoken
waarmede meteen de uniformquestie van de baan is.
De paarden en ruiters onopzichtig doch goed sprekend,
met oranje getooid, gaf blijk van het medeleven der
leden onzer Vereeniging in dit voor ons geheele land
zoo heugelijke gebeuren in het door ons allen beminde
Oranjehuis '. Na een bladzijde vol lof- en trouwbetui-
gingen aan ons koningshuis, beëindigt de heer Kruis-
selbrink het jaarverslag met de woorden: 'Wij blijven
"Hou en trouw" zoo aan het Oranjehuis als aan onze
Landelijke Rijvereeniging ',

(wordt vervolgd)
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~heden en ~ózendáál
(J?3.Ç 1813)

Nelleke den Boer-Pinxter

Het is aan het eind van dit jaar 200 jaar geleden dat de
Fransen verslagen zijn in Rheden, Rozendaal, Arnhem
en de rest van Nederland en wij daarna een koninkrijk
kregen. De voornaamste bron voor de geschiedenis van
Rheden en Rozendaal in de Franse tijd is het boek van
de heer Kerkkamp: "Historie van Velp en Rozendaal".
Eerst iets over de Franse tijd in het algemeen en over
Rheden en Rozendaal, die verschrikkelijk onder deze
tijd te lijden hebben gehad. Ten slotte het einde van de
Franse tijd met de beslissende slag om Arnhem van
1813 en hoe Willem Frederik uitgeroepen is tot koning
Willem 1der Nederlanden.

cfrcmse !fJd in cXèderland
Gedurende de Franse tijd (1795- 1813) werden de vol-
gende drie namen voor het latere Nederland gebruikt:

Bataafse Republiek (1795-1806)
Koninkrijk Holland (1806-1810)
Deel van het Franse Keizerrijk (1810-1813)

clëYe 12atn'ó!tenbewegin§ en vlucht ran (v(?'llem W
In het laatste kwart van de achttiende eeuw ontstond
in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een
democratische beweging, die meer bestuurlijke invloed
nastreefde. Deze patriotten vonden daarbij de aanhan-
gers van Prins Willem V op hun weg. In 1787 verloren
de patriotten het pleit nog, maar toen in januari/februari

Aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwel-
lesluis door depatriotten

1795 Franse troepen ons land binnentrokken, werden
overal de oude bestuurders vervangen door nieuwe re-
volutionaire elementen.

Stadhouder Willem Ven
gezin

Willem V was stadhouder
van de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden van
1751-1795. Op 4 oktober
1767 huwde de prins in
Berlijn met Wilhelmina
van Pruisen, een nicht van
Frederik de Grote. Op 1
februari 1793 verscheen
een oorlogsverklaring
van de revolutionaire re-
gering in Parijs, niet aan
de landen, maar aan Ge-
orge III van Engeland en
stadhouder Willem V. Op
27 december 1794 staken
Franse troepen onder Pi-
chegru de Maas over en
op 10 januari de Waal.



Op 15 januari trokken Pruisische en Britse troepen zich
terug uit hun posities in de Betuwe en langs de Lek, en
vluchtten via Apeldoorn over de grens. De Hessische
troepen waren al eerder vertrokken. Op 16 januari ca-
pituleerde Utrecht, nadat de Oude Hollandse Waterlinie
succesvol was omzeild door de Franse troepen.

Vissersboten bij Scheveningen

18 januari 1795 vluchtte Willem V met veel bezittingen
in vissersboten naar Engeland waar hij in ballingschap
ging. Vanuit zijn tijdelijke ballingsoord Kew Palace,
een paleis nabij Londen waar hij na zijn vlucht enkele
weken verbleef, schreef Willem V in de periode 30 ja-
nuari tot 8 februari 1795 een reeks brieven, mogelijk
op advies van de Britse premier William Pitt. Willem V
schreef deze brieven in zijn hoedanigheid als kapitein-
generaal (hoogste militaire leider) van de Nederlandse
republiek. De brieven waren gericht aan de burgerlijke
en militaire autoriteiten van de provincies Zeeland en
Friesland (die zich op dat moment nog niet overgege-
ven hadden), aan de officieren die het bevel hadden over
Nederlandse marineschepen in Britse havens, en aan de
Nederlandse koloniale gouverneurs. In de brieven riep
Willem V de geadresseerden op om, in samenwerking
met de Britten, tegenstand te blijven bieden tegen de
Fransen.
Ook gaf Willem V de koloniale bestuurders bevel om
de Nederlandse koloniën tijdelijk aan de Britten over
te dragen, om te voorkomen dat de overzeese gebieden

ook in Franse handen zouden vallen. Hij droeg de gou-
verneurs op om geen tegenstand te bieden aan Britse
troepen die de gebieden kwamen bezetten. In 1801
deed hij afstand van al zijn rechten als erfstadhouder. In
december van dat j aar schreef Willem V de brieven van
Oranienstein, waarin hij de Bataafse Republiek als wet-
tig erkende. Hiermee deed hij afstand van al zijn rech-
ten als erfstadhouder en voldeed de stadhouder aan de
door Napoleon Bonaparte gestelde voorwaarden voor
het verkrijgen van een schadeloosstelling. Deze voor-
waarden waren in 1797 vastgelegd bij de Vrede van
Campo Formio. Zijn zoon Willem Frederik aanvaardde
van Napoleon de soevereiniteit over Fulda en Corvey
als schadeloosstelling voor de in 1795 toegepaste ver-
beurdverklaringen in de Nederlanden.

~a1acifSe @(epub!iek113S-180ó

Vlag van de Bataafse Republiek

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd
in 1795 door Franse troepen veroverd, met hulp van de
Nederlandse patriotten. Tot 1806 bleef de Bataafse Re-
publiek, zoals Nederland toen werd genoemd, formeel
onafhankelijk van Frankrijk, maar in werkelijkheid ge-
beurde er weinig zonder goedkeuring van de Fransen.
Zeeuws Vlaanderen en stukken van Limburg werden al



In 1806 stierf stadhouder
Willem V en werd Lode-
wijk Napoleon, op last
van zijn broer Napoleon,
koning van Holland, na-
dat een Nederlandse dele-
gatie hem op 5 juni 1806
daartoe had verzocht.
Hij ging een eigen koers
varen en kwam zelfs op
voor de belangen van het
Koninkrijk Holland. Dat
leidde tot een conflict met
zijn broer. In 1810 moest
hij alweer aftreden, waar-
op het Koninkrijk in zijn

Koning Lodewijk Napoleon geheel werd geannexeerd
door Frankrijk. Zijn broer

Napoleon Bonaparte kreeg op 26 jarige leeftijd in 1796,
het bevel over het Franse leger van ongeveer 30.000
man aan het Italiaanse front. In 1799 werd Napoleon
eerst consul van Frankrijk en in 1804 kroonde hij zich-

~

in 1975 aan de Fransen afgestaan. Bij wet van 30 maart
1799 werd de departementale indeling van de republiek
vastgesteld. De gewesten werden opgeheven en er
kwam een departementale indeling volgens Frans mo-
del, waarbij de oude gewestgrenzen verdwenen.

Bataafse Republiek
in 1798 ~"...

~ "
-,
/

Departement van de Bems

Departement van de Delf

Dep. van de Schelde en Maas Departement van de Dommel

I=:J 1795 aan Frankrijk afgestaan

Kaart Bataafse Republiek 1798

Departement van de Amstel
Departement van Delft
Departement van de Dommel
Departement van de Eems
Departement van de Oude IJssel

• Departement van de Rijn (hiertoe hoorde
onze gemeente)
Departement van de Schelde en Maas
Departement van Texel

Bij wet van 21 juni 1802 werd de departementale inde-
ling van het rijk opnieuw vastgesteld. Daarbij werd de
indeling van 1799 teruggedraaid; de bekende histori-
sche gewestnamen en indelingen werden weer verwerkt
in de departementale structuur.

G$0Jninktj;k detJlhnd 1806-1810



zelf tot keizer. Hij heerste vanaf 1806 over bijna heel
Europa. De koning van Holland maakte zich snel ge-
liefd omdat hij dicht bij het volk stond; hij werd: 'Lo-
dewijk de Goede' genoemd. Zijn betrokkenheid bij
rampen werd nagevolgd door alle Nederlandse staats-
hoofden die na hem kwamen.

eBJeel17cmcftáJ1Se cK.eizenjjk (J810-1813)

Keizer Napoleon

Nadat we ingelijfd wa-
ren bij het Franse Kei-
zerrijk werd het laatste
restje onafhankelijkheid
afgebroken. De belang-
rijke bestuurlijke banen
gingen naar Fransen.
Op de scholen werd
verplicht Franse les in-
gevoerd. Onze kranten
werden gecensureerd.
Ons land werd steeds
armer, want Napoleon

eiste dat Nederland 100 miljoen gulden aan Frankrijk
betaalde. Dit geld had hij nodig om oorlog te voeren.
Daarnaast moesten we 25.000 Franse soldaten die hier
gelegerd waren van eten en kleding voorzien. En er
kwamen steeds meer soldaten bij. Ook werd hier de
dienstplicht ingevoerd. Ongeveer 14.000 Nederlandse
dienstplichtigen gingen met het grote leger van Napo-
leon mee op veldtocht naar Rusland. De grote meerder-
heid kwam om en slechts zeer weinigen keerden terug.
De vijanden van Frankrijk werden ook onze vijand. Zo
verbood Napoleon ons handel te drijven met Engeland,
"het Continentaal Stelsel". De Engelse vloot was op-
permachtig op zee. Zij belemmerden ons uit te varen
en handel te drijven met andere landen. Zo ging onze
economie achteruit. Steeds meer mensen raakten werk-
loos en werden arm. Ze leden honger. De vrijheid die ze
hoopten te krijgen was ver te zoeken.

Van grote betekenis is geweest dat Napoleon in de ge-
bieden waarover hij macht uitoefende, het bestuur en
de rechtspraak gemoderniseerd heeft. Ook voerde hij
nieuwe maten en gewichten in, het decimale stelsel.
Bovendien werd er een burgerlijke stand geïntrodu-
ceerd, waardoor iedereen een familienaam moest aan-
nemen. Ook het kadaster werd door hem ingevoerd in
Nederland.

cftáJ1Se Ç!)dIn het Ambt C3Zheden

eBJe 12atnottenÇ!)d
Willem V had in de patriottentijd steun van de Pruisi-
sche, Hessische en Engelse troepen.
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Biljoen

Vanaf oktober 1794 was Biljoen hoofdkwartier van
de verbonden tegenstanders in onze streek. Het had
huisvesting te verlenen aan een hoofdofficier en zijn
adjudanten, dienstpersoneel, de wacht en een aantal
paarden. Al deze mensen en dieren moesten gratis van
voedsel en brandstof voorzien worden. Bij hun aftocht
moest Biljoen met een wagen met drie paarden en een
kar met een goed koetspaard assisteren, deze kwamen
niet meer terug!



Eind 1794, een maand voor de komst van de Fransen,
begon de ellende door het terugtrekken van de Engelse
en Duitse troepen over de Veluwe richting Zutphen en
Lochem.

Inkwartiering was aan de orde van de dag. De Oude
Jan in Velp werd tot lazaret ingericht maar dat was niet
voldoende. Daarom werd ook de school voor zieken
ingericht. Er waren 150 zieken, verscheidene soldaten
stierven en werden op het kerkhof begraven.

Voor de jeugd die vrij van school had, viel er veel te
beleven. Vooral toen grote afdelingen van de Hessische
ruiterij door Velp trokken met wagens en kanonnen.

De burgerij had het moeilijk. Wie het zich kon veroorlo-
ven zocht een veilig heenkomen, binnen de muren van
Arnhem. Nijmegen werd gebombardeerd en vanaf de
Keienberg nam men verschillende grote branden waar.
Drieduizend Engelsen vertrokken met spoed.
Op 18 december vertrokken de Hessen en namen hun
zieken mee, zodat Velp een adempauze kreeg. Aan de
inkwartiering kwam nog geen eind. De ene verkleum-
de en uitgehongerde troep volgde de andere op. In het
begrafenisregister van de Oude Jan van koster/meester
Gordon vinden we ten dele naamloos vermeld:

• Overvelddokter Seits, 23j., Hessen-Darmstad
• Een emigrant
• Een Hannovers soldaat
• Een tamboer van het 1e Reg.
• Een korporaal van het Reg. Van Thuijl,
• Een geblesseerde soldaat
• Jaques le Cock uit Douai
• Zijn vrouw Angelique Esprit (een dag later
gestorven)

• Kap-Iuit. Ter zee J.C. Marchand, in dienst van de
"gewezen" Staten en Stadhouder.

Al deze mensen zijn be-
graven op het kerkhof
rond de Oude Jan, ver
van huis.
Toen het bericht kwam
dat de Fransen zegevie-
rend Arnhem naderden
kwam een treurige stoet
gewonden Hannoveria-
nen langs. Ingekwartier-
de soldaten sloten zich bij
de stoet aan die richting
Dieren ging. Arnhem gaf
zich zonder slag of stoot
op 18 januari over. Intus-

Oude Jan sen waren er al troepen
doorgetrokken naar Does-

burg. In de dagorde stond vermeld dat plunderen werd
vrijgelaten. Arnhem kon alle soldaten niet huisvesten,
zodat vele in de omgeving werden ingekwartierd, voor-
namelijk in Velp.

&:.heden !!Jdensde drrmse!!Jd

Huize Overbeek



De predikant van Velp moest onderdak bieden aan 60
man in zijn leeggeplunderde huis en kreeg daarom on-
derdak op kasteelOverbeek, waar ook de Franse gene-
raal was ingekwartierd. Op 19 januari 's middags om 3
uur werd de alarmtrompet geblazen en de trom geroerd.
Iedereen kwam in het geweer. De Hannoverianen waren
teruggekeerd en waren van plan de Fransen weer uit het
dorp te verdrijven. Een slachting werd aangericht. De
vluchtende Fransen zochten een goed heenkomen rich-
ting Rozendaal. Bij Daalhuizen en boerderij Linden-
boom vielen vele doden. Een groot aantal Fransen gaf
zich over. Ze moesten hun wapens afgeven. Het waren
er zoveel dat er niet genoeg onderdak was. Het was een
doelloze aanval, want met Arnhem dichtbij, dat stevig
in Franse handen was, konden ze Velp toch niet vast-
houden. Ze ontruimden Velp weer en het duurde niet
lang of het weerloze dorp werd opnieuw overstroomd
door plunderende bendes. Veel bewoners sloten hun
huizen en vertrokken.
Toen op kasteelOverbeek plotseling enige soldaten
verschenen om hun slag te slaan, gaf de vrouw des hui-
zes Mevr. Van Eck opdracht aan de koster de klok te
luiden. Toen de soldaten dat alarm hoorden maakten ze
dat ze wegkwamen. Ook de prinsgezinde meester Gor-
don moest verschillende keren zijn toevlucht zoeken op
kasteelOverbeek.
Op 27 of 28 januari nam Franse lichte infanterie het
huis Biljoen in bezit. De eigenaar, de heer Van Spaen
tevens burgemeester van Arnhem, was niet thuis. Zijn
personeel werd verjaagd en de naar schatting 300 man
bezetting liet niemand binnen. Ze doorzochten het huis,
maar vonden geen geld en kostbaarheden, waarop ze de
boel vernielden. De heer Van Spaen stelt de schade aan
zijn landgoed op minimaal 30 mille.
Hij had zijn winterkwartier op de grote Markt in Arn-
hem. Zijn echtgenote zocht veiligheid in Brunswijk en
de zomer daarop nam zijn gezin hun intrek op kasteel
Ringenberg dat tot zijn bezittingen behoorde. Zelf bleef
hij als burgermeester van Arnhem op zijn post.

Hof te Dieren

De Fransen hadden de privébezittingen van Willem V
in beslag genomen. Op het Hof te Dieren werden 700
Franse soldaten ingekwartierd. Door roekeloosheid of
moedwil ontstond brand en op 19 februari 1795 werd
het gehele gebouw, met alle kunstschatten erin, in de
as gelegd. Ondanks dat er veel troepen naar Doesburg
vertrokken kwamen er voortdurend nieuwe Franse sol-
daten bij, die door de plaatselijke bevolking gevoed en
gekleed moesten worden. De akkers waren leeggeroofd,
het vee was meegenomen, de eetbare waar schaars en
bijna niet te betalen. De kleine man leed bittere armoe-
de. Klachten bij de generaal hadden geen resultaat. Daar
kwam ook nog hoog water bij, de dijken braken door en
een groot deel van Velp liep onder water. Het gevolg
was dat veel troepen elders onderdak moest zoeken.

Vrijheidsboom



In Velp werd door de Patriotten een vrijheidsboom ge-
plant aan de Hoofdstraat. Hiervoor werd van de Keien-
berg een fijne den gehaald. Door de drank was iedereen
uitgelaten. De boom werd naar het dorp gedragen ter-
wijl men uit volle borst het volgende lied zong: Lang
leev' Capelle, Lang leven wij, Lang leev' Capelle En
de burgerij. Deze Robbert van de Capelle was de leider
van de patriottische oppositie in Gelderland. De vol-
gende dag tegen 10 uur was heel Velp op de been. Voor
kasteelOverbeek waren twee kanonnen opgesteld. Met
twaalf kanonschoten werd het feest geopend. Twee uur
's middags begon de optocht met de versierde boom ge-
dragen door stevige jongens, meisjes hielden de afhan-
gende linten vast. Hier achter kwamen de 6 maagden in
het wit met vrijheidshoeden. Na de optocht werden de
Franse soldaten vrijpostig, vooral het zestal in het wit
moest het ontgelden. De Velpse jongens konden dat niet
lijdzaam aanzien en het kwam tot een handgemeen.
Op 28 januari 1796 werd de burgerij weer opgeroepen
om een vrijheidsboom te planten. Deze keer was het
een eikenboom uit het bos bij Larenstein die geplant
werd bij het voormalige postkantoor. Wat er met de eer-
ste vrijheidsboom was gebeurd, vertelt Kerkkamp niet.

Q'7Jyhezd !fe!pkhezd en bróederschap

Biljoen

Geheel in de geest van
het Franse motto "vrij-
heid, gelijkheid en broe-
derschap" schaften de
vertegenwoordigers van
het volk van Gelderland
o.a. het erf stadhouder-
schap, het leenstelsel en
alle adellijke voorrech-
ten af. De bewoner van
kasteel Biljoen, Johan
Frederik Willem van
Spaen, moest de boeken

Johan Frederik Willem van en papieren van de kerk
en het diaconiebestuur

afgeven. Eind 1797 schreef het ambt Rheden hem aan
om ook de kist met charters en papieren van het ambt
in te leveren. Ook het jachtrecht op de Veluwe werd af-
geschaft. De heer Van Spaen moest nu eenjachtvergun-
ning aanvragen bij de municipaliteit. De goederen van
veel oud-regenten werden in beslag genomen.
Zo verloor de heer Van Spaen zijn goederen te Velp,
Doomspijker, Oosterbeek en Renkum. Maar de uitvoe-
ring hiervan liep niet zo'n vaart. Van Spaen, Gelderse
orangist, die tijdens de Republiek bestuurder op de Ve-
luwe was en afgevaardigde naar de Staten-Generaal,
keerde, na een periode van ambtloosheid, in 1802 terug
in het bestuur en had zitting in het Wetgevend Lichaam
onder Lodewijk Napoleon. In 1808 bezocht koning Lo-
dewijk Napoleon Arnhem en Rozendaal en was na af-
loop te gast bij Baron van Spaen op Biljoen.

Spaen

OCet Ambt @(heden wordt gemeente met eigen bestuur

Bij de Bataafse revolutie van 1795 verloren de edelen
hun bevoorrechte positie; daarvoor in de plaats kwam
er een municipaliteit, bestaande uit zes burgers, afkom-
stig uit de verschillende dorpen van het ambt. De schout
werd nu secretaris van de municipaliteit; ook behield
hij zijn notaris functie.



Bij de revolutionaire Staatsregeling van 1798 verloor
het ambt Rheden voor korte tijd zijn zelfstandigheid,
omdat het met de ambten Brummen en Renkum werd
samengevoegd, maar dat werd al snel weer ongedaan
gemaakt. Vanaf 1802 heeft Rheden weer een eigen be-
stuur, bestaande uit een aantal gegoede inwoners. Dit
ambt Rheden zou na de annexatie van het Koninkrijk
Holland door het Franse Keizerrijk in 1811 (tot 1818)
in twee delen worden gesplitst, te weten, een gemeente
Velp (waar ook Rozendaal aan toegevoegd werd) en
een gemeente Dieren, waaronder ook Rheden viel.

Dorpskerk van Rheden

Langzaam maar zeker brokkelde het vertrouwen in de
Fransen af en deden de Oranjegezinden van zich spre-
ken. In 1799 deden ze een inval in Oost-Gelderland en
kregen ze steun van ongeveer 300 Rhedenaren. Onder
de roep "Oranje Boven" werd een troep Arnhemse bur-
gers, die tegen hen waren uitgezonden, omsingeld en
ontwapend. Een groep van 50 man met een kanon heeft
later de oproerige menigte uiteen gejaagd.
Rheden was van oudsher de hoofdplaats van het Ambt.
Daarom is de Dorpskerk van de vier middeleeuwse ker-
ken in onze gemeente de grootste. Aan het begin van de
Franse tijd was dit nog zo. Zelfs in 1808 was Rheden
nog de hoofdplaats zoals blijkt uit het aantal militairen
dat elk dorp moest leveren en dat afhankelijk was van

het aantal inwoners. Velp en zijn buurtschappen 7, Ro-
zendaall, Rheden 12, Ellecom 6, Dieren 6, Spankeren
2, totaal 34. Drie jaar later in 1811 lagen de verhoudin-
gen anders en waren de aantallen als volgt: Velp en zijn
buurtschappen 14, Rozendaal5, Rheden 12, Ellecom 6,
Dieren en Spankeren 15, totaal 52. In 1814 werden in
de gemeente Dieren nog 22 jongens vermist die hadden
deelgenomen aan de ijselijke veldtocht van Napoleon
naar Moskou.
Velp en zijn buurtschappen en Dieren en Spankeren sa-
men hadden in 1812 iets meer inwoners dan Rheden. In
Rheden en Ellecom was het aantal inwoners ongeveer
gelijk gebleven maar in Velp en Dieren waren nu twee
keer zoveel inwoners, de dorpen waren flink gegroeid.
Dat niet iedereen het eens was met al de vernieuwingen
en veranderingen bleek ook uit het in 1799 's nachts
omhakken van de vrijheidsbomen in Dieren en De
Steeg. Het departementale bestuur van den Rhijn ge-
lastte dadelijk tot herplanting.

De Heerenbank in de Dorpskerk

Op 16 augustus 1803 liet het gemeentebestuur het be-
ginsel van gelijkheid wat varen, want de voormalige
bank van de ambtsjonkers in de kerk van Rheden werd
nu bestemd voor de richter en de leden van het ambts-
bestuur.
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Slag bij Leipzig

De Slag bij Leipzig werd tussen 16-19 oktober 1813
uitgevochten door de coalitie legers van Rusland, Prui-
sen, Oostenrijk en Zweden tegen het Franse leger van
Napoleon. Napoleons leger bevatte ook Poolse en Itali-
aanse troepen en Duitsers van de Rijnbond. Bij de strijd
waren meer dan 600.000 soldaten betrokken en deze
was daarmee de grootste veldslag in Europa vóór de
Eerste Wereldoorlog.

Na de slag bij Leipzig rukte het Pruisische legerkorps
onder Von Bülow via Hannover op naar het Rijnland
om de Fransen uit Nederland te verdrijven. Noordelij-
ker opereerden de Kozakken, die zich o.a. van Zwolle
meester maakten.

Aan de Franse kant waren de zorgen van Generaal
Amey, die het bevel over de IJssellinie voerde, groot.
Hij was in de eerste plaats bezorgd om Doesburg, om-
dat deze plaats als voorpost belangrijk was voor Arn-
hem. De stad was alles behalve een eerste klas vesting
en daarom versterkte hij de bezetting met 80 Polen. In
november 1813 werden 700 á 800 Fransen in Velp inge-
kwartierd, die alles wat eetbaar was oppeuzelden.

Zijpenberg

Op de Zijpenberg hadden ze een uitkijkpost. Omdat de
berichten dat de geallieerden in aantocht waren steeds
sterker werden, sloegen de Franse ambtenaren op de
vlucht. Een lange sliert wagens met hun hele hebben
en houden trok door de Hoofdstraat van Velp naar Arn-
hem. Zoals een oud Volksliedje ons vertelt:

"Met Hollands geld al op haar rug, ha, ha,
Zoo neemt dat diverot de vlugt,
Douanes ganen hand aan hand
Met de Gendarmes uit onds land, ha, ha."

Negen dagen voordat generaal Von Bülow de Neder-
landse grens overstak, liet hij weten dat hij kwam om
de Nederlanders van de Fransen te verlossen en riep hij
op om zijn zijde te kiezen.
Op 19 november kwam het bericht dat Doesburg door
de Kozakken was ingenomen. Ze onderhandelden met
de Polen die de brug neerlieten en Doesburg was voor
de goede zaak gewonnen. Er werden wachten uitgezet
bij het veer naar Dieren en Rheden en de Kozakken
kampeerden op het kerkhof.
Generaal Amey liet het er niet bij zitten en probeerde
Doesburg te heroveren.



22 November marcheerde een flinke krijgsmacht door
Velp. In het holst van de nacht werden ze bij het Latum-
seveer overgezet en na een kort gevecht met de zwakke
wacht van de Kozakken kwam Doesburg weer in han-
den van de Fransen. De bevolking moest het ontgel-
den.
Inmiddels naderde generaal Von Oppen ons land met
zijn Pruisische dragonders, de voorhoede van het derde
Pruisische leger met Von Bülow als bevelvoerder. Toen
Von Oppen hoorde dat Doesburg door de Fransen was
heroverd, trok hij met spoed door en stond onverwachts
voor de stad. De dronken plunderende soldaten boden
weinig tegenstand en werden door de Pruisen onder de
voet gelopen, neergesabeld of gevangen genomen. 20
Douaniers zwommen naar de overkant van de IJssel
hun vrijheid tegemoet en een 40-tal soldaten ontkwam
door de Ooipoort en vluchtte via het Rhedense veer
naar Arnhem. Dit was een zware slag voor generaal
Amey, vooral omdat de volgende morgen bericht kwam

dat Westervoort was ingenomen. Ge-
neraal Amey had 23 november ver-
sterking gekregen van wel twee

bataljons, 1500 man voetvolk
en 200 kurassiers (cavale-
riesoldaten te paard die
een borstharnas droegen
dat een kuras heette).

Kurassier

Op woensdag 24 novem-
ber trok hij 's avonds,
met een behoorlijke
krijgsmacht de Velper-
poort uit om Doesburg
nog een keer te herove-

_ ren. Een dag eerder was
al een bataljon die kant
uit gestuurd, maar dat
was niet verder dan tot
Velp gekomen.

Schipbrug Doesburg

Met spoed werd de schipbrug bij Doesburg hersteld.
De eerste Pruisische troepen trokken op 24 november
de IJssel over naar Dieren. Omdat Zutphen nog door
de Fransen was bezet vond men het niet verstandig al
richting Arnhem te gaan. Wel werden in de buurt van
Ellecom wat voorposten uitgezet. Hierna vertrok de
hoofdmacht richting Zutphen. In Brummen raakten
de Pruisen slaags met een klein detachement van het
Zutphens garnizoen, dat spoedig moest capituleren. Na
dit oponthoud gingen ze naar Zutphen waar de garni-
zoenscommandant weigerde de stad over te geven. Hij
bedacht zich echter na een korte beschieting door het
geschut vanaf de Kanonsdijk. Hierna volgde nog een
verkenning door de Pruisen richting Deventer, dat nog
te sterk werd geacht om meteen in te nemen. Men liet
een deel van het leger achter in Zutphen en trok terug
naar Dieren en Doesburg, waar de mannen de nacht
doorbrachten.
Von Oppen trekt 25 november om 8 uur met de voor-
hoede die bij de IJsselbrug bij Doesburg gelegen was
over de grote weg richting Arnhem. Majoor Von Braun-
schweig bleef met zijn bataljon van de landweer bij de
IJsselbrug achter. Generaal Von Bülow volgde met de
derde, vierde en zesde brigade langs de IJssel.



De Pruisische voorpost en de Fransen, die op weg wa-
ren om Doesburg te heroveren, treffen elkaar ter hoogte
van kasteel Middachten. Er ontstaat een vinnig gevecht.
Hierna stellen de Fransen zich in carré op. De Fransen
werden gedwongen zich terug te trekken door de over-
macht van het Pruisische geschut. Nu en dan vormden
ze nog een carré maar door gebrek aan ruiterij en ge-
schut moesten ze steeds wijken en vluchtten naar de
bossen en heuvels van Rhederoord. De Pruisische cava-
lerie had intussen De Steeg en Rheden bezet.
De Fransen die in Velp ingekwartierd waren hoorden in
de verte geschutvuur. Zij vertrokken in stormmars, zeer
tot genoegen van de bewoners van Velp. Bij Rheden
kregen ze de vijand in zicht. De Pruisische cavalerie
deed verscheidene aanvallen, doch deze werden door
de haastig gevormde carrés afgeslagen. De Pruisen had-
den Rheden al weer ontruimd en wilden zich terugtrek-
ken naar De Steeg, toen hun rijdende artillerie arriveer-
de. Deze schoot grote gaten in de Franse gelederen. De
Pruisen hielden weer stand en ook deze Fransen waren
gedwongen de aftocht te blazen.
Zo vluchtten op die bloedige donderdag twee groepen
Franse soldaten naar Velp. De soldaten die van Rhe-
deroord kwamen probeerden de Franse uitkijkpost op
de Zijpenberg te bereiken. Deze was helaas al door
de Pruisen ingenomen en zo liepen ze in de val. Op
de Keienberg en in de Ossendaalselaan probeerden de
Fransen de achtervolgers het hoofd te bieden. Een fel
gevecht brak uit. De volgende morgen lag de gehele
omtrek vol met doden en gewonden en de Beekhuizer-
beek was rood van het bloed. De Fransen sloegen weer
op de vlucht en vormden hun laatste carré bij de bocht
van Daalhuizen en het Lange Water. Ook hier werden
ze door de Pruisen verjaagd na hevige verliezen en her-
groepeerden ze zich in Arnhem. Op 25 november 1813
zijn Rheden en Rozendaal vrij. Generaal Von Oppen
staakte de achtervolging en nam zijn intrek op Biljoen.
De volgende dag werden de doden begraven en veel
gewonden werden ondergebracht en verpleegd op de

ruime zolders van de pastorie te Rozendaal. Hierna be-
gon hij met de verkenning en omsingeling van Arnhem.
Vrijdag 26 november kwam 's middags om 2 uur door
de St. Janspoort een hoge Pruisische officier, graafVon
Wijlich en Lottum, de stad binnen om over capitulatie
te spreken. Na twee uur onderhandelen verliet de graaf
Arnhem zonder resultaat.

Friedricn Wilhelm Freiherr
vonBülow

c58esbssende slag om Amhem

Maandag 29 novem-
ber kondigden trom-
petten en trommels
de Pruisische hoofd-
macht van 9000 man
aan inVelp. De bewo-
ners waren getooid
met oranje strikken
en van de toren wap-
perde de driekleur
terwijl de klok vro-
lijk luidde. Onder
gejuich van Oranje
boven werd generaal
Von Bülow met zijn
staf van officieren
naar kasteel Biljoen
begeleid. Baron Van
Spaen onthaalde hen
daar gastvrij.

Er werden nu voorbereidingen getroffen voor de bestor-
ming van Arnhem. De troepen waren in een halve cirkel
om Arnhem samengetrokken. Er waren duizenden sol-
daten die onderdak en voedsel moesten hebben en hun
paarden hooi en stro. Dat was niet makkelijk want de
bevolking was al door de Fransen uitgeknepen. Toch
spaarden ze het eten uit hun mond om de bevrijders te
voeden.



Op 30 november, vroeg in de morgen, vertrok bevel-
hebber Von Bülow uit zijn hoofdkwartier Biljoen om
zijn troepen persoonlijk aan te voeren en de Fransen uit
Arnhem te verdrijven. Hij beloofde barones Van Spaen
de stad niet te plunderen. Hij rukte met de tweede co-
lonne op via Rozendaal over de Schelmseweg naar de
Zijp en installeerde zich daar op de Sterrenberg, die wij
nu nog als Gulden Bodem kennen. Als gids diende Ca-
rel Henny. Aan zijn zijde bevonden zich generaal Von
Oppen en overste Von Trescow, verschillende adjudan-
ten en stafofficieren.

De stelling van de Pruisen was een halve cirkel die zich
uitstrekte van Rozendaal over de Pinkenberg, Menthen-
berg, Amsterdamse weg, Zandberg en Utrechtseweg tot
aan de Rijn. In het midden bevond zich de Sterrenberg.
De Pruisen openden de aanval met 9.000 man, versterkt
met wat Kozakken tegen een garnizoen van ongeveer
4000 Fransen. Op twintig minuten afstand bevond zich

nog een flinke reser-
~ vemacht, die niet is
. "I ingezet. De dappere

Fransen moesten na
hevig verzet de stad
prijsgeven, waarbij
wel 2500 Franse en
700 Pruisische sol-
daten sneuvelden. De
ongeveer 700 Franse
kr ij gsgevangenen
werden uiteindelijk in
de Luthersekerk op-
gesloten. De rest van
de Fransen vluchtte
onder het vuur van de
Pruisische kanonnen
de Eldensedijk op of
wierp zich in de Rijn.

Intocht van generaal VonBülow in
Arnhem

Het stadsbestuur besloot enkele uren nadat de stad was
ingenomen Von Bülow de gouden sleutels van de stad
als teken van overgave te overhandigen. 's Avonds
schrijft Von Bülow aan o.a. zijn vrouw Pauline dat hij
in deze oorlog tegen Napoleon al veel strijd heeft gele-
verd maar dat de inbezitname van Holland een van de
ergste was.

Op 1 december verliet Von Bülow met zijn troepen
Arnhem en trok op 2 december Utrecht binnen. Krach-
tens een besluit van koning Willem I ontving generaal
Friederich Wilhelm Freiherr von Bülow voor de ver-
overing van Arnhem een lijfrente van 1000 dukaten.
Door zijn latere verdiensten bij Waterloo aan ons va-
derland bewezen, werd deze rente in de mannelijke lijn
erfelijk verklaard. De familie heeft deze toelagen tot
1940 gekregen. In het voorjaar van 1815 was de wet
op de Militaire Willems-Orde door de Staten-Generaal
aangenomen, door de koning en zijn ministers getekend
en in de Staatscourant gepubliceerd. De eerste 1004 be-
noemingen gingen naar de officieren en soldaten die
de teruggekeerde keizer Napoleon Bonaparte I in juni
1815 bij Quatre- Bras en Waterloo definitief versloegen.
De eerste 6 grootkruisen en 998 ridders in alle klassen
van de Orde werden op 8 juli benoemd. De kroonprins,
de zoon van koning Willem I, en Von Bülow hoorden
bij de eerste zes die een grootkruis kregen.

CWzlhm @ktJmil§ der CJ-rederlanden

Willem Frederik werd in 1772 te Den Haag geboren
als derde zoon van stadhouder Willem V en prinses
Wilhelmina van Pruisen. Na de dood van stadhouder
Willem V stond hij tot 1815 bekend als Willem VI. Op
30 november 1813 zette Willem Frederik na achttien
jaar weer voet op Nederlandse bodem. In Londen was
hij per brief uitgenodigd als "soeverein vorst" de re-
gering op zich te nemen. De brief was afkomstig van
het Driemanschap van 1813, de Haagse notabelen Gijs-



bert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn
van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum. Willem
Frederik aanvaardde hun uitnodiging en het Engelse
fregat The Warrior bracht hem naar de kust van Sche-
veningen. Met een boerenwagen werd hij vervolgens
naar het strand gereden.

Aankomst in Scheveningen

Koning Willem t, 2 december 1813

Op 1 december werd Willem Frederik tot soeverein
vorst uitgeroepen, wat op 2 december door hem werd
aanvaard. Als koning Willem I kon hij gebruikmaken
van de bestuurlijke infrastructuur die het Franse Keizer-
rijk en het Koninkrijk Holland hadden achtergelaten.

Na het Congres van Wenen werd hij in 1815 als Willem
I uitgeroepen tot koning der Nederlanden.
Mr. Gerard van Hasselt van Daalhuizen riep op 7 de-
cember 1813 alle Velpenaren op voor een openluchtver-
gadering op de heide tussen Rozendaal en Daalhuizen.
Daar werd besloten om een delegatie naar Den Haag te
sturen, om Koning Willem I geluk te wensen met zijn
terugkomst in het vaderland. Bij de omwenteling in
1795 had de oranjegezinde Van Hasselt al zijn open-
bare ambten verloren.

Waterloo
monumentje

Het moedige optreden van de
kroonprins, de latere koning
Willem II, in de veldslagen bij
Quatre Bras, Waterloo, Hasselt
en Leuven tegen Napoleon in-
spireerde Van Hasselt in 1815
tot het oprichten van een 'Gel-
dersch monument ter eere van
de kroonprince van Oranje en
al zijn medehelden' . Dit unie-
ke monument je stond eerst op
de plek waar de laatste slag
tegen de Fransen in Velp was
geleverd en is later verplaatst
naar park Daalhuizen.

Bronnen:
H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, Herdruk, Gys-
bers & Van Loon, Arnhem 1965.
H. Kerkkamp, Bewogen jaren, Velp en omgeving, in en na de
Franse tijd, Oudheidhundige Kring Rheden-Rozendaal1965.
S. Reynders, Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen, N.V.
Middenstandsdrukkerij .Velp 1928.
Mr. J.W. Staats Evers, Arnhem in November 1813, naar de be-
richten van tijdgenooten en uit onuitgegeven bronnen geschetst,
Arnhem Nijhoff en zoon 1864.
Artikel in de Gelderlander van 10 augustus 2013: Loon Duitse
bevrijder Arnhem stopte in 1940 en Verzet tegen uitkering Duit-
se generaal door de Arnhemse Courant in 1840.
http://www.hethuisvanoranje.nV
08%200rden%20en%200nderscheidingen/GeschiedenisMili-
taireWillemsOrde.html
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Hierbij het eerste deel over driehoeksmetingen aan de
Veluwezoom. Allereerst wordt nader ingegaan op het
begrip driehoeksmeting, vervolgens wordt duidelijk ge-
maakt waarom dit zo belangrijk is. Aanvullend vindt u
een kort historisch overzicht.

In een volgende aflevering wordende grote landelijke
driehoeksmetingen belicht die in Nederland land heb-
ben plaatsgevonden. Daarbij richten we de schijnwerper
speciaal op de werkzaamheden die voor die metingen
in onze omgeving hebben plaatsgevonden. Als laatste
komen de plaatselijke driehoeksnetten uit de allereerste
registraties van het Kadaster aan de orde. Deze waren in
relatie tot een degelijk landelijk driehoeksnet, waaraan
toentertijd gewerkt werd, veel eenvoudiger opgezet.

WAT IS DRIEHOEKSMETING, EN WAAROM
WERD HET GEBRUIKT?

Als landmeters besloten een gebied te registreren, ge-
beurde dat met behulp van een in het terrein aangege-
ven netwerk van zogenaamde "meetlijnen". Gestreefd
werd om een relatief groter gebied zo nauwkeurig mo-
gelijk op te meten en in kaart te brengen. Voorwaarde
hierbij was dat de onderlinge ligging van meetpunten
ten opzichte van elkaar bekend was. Deze moesten ver-
spreid door het hele op te meten gebied liggen. Door-

gaans werden kerktorens, hoge schoorstenen en andere
markante punten hiervoor gebruikt. Waar geen geschik-
te coördinaten aanwezig waren, bracht men deze zelf
aan. Ze werden door palen ("baken") gemarkeerd. Van-
uit deze punten werden de meetlijnen, zoals BC in afb.
1, gemaakt. Zo werd het terrein in kaart gebracht. Het
netwerk van meetlijnen werd tussen de zijden van het
driehoeksnet nog verder verfijnd, zoals in de figuur bij-
voorbeeld te zien is met het streeplijntje tussen de lijnen
CA en BA, dat langs een gebouw gelegd is.
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Voorbeeld hoe een terreinsituatie kan worden opgemeten
aan een meetlijn, en hoe dat dan later op de kaart op schaal
kan worden gekarteerd.

De methode om de ligging van die coördinaten ten op-
zichte van elkaar te kunnen bepalen is de driehoeks-
meting, ook wel triangulatie genoemd. Als we van een
driehoek ABC (zie afb. 2) de hoeken CAB en ABC me-
ten, respectievelijk aangegeven door één of twee boog-
jes, dan ligt de vorm van de driehoek vast. De derde
hoek is immers de aanvulling tot 1800• Als we dan ook
nog de lengte van één zijde, bijvoorbeeld AB meten
(aangegeven door de dubbele streep), is met behulp van
de sinusregel ook de lengte van de andere beide zijden
te berekenen, en zijn de punten ten opzichte van elkaar
bepaald.
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Afb. 2 Tekening van driehoek ABC, met twee gemeten hoe-
ken en één bekende zijde

Als we nu meerdere driehoeken tegen elkaar aan hebben
liggen, hoeft men van iedere driehoek maar 2 hoeken te
meten, plus de lengte van 1 zijde. Een snelle methode
om van dit driehoeksnet alles te kunnen berekenen (zie
afbeelding 3): het driehoeksnet van Doesburg, dat in
1817 werd samengesteld door L.D. van Heijst). Het
was in het verleden veel gemakkelijker om met een
redelijke nauwkeurigheid hoeken te meten, dan lange
afstanden. Er waren altijd wel terreinhindernissen zoals
begroeiing, water, gebouwen enz. die dat bemoeilijkten
of onmogelijk maakten. Zijn in driehoek 1 de afstand
AB (de "basis") en de 3 hoeken bekend, dan kunnen de
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Afb. 3Afbeelding van het plaatselijke driehoeksnet van L.D.
van Heijst uit 1817

lengtes BC en AC worden berekend. In de aansluitende
driehoeken 2 en 7 zijn dan dus respectievelijk de afstan-
den BC en AC bekend, zodat we weer genoeg hebben
aan het meten van de hoeken.
Als dan ook nog van ten minste één zijde de oriëntering
werd bepaald, bijv. t.o.v. het noorden, kon dat hele net
daarvan worden afgeleid. Men bepaalde dan een assen-
stelsel, dat meestal zijn oorsprong vond in een markant,
centraal gelegen punt, het centrum van dat net genoemd.
In dit voorbeeld is dat de "pijl van de grote toren" van de
Martinikerk (zie afb. 4). Door dat punt trok men een lijn
noord-zuid (de "meridiaan"), en haaks daarop een oost-
west lijn ("perpendiculair"genoemd). Van alle punten
van het net werden nu de afstanden tot de beide assen
berekend, de zogeheten coördinaten. De basis was de
lijn van A ("de schouw"), ook wel schoorsteen van 't
huis den Ouden Tol, naar B ("de geveltop" van het huis

bewoond "bij Geer-
lings"). Beide pun-
ten toen dus gele-
gen in de kadastrale
gemeente Dieren.
De gemeten afstand
was 1551,6 meter.

Een oude foto van de toren van de
Martinikerk in Doesburg. Deze was
het centrum van het driehoeksnet
van Doesburg gemeten door L.D.
van Heijst in 1817

Als de coördinaten
uit dat oude drie-
hoeksnet worden
omgerekend naar
het stelsel waarin
ook de huidige to-
pografische kaarten
vervaardigd zijn,
komt men voor punt
A echter uit op het
complex "De Drie
Koningen", en voor
punt B bij "De Koe-
kingsbouwing".



Punt I is de "Toren van Ellecom, de pijl van dezelve"
(Sint Nicolaaskerk in Ellecom), en punt H is "bergroe-
de met een ton bij den Ouden Beimer Hof'. Dat laat-
ste punt, van het driehoeksnet van Doesburg, is waar-
schijnlijk identiek aan punt U van het driehoeksnet van
Dieren.
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Afb. 5De kadastrale situatie van "den Ouden Beimerhof"
en "den Graoten Beimerhof" in 1817.
Duidelijk aangegeven is de ronde vorm van de hooibergen,
1 bij de Oude Beimerhof met daarbij de letter "U", en 2 bij
de Graoten Beimerhof

(hier op afb. 5 te zien op een uitsnede van het kadastrale
minuutplan Dieren H 1, ook uit 1817). Op deze afbeel-
ding 5 staat bij "den Ouden Beimerhof' een ronde hooi-
berg, en zijn bij "den Grooten Beimerhof' twee ronde
hooibergen aangegeven. Vandaar dat de "bergroede bij
den Ouden Beimershof' kennelijk was voorzien van
een ton, om er zeker van te zijn dat op de juiste "berg-
roede" werd gericht tijdens de hoekmeting. Zoals ook
de baken B en C in afb. 1 voorzien zijn van een soort
mand en een vlag, om verwarring met andere hoge pa-
len te voorkomen.)

Op de foto van afb. 6 zijn twee van dergelijke hooi-
bergen met centrale paal afgebeeld, de linkse vol hooi,
de rechtse ongeveer voor de helft met hooi gevuld. Als
alle punten van een driehoeksnet t.o.v. elkaar bekend
zijn, kan men door op het papier van de te maken kaart
een ruitennet aan te brengen, de ligging van die punten
aangeven. Daartussen kan de meting op de kaart wor-
den gekarteerd (zelfs als die kaart uit meerdere bladen
bestaat).

"

Afb. 6Een foto van oude hooibergen met centrale paal,
waarlangs het dak in hoogte kon worden verschoven. Waar-
schijnlijk waren de hooibergen in de Beimerwaard van een
soortgelijk type.

BESCHRINING DOOR GEMMA FRISlUS. 3)

Wij Nederlanders, en vooral de Friezen, zijn er trots op,
dat het principe van de driehoeksmeting voor het eerst
is beschreven door Jemme Reinerszoon, een in 1508 in
Dokkum geboren geleerde. Hij was werkzaam aan de
universiteit van Leuven in België. Omdat de geleerden
in die tijd hun publicaties meestal in het Latijn uitbrach-
ten, gaf hij zichzelf, ook volgens het gebruik van die
tijd, een Latijnse naam: Gemma Frisius. Zijn beschrij-
ving verscheen voor het eerst in 1533, als aanhangsel in
een bewerking door hem van een boek "Cosmographi-
cus Liber" uit 1524 van Peter Apian (Bennewitz) die
zichzelf Petrus Apianus noemde. De Latijnse naam van
dat aanhangsel luidde "Libellus de locorum describen-
dorum ratione". Hij had deze bewerking in 1529 ook
al uitgegeven, maar toen zonder dit aanhangsel. Deze
beide uitgaven waren in het Latijn. In 1537 verscheen
hiervan de eerste Nederlandstalige uitgave, het aan-
hangsel onder de titel: "Een boecxken seer nut ende



Profitelijc allen Geographiens/leerende hoemen eenig-
he plaetsen beschrijven/ende het verschil oft distantie
der selver meten sallwelck te voren noyt ghesien en is
gheweest". Aan de hand van een theoretisch voorbeeld,
(zie afb. 7), beschrijft hij, hoe men de ligging van de
verschillende plaatsen, dorpen en steden t.o.v. elkaar op
een kaart kan aangeven.

Afb. 7Afbeelding van het theoretische driehoeksnet van
Gemma Frisius, dat hij in 1533 beschreven heeft.

In zijn voorbeeld zou hij eerst de toren van Antwerpen
("Antuerp") beklimmen. Hier zou hij met een kompas
de richtingen bepalen naar andere steden zoals Mid-
delburg ("Mittelburgum), Bergen op Zoom ("Berge"),
Lier ("Lira"), Brussel (Bruxel). Vervolgens geeft hij
deze richtingen aan op een vel papier. Dan reist hij naar
Brussel waar hij ook weer de toren beklimt, en meet
ook hier met zijn kompas georiënteerde richtingen naar
de omliggende steden. Op het vel papier, geeft hij op

de richting van Antwerpen naar Brussel met een stip
die stad aan. Dit doet hij op een zodanige schaal dat de
andere steden nog op datzelfde vel papier aangegeven
kunnen worden. In die stip (Brussel) tekent hij vervol-
gens de in Brussel gemeten richtingen. Het snijpunt van
de richtingen uit die beide steden naar eenzelfde stad
geeft de positie van die stad weer. Het resultaat is een
kaart waar deze steden in de juiste positie t.o.v. elkaar
getekend staan. De punten zijn bepaald door "Voor-
waartse snijding", zegt men in de landmeetkunde. Als
de afstand tussen de beide steden bekend was, kon deze
op de gewenste kaartschaal worden aangegeven, en was
de kaart volledig op die schaal getekend.

GRAADMETING DOOR SNELLIUS. 4)

De eerste ons bekende driehoeksmeting in ons land, is
het driehoeksnet uit 1617 van onze landgenoot Wil-
lebrord Snel van Royen (1580-1626), die zich Snellius
noemde, een professor uit Leiden. Hij maakte een uit
14 torens bestaand driehoeksnet tussen Alkmaar en
Bergen op Zoom. (zie afb. 8).

Het driehoeksnet van Snel-
lius. De uitkomsten werden
in 1617 gepubliceerd.

Deze metingen waren niet
bestemd om dat gebied
op te meten en in kaart te
brengen, maar ten behoeve
van een zogenaamde graad-
meting. Hierbij bepaalt men
m.b.V. van een hoekmeet-
instrument het verschil in de
geografische breedte (dus
het verschil in de metingen
van de hoogte van de Pool-
ster, de zogenaamde "pools-
hoogte") tussen 2 punten
die ongeveer op dezelfde
meridiaan liggen.

---------------------------------------------~~-



In dit geval dus Bergen op Zoom en Alkmaar. Uit dat
verschil en de berekende lengte L, kan men eenvoudig
de omtrek van de aarde berekenen. Het grote voorbeeld
van Snellius was de Griekse Eratostenes (ca. 275-195
voor Christus), die werkzaam was in Alexandrië. In een
tijd dat men er nog niet van uitging dat de aarde een
ronde vorm had, heeft hij al metingen verricht om de
omtrek van de aarde te bepalen!

Snellius gebruikte voor zijn metingen van de hoogte
van de Poolster een reusachtig kwadrant met een hoog-
te en breedte van 2,23 meter, dat omstreeks 1610 was
gemaakt door Willem Janszoon Bleau.
Het is nog te zien in het Museum Boerhaave in Leiden.
Omdat Snellius zijn basismeting wilde uitvoeren in de
omgeving van zijn woonplaats Leiden, kon hij door de
aanwezigheid van de vele sloten en andere terreinhin-
dernissen, slechts een vrij korte basis meten van 87,05
Rijnlandse Roeden (± 328 meter). Deze heeft hij door
hoekmetingen kunnen overbrengen via 'basisvergro-
ting' op de lijn Leiden-Den Haag van zijn net. Hij vond
als omtrek van de aarde 38.639 km i.p.v. 40.000 km,
dus ongeveer 3 Y2 % te klein.

De resultaten van zijn graadmeting werden in 1617 in
druk uitgegeven. Zijn driehoeksnet was niet in onze
omgeving gelegen, maar was wel van groot belang voor
de verdere ontwikkeling van de triangulatie. Hij was
de eerste die het bovengenoemde basisvergrotingsnet
introduceerde, en hij bepaalde ook als eerste een punt,
door het uitsluitend meten van richtingen naar omlig-
gende punten uit zijn net, doormiddel van "achterwaart-
se snijding".

Op deze manier bepaalde punten werden meestal "Snel-
liuspunten" genoemd. Het zal duidelijk zijn, dat de in-
breng van de kennis van Frisius en Snellius er aan heeft
bijgedragen dat de driehoeksmeting internationaal een
veel gebruikte methode is geworden.

Voetnoten.

1) Omdat de inkt van het originele Register van Driehoeks-
meting van Rheden totaal verbleekt is, is dat helaas niet voor
100% aan te tonen. Bij de behandeling van dat net in een
volgend nummer meer bijzonderheden daar over.
2) Deze uitsnede is zodanig gedraaid, dat de namen van de
beide boerderijen te lezen zijn, maar de perceelnummers
staan nu gedraaid.
3) De genoemde informatie over Gemma Frisius is ontleend
aan "Een nuttig en profijtelijk boekje voor alle geografen"
van Gemma Frisius, met een inleiding en nabeschouwing
door H.C. Pouls. Delft, 1999.
4) Zie verder in: N.D. Haasbroek. "Gemma Frisius,
Tycho Brahe and Snellius and their Triangulations".
Delft,1968

Verantwoording van de afbeeldingen:

Afb. 1 Tekening door dhr. J.c. Kreffer, afkomstig uit het
blad van de Historische Vereniging in de Gemeente Epe:
Amt Epe, nr. 132, oktober 2000.
Afb. 2 Afkomstig uit het boek: Inleiding Landmeetkunde,
deel 1 van ir. J.E. Alberda, Delft 1976, blz. 35.
Afb. 3 Door mijzelf bewerkte afbeelding uit de: Kadastrale
Atlas Gelderland 1832, Doesburg. Uitgegeven te Arnhem,
1988.
Afb. 4 Foto uit de collectie van de Rijksdriehoeksmeting,
thans aanwezig in het Bedrijfsmuseum Kadaster in Arnhem.
Afb. 5 Uitsnede van het Kadastrale minuutplan Dieren, sec-
tie H, in 1 blad, uit 1817 www.watwaswaar.nl
Afb. 6 Afkomstig van de website www.gahetna.nl © Na-
tionaal Archief. Hooibergen met centrale paal, datum 1951,
locatie ergens in Overijssel.
Afb. 7 H.C. Pouls. "Een nuttig en profijtelijk boekje voor
alle geografen" van Gemma Frisius, met een inleiding en
nabeschouwing door H.C.Pouls. (blz. 15) Delft, december
1999.
Afb. 8 Driehoeksnet van Snellius afkomstig uit: Rijksdrie-
hoeksmeting, deel 2 van de serie landmeetkundig perspec-
tief, uitgave van de dienst van het kadaster en de openbare
Registers. September 1979.

http://www.watwaswaar.nl
http://www.gahetna.nl
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Ton Elzebroek

Als men zich vanaf de Spankerense Petruskerk over
de Kerkweg in noordelijke richting begeeft, ziet men
buiten de bebouwde kom links van de weg twee boer-
derijen die achtereenvolgens 'de Peppel' en 'het Loo'
heten. De eerste boerderij wordt nu bewoond door de
familie Van Middelkoop en de tweede door de familie
Geerligs. Vroeger heetten deze boerderijen respectieve-
lijk 'het Grote Loo' en 'het Kleine Loo'. Zij staan op
de plek of in de buurt van de plaats waar meer dan acht
eeuwen geleden 'de curtis toe Loe' heeft gestaan. Een
curtis was een 'herengoed' , dat in de tijd van het hof-
stelsel ontstond en eigendom was van de landsheer. Als
zodanig was het een domeingoed. Volgens dr. D. Otten
was de hof 'het Loo' in de 12e eeuw eigendom van de
graven van Gelre.

\fro~g~ontginning enbewoning
De eerste ontginningsactiviteiten die vanuit de hofwer-
den ontplooid, dateren uit de 11e en 12e eeuw. De naam
'Loo' doet echter een vroegere oorsprong vermoeden.
De naam is afkomstig van het Germaanse 'lauha', dat
'bosje op hoge zandgrond' betekent. Later werd de be-
tekenis 'bos' of 'open plek in het bos' Dat wijst op een
vroege ontginning. Een vroege bewoning is ook aange-
toond door RAAP Archeologisch Adviesbureau, dat in
2006 in Spankeren een inventariserend veldonderzoek
heeft uitgevoerd. RAAP concludeerde dat het Spanke-
rense gebied vanaf de prehistorie een permanente en re-
latief dichte bewoning heeft gekend. In de bodem rond-
om de twee boerderijen werden vuursten en artefacten

gevonden uit de prehistorie, daarnaast scherven aar-
dewerk uit de bronstijd, ijzertijd en de middeleeuwen.
Op ongeveer 125 meter van 'de Peppel' vandaan werd
archeologisch bouwpuin aangetroffen, recht tegenover
de Beukenlaan. Deze laan voert in een rechte lijn naar
het huis 'de Bockhorst' . De vindplaats van het archeo-
logisch puin markeert mogelijk de plek waar ooit 'de
curtis toe Loe' heeft gestaan. De plek ligt dicht bij een
vennetje dat waarschijnlijk een zogenaamde pingo-ru-
ine is en waar kwelwater aan de oppervlakte komt. Een
pingo is een heuvel die ontstaan is in de ijstijd door een
ijslens in de bodem. Bij afsmelting van de ijslens ont-
stond een laagte waaromheen vaak een wal voorkomt.
De laagte met wal wordt een pingo-ruïne genoemd.
Destijds vestigde men zich graag bij een dergelijk ven;
schoon kwelwater dicht bij de woonplek was van groot
belang.

Boerderij 'de Peppel' Kerkweg 21, voorheen
'het Grote Loo ' (foto: Han Uenk).

Boerderij 'het Loa' Kerkweg 25, voorheen 'het
Kleine Loo ' (foto: archief gemeente Rheden)



Het oudste document waarin 'de Hof het Loo' is ver-
meld dateert uit 1179. Het handelt over de schenking
door graaf Hendrik van Gelre van een eiland, dicht bij
'Gomecenorde' gelegen, met de visrechten eromheen
aan het benedictijnenklooster Oostbroek in Utrecht.
Destijds lagen er door het sterke meanderen vele eilan-
den in de rivieren. Graaf Hendrik verbond het gebruik
van het eiland en de visserij aan de curtis in Spankeren
('insuIa et piscature cuidam curti in Spankeren' (. ..).
De curtis werd de latere 'Hof het Loo', die in 1179
dus in het bezit was van het klooster Oostbroek. Dat
klooster werd omstreeks 1120 gesticht, dus het ligt voor
de hand te veronderstellen dat óf graaf Hendrik (1133
-1182) ófzijn vader Gerard II van Gelre (1129 - 1133)
de curtis heeft geschonken aan het klooster. Dergelijke
schenkingen werden vaak gedaan voor het zielenheil
van de schenker of diens familie. Op het eiland zou la-
ter 'de Gelderse Toren' worden gebouwd. 'Gomecen-
orde' kan volgens Martijn Andela door verbastering via
verschillende in oorkonden voorkomende namen zoals
'Gumsenoerde', 'Gomsenoirt', 'Gomsteler', 'Guem-
ster', verbonden worden met 'de Gumster' , de naam
van een nog bestaande boerderij in Spankeren.

'De Gelderse Toren' in de Spankerense uiterwaarden. 'Het
Kleine Loo ' behoorde lange tijd tot het landgoed 'de Gel-
derse Toren' (foto: archief 'de Gelderse Toren 'J.

Hoe lang 'de Hof het Loo' in het bezit is gebleven van
het klooster Oostbroek is niet bekend. Echter op de lijst
van geërfden van de marke van Spankeren en Soeren,
die vóór 1339 is opgesteld, wordt de hof vermeld als
'des greven guet toe Loe', dus vóór 1339 was de hof
weer in het bezit van de graaf van Gelre. Uit dezelfde
lijst blijkt dat 'de Hofhet Loo' een belangrijk goed was,
want de hof had recht op acht scharen, vergelijkbaar
met 'Avegoor' in Ellecom of de Commanderie van de
Duitse Orde in Dieren. De gemiddelde boerderij had
recht op vier scharen. Een schaar is een stuk grond van
een bepaalde grootte dat voldoende is om één volwas-
sen rund (of het equivalent daarvan in andere dieren zo-
als schapen en paarden) één jaar te kunnen voederen.

Tw!Z!Zl!ZdiS!Z junctie
Uit een oorkonde van 1434 blijkt Arnold van Egmond,
hertog van Gelre, in dat jaar de hof te bezitten, want op
21 september werd geschreven: 'Hertog Arnold geeft
aan Anszem van den Berge, zijnen bottelier,de rogge
uit zijne bouwing te Spankeren, geheeten de Loe, in
levenslang vruchtgebruik'. Dat 'de Hof het Loo' een
'bouwing' werd genoemd betekent dat er een gewas
(rogge) werd verbouwd, de hof was dus ook een land-
bouwbedrijf. Daarnaast was er nog een tweede functie
en wel die van een soort belastingkantoor 'avant la let-
tre'. Boeren in de verre omtrek moesten er de tienden
en tijnsen (belasting) afdragen, die zij verschuldigd wa-
ren aan de hertog. Dat wordt door vele bronnen aange-
toond. Een voorbeeld bevindt zich in het archief van de
Gelderse Rekenkamer: op de zaterdag na Allerheiligen,
6 november 1333, schonk Reinald II graaf van Gelre
aan de 'malen' (markegenoten) van Brummen '20 ho-
ven 7 morgen (1 morgen is 0,865 ha) en 1 hont (l hont
is 0,14 ha) lands tot een erftynsgoed'. De 'tyns' (belas-
ting) moest worden afgedragen op de 'Hof het Loo'.
Dit blijkt ook uit het 'Hertogs Thijnsboek gemerkt Loe,
beginnende met het jaar 1449, berustende in het Her-
togelijk archief van Gelderland, (Census domini ducis



Ge/re in curte Loe) ,. In dit boek werden tijnsen opgete-
kend die op de 'Hofhet Loo' werden betaald.

Arnold van Egmond, hertog van Gelre (1410-1473).
Deze hertog schonk de rogge uit 'de Hofhet Loo 'aan
zijn bottelier Anszem van den Berge (maker onbekend)

Een akker met rogge (foto: WVR Wageningen)

Blijkens een oorkonde uit 1434 verklaarde Everwijn
Banningh voor commandeur Mathijs vander Strate in
Dieren, dat hij 32 jaar eerder gedurende 12jaren 'bouw-
man' was van de hertog van Gelre zaliger op de 'hoff
the loe gelegen in de kerspel van Spankeren'. Door de
formulering van de oorkonde lijkt 'bouwman' in dit
verband als 'zetboer' te moeten worden begrepen, dat
wil zeggen: de boer die voor de hertog het landbouw-
bedrijfvoerde.

pachtcontract met aenvullzndz verplichtingen
Van zijn voorganger Herman then Curtenoever had
Banningh gehoord dat de gebruiker van 'de Hof het
Loo' verplicht was om de pastoor van Spankeren jaar-
lijks één vim (ongeveer 100 korenschoven) rogge, één
vim gerst en een slachtschaap te geven. Dit wordt deels
herhaald in een 'brief!' uit 1493 van Karel van Eg-
mond, hertog van Gelre (1492 -1538). Hij memoreert
in dit document dat zijn vader zaliger het vruchtgebruik
van 'de Hof het Loo' aan Van den Berge zaliger had
geschonken en dat het gebouw in deze periode was af-
gebrand. Vervolgens werd de hof door Van den Berge
weer opgebouwd. In de brief werd ook beschreven dat
de hertog 'de Hofhet Loo' voor 12 jaren verpachtte aan
Bemt Kreyenvengher. Hij diende jaarlijks 18 mal der (1
malder is 125 - 136,5 liter) rogge te leveren aan het her-
togelijk hof te Arnhem of te Rozendaal. In de 'brieff '
werd nog eens gewezen op de verplichting van 'de Hof
het Loo' (schenking van rogge, gerst en een schaap)
aan de pastoor van Spankeren. Het document is ver-
der in feite een soort pachtcontract met verplichtingen
voor Bernt Kreyenvengher ten aanzien van onderhoud
van de gebouwen en beplanting van akkerranden met
jonge eiken. De hertog had een rijswaard (een waard
dicht bij een rivier waarop hout groeit) bij de IJssel als
onderpand afgestaan aan Gijsbert van Meeekeren van
'de Rees' in Leuvenheim. Het onderpand diende waar-
schijnlijk voor een geldlening. Karel van Egmond had
voortdurend geld nodig om zijn vele oorlogen te kun-



nen bekostigen. Volgens het document wilde hij het ge-
leende geld weer terugbetalen en de rijswaard opnieuw
in gebruik nemen. Hij wilde de waard toevoegen aan
het grondgebied van 'de Hof het Loo'. Bernt Kreyen-
fengher zou van de hertog rijshout krijgen om aan te
planten en palen om een krib in de IJssel te leggen. De
bedoeling was om daardoor slib te laten bezinken en
vast te leggen met het doel extra grond te verkrijgen.
In 1565 kochten jonker Carel van Gelre van 'de Gel-
derse Toren', een bastaardzoon van Karel van Egmond
en zijn echtgenote Fenna van Broechuijsen van het
echtpaar Derrick Verwer en Lamberta Kreyefenger
'den hoffsteetgen ind bongart bijden hofftho Loen' (de
kleine hof en boomgaard bij 'de Hof het Loo'). Daar-
naast kochten zij van dezelfde verkopers een hof die nu
'Tasselder' heet en aan de Beukenlaan ligt. De Krey-
efengers leken zich sinds 1493 tot belangrijke land-
eigenaren te hebben ontwikkeld, zij zouden later ook
erfpachters van 'de Hof het Grote Loo' worden. Carel
van Gelre heeft door deze aankopen de hand weten te
leggen op (een deel van) het oude domeingoed. Carel
en Fenna kregen zes kinderen waaronder een zoon die
ook Carel heette en een dochter Catharina. Carel over-
leed in 1576, waarna zijn zoon, Carel de jongste, de
Spankerense bezittingen, inclusief 'de Hof het Loo',
erfde. Carel de jongste deed het landgoed omstreeks
1595 over aan zijn zuster Catharina en haar echtgenoot
Herman van Delen.

Ergens in de 16e eeuw is de functie van' de Hofhet Loo'
verplaatst naar 'de Bockhorst' . Mogelijk heeft daarbij
de tachtigjarige oorlog (1568 - 1648) een rol gespeeld.
'De Hof het Loo' kon slecht verdedigd worden, door
de relatieve hoge ligging en het sterk grindhoudende
zand kon de hof niet omgracht worden. De lager gele-
gen Bockhorst had wel een gracht. Dat heeft echter niet
kunnen voorkomen dat 'de Bockhorst' zowel in 1572
als in 1624 door Spaanse troepen werd geplunderd en
in brand gestoken.

Deel van de gracht bij 'de Bockhorst " ooit aangelegd als
verdediging tegen de Spaanse troepen (foto: Han Uenk)

Huis 'de Bockhorst " Bockhorstweg 12. De functie van 'de
Hofhet Loo 'werd in de 16e eeuw verplaatst naar 'de Bock-
horst' (foto: Han Uenk)

Grote en klilioll tlof het Loo
Tot omstreeks 1600 is 'de Hof het Loo' één hof geble-
ven. De processtukken van Daniël van Theuven betref-
fende het gebruik van markegronden (1626) bevatten
een belangrijke passage: 'Geliijck het oick mede ken-
lick is dat jonker van Delen zaliger (. ..) zijn goet tot
Spanekeren (. ..) nae zijn gelieven in drie verscheijden



erven heeft gedeelt (. ..) ', Wijlen jonker van Delen had
zijn goed in Spankeren in drieën gesplitst om zo het
recht te krijgen op drie schaapsdriften naar de marke-
gronden. Het moet hier om Herman van Delen gaan
van de Gelderse Toren, omdat hij de enige Van Delen
in Spankeren was die vóór 1626 is overleden. Ligt
hier misschien de oorsprong van het ontstaan van 'de
Grote Hof het Loo' en 'de Kleine Hof het Loo'? Dat
moet dan hebben plaatsgevonden tussen 1595 en 1603.
Herman van Delen was in 1595 gehuwd met Catharina
van Gelre en kreeg toen 'de Gelderse Toren' als domi-
cilie. Daarnaast is er een koopakte uit 1603 bewaard
gebleven, die handelt over de koop van de helft van
'erff ende goet het Cleijne Loe', waarbij twee strober-
gen en een schaapskooi hoorden. In de koop was ook
betrokken de helft van 'de hoffitede die Gronou' (nu
'Gronouwe' aan de Beukenlaan). In 1603 werd voor het
eerst van 'de Hof het Kleine Loo' gesproken! Het is
merkwaardig dat de kopers jonker Herman van Delen
en zijn echtgenote Catharina van Gelder waren. In korte
tijd moeten zij dan de hof verkocht en weer terugge-
kocht hebben. De verkopers waren Jacob Dunnewalt en
Johanna Vervoort, 'eheluijden '. De andere helft van de
hof behoorde toe aan Johan Gruijter. Volgens het Regis-
ter van Heeren goederen op Veluwen 'heeft Gruijter zijn
helft op 5 maart 1603 'verpand voor den tijd van negen
jaren aan Hermen van Delen en sijn huijsvrouw'

(wordt vervolgd)

* Oppervlakten cultuurgrond werden vaak in hoeveelheid
zaaizaad 'gesaeij 'uitgedrukt of anders gezegd: hoeveel zaai-
zaad er nodig was om een bepaalde oppervlakte te bezaaien.
Voor een morgen 'mergen 'was ongeveer één 'molder 'zaai-
zaad nodig, dat is 125 - 136 liter zaad. Een morgen is 0,865
ha en een 'schepel' is 29 - 34 liter.

Geraadpleegde bronnen:
Otten, dr., D., 1988. Landschap en plaatsnamen van de Veluwe-
zoom. Uitg. Gysbers & van Loon - Arnhem.
Otten, dr., D., 1992. Het plaatsnamenboek van de Veluwe. Uitg.
Gysbers & van Loon - Arnhem.
Schuurman, drs., E.L en dr. N.W. Willemse, 2006. RAAP - Rap-
port 1348, Plangebied Spankerense Enk, Archeologisch vooron-
derzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek. RAAP
Archeologisch Adviesbureau B.V. -Amsterdam.
De Vries, mr. w., 1960. De opkomst van Zutphen. In: GELRE
Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oud-
heidkunde en Recht, 1960.
Noordzij, A., 2009. Gelre - Dynastie, land en identiteit in de late
middeleeuwen. Werken Gelre 59, ISBN978-90-8704-067-3.
Gelders Archief, 0306 Commanderij van Sint Jan te Arnhem,
inv. nr. 47, charter 27 augustus 1493.
Gelders Archief, 0306 Commanderij van Sint Jan te Arnhem,
inv. nr. 471, charter 7 april 1434.
Gelders Archief, Gelderse Rekenkamer, Regestenlij st. Toegang-
snummer: 0012, inv. nr. 1401.
Gelders Archief, Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 27 Memories
en Resolutiën van het Hof van Gelre en Zutphen; inv. nr. 4506
Criminele Resolutiën; inv. nr. 4551 Criminele processtukken.
GeldersArchief, 1653 Van Rhemen inv. nrs. 443, 447, 456, 468,
717.
Gelders Archief, Archief gemeente Rheden, archiefbloknr.
2500/2539 - 2540/2688, inv. nr. 447.
Kerkkamp, H., 1966. Historie van Velp en Rozendaal. Uitg.
Gysbers & van Loon - Arnhem.
Gelders Archief,ORA 203, Veluwe, inv. nr. 995.
Van Voorst Vader, W.L., 2000. Het Huis Genaamd De Bockhorst
- Vanouds Gelegen in Veluwezoom - Ambt Rheden - Kerspel
Spankeren. Eigen uitgave, archief 'de Bockhorst' .
Oorkondenboek van Lennep deel TI, Deventer 1927.
Gelders Archief, blok 0001, inv. nr. 96, ligger van tijnsen 'hof
te Loe'.
Sloet, mr. L.A.J.W. baron. Oorkondenboek 1872 - 1876.
Archief Gelderse Toren op foto's (beheerd door de archivaris
van de Belangenvereniging Spankeren Gerard Hummelman,
Dorpsweg 10). Inventaris zakelijk, nrs. 45, 46,47,48,49, 50,
51.
Andela, M., 2008. De Gelderse Toren, Landgoed aan de IJssel.
Microgeschiedenis van de eigenaren, hun huis en de tuin. Wal-
burg Pers. ISBN 978.90.5730.275.6
Leenregister van Bergh, 301 Spankeren.



BOEK bespreking
W:<:,_~' _ ~~~ _~~ _ ~_~_ _,:....... _

De veie levens van liet
Kuuroorä Laag-Soeren

Bethesda . Amsterda . Soeria . Landgoed Laag Soeren
Kees van der Wiel

Dit voorjaar is een prachtig boek verschenen dat een
groot deel van de historie, van dit voor Laag-Soeren
zo belangrijke kuuroord en landgoed, uitgebreid behan-
delt. Een kleine groep bewoners heeft zich vanaf den
beginne bezig gehouden met het verzamelen van mate-
riaal, foto 's en documenten met als doel om er uitein-
delijk een boek van te maken. Het heeft enige jaren ge-
duurd maar het resultaat mag er wezen. De auteur Kees
van der Wiel heeft een kloek boek van honderdzestig
pagina's samengesteld dat de bijzondere geschiedenis

vanaf het Badhuis Bethesda tot het huidige Landgoed
Laag-Soeren uitgebreid weergeeft. Vele historische
platen en foto's over de diverse geneesmethoden die in
het badhuis toegepast werden verlevendigen de teksten.
Aardige anekdotes over de patiënten en behandelaars
geven een goed tijdsbeeld tijdens de badhuisperiode.
Ook de periode vanaf 1946 toen het een luxe vakantie-
oord was voor het personeel van de ABN -Arnro Bank is
rijkelijk geïllustreerd met vele foto's van medewerkers
van de bank en hun gezinsleden die er gezien de teksten,
dierbare herinneringen aan overgehouden hebben. We-
reldberoemd was de periode na 1980 toen het landgoed
en gebouw Soeria heette en Maharishi Mahesh Yogi
er zijn transcendente meditatiesessies hield. Ook deze
flowerpowertijd wordt met verve behandeld. Zelfs het
'yogisch vliegen' (al mediterend in lotushouding van de
grond komen), kon in een cursus van vier weken geleerd
worden). Ondanks de bijzondere waarden van landgoed
en gebouwen dreigde na de Soeriaperiode het gebouw
ernstig in verval te raken. Gelukkig zijn er mensen met
visie geweest die kans zagen er aantrekkelijke appar-
tementen in te ontwikkelen, die klaarblijkelijk voor de
vele nieuwe bewoners een prachtige plek in het Veluws
groen gecreëerd hebben. Er zal wel
veel meer materiaal verzameld zijn
dan in dit boek terecht is gekomen
maar hetgeen gerealiseerd is geeft
een prachtig overzicht over de
ontwikkelingen van Laag-Soeren
vanaf 1768 tot 2013.
Het boek (hardcover) ziet er met
zijn vele illustraties uitnodigend
uit en is een aanrader voor ie-
dereen die kennis wil nemen
van een belangrijk stuk ge-
schiedenis van onze
regio.

Walter de Wit
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Van het bestuur

Deze herfst herdenken we dat onze nu zo vredige dorpen 200 jaar geleden het toneel waren van
een heftige strijd. Er kwam, met de slag om Arnhem in 1813, een einde aan de Franse bezetting
en Nederland werd opnieuw een Koninkrijk. In deze Ambt en Heerlijkheid wordt verteld hoe
onze dorpen deze periode ondergingen. Er zijn meerdere, landelijke en plaatselijke, activiteiten
die samenhangen met het 200 jarig bestaan van ons Koninkrijk. Op de scholen wordt er aandacht
gegeven aan dit feit en de beslissende slag is inmiddels zelfs nagespeeld in onze gemeente. Heeft
dit onderwerp uw aandacht dan viel er van alles te beleven.

Voor het najaar stonden voor de Kring weer twee lezingen op het programma, op 28 oktober in
Laag Soeren en 21 november in de Oude Jan in Velp. Raadpleegt u ook onze site voor het pro-
gramma voor de herfst en winter. Wij wensen u veel plezier bij deze activiteiten.

José Wunderink-van Dijk
Voorzitter
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