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Van de redactie

2014 is een gedenkwaardig jaar voor de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal. Wij vieren ons 60-jarig jubileum, en in
het septembernummer zullen we daar uitgebreid bij stilstaan.
Die uitgave zal geheel gevuld zijn met prachtige artikelen en
wetenswaardigheden uit ons archief. Maar De Kring is niet
de enige die iets te vieren heeft, datzelfde geldt voor kasteel
Rosendael. Dit tot de verbeelding sprekende landgoed bestaat
maar liefst 700 jaar. In de eerstvolgende editie verschijnt een
bijzonder verhaal over deze karakteristieke locatie, die nog al-
tijd een enorme trekpleister is. Het verheugt ons dat er in dit
maartnummer maar liefst drie boekrecensies staan van de hand
van Walter de Wit, nog eens het bewijs dat de geschiedenisbron
bij lange na niet is opgedroogd. Nieuwe feiten en bespiegelin-
gen die de liefhebber van onze historie (Laag-Soeren), erven
en geërfden (Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom), en nog
nooit vertelde verhalen uit de tweede wereldoorlog (Verborgen
in Velp), zeer zullen waarderen. We zijn heel blij met speur-
neuzen, die niet schuwen diepgravend onderzoek te doen en
ons nieuwe inzichten verschaffen. Voor deze uitgave bedanken
we de auteurs van de Luchtwachttorens, de Melkinrichting in
Velp, Driehoeksmeting (2), Grenspalen en Hof het Loo (2).
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de vierde aflevering van
de Landelijke Rijvereniging. Ten slotte doen we verslag van
de schermutselingen die gepaard gingen met Het Ontzet van
de Veluwezoom. De kruitdampen zijn opgetrokken, maar het
verhaal moet verteld worden. Aan zo'n memorabele periode uit
de geschiedenis die zo fraai werd nagespeeld in onze directe
omgeving, konden we als redactie van Ambt & Heerlijkheid
onmogelijk voorbijgaan.

Dick Bosveld



De instructeur gaf te kennen dat hij helaas van verder
lesgeven moest afzien, daar zijn motor versleten was.
Hij benadrukte dat dit echt de enige reden was. Geld
voor een nieuwe motor, kostende f. 250. - had hij niet.
Spontaan werd door de aanwezigen op de vergadering
een bedrag van f. 235,50 ingezameld. Veel geld, want
een arbeider verdiende in die tijd f. 10. - tot f. 15. -
voor een zesdaagse werkweek van 55 uur. De gegeven
bedragen liepen per persoon van f. 0,50 tot f. 70. -. De
kas droeg de laatste f. 14,50 bij. De secretaris kreeg op- heg
dracht: 'om de namen met de bedragen op te nemen in p sh
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Frans Wellink

1937
Onder leiding van de nieuwe voorzitter, de heer Borg-
man, ging de vereniging het nieuwe jaar in.
Het bleef wurmen met de centjes. Het jaar begon met
een batig saldo van f. 72,87, dank zij een gift van de
penningmeester van f.15. -. Volgens het jaarverslag
zal dit jaar: 'met gulden letters in de annalen worden
verslagen en zal door onze leden steeds in aangename
herinnering blijven '.
Iets verder in het jaarverslag kwam de secretaris hier
toch maar weer op terug: 'Een boekdeel zou nodig zijn
om alles te notuleren ook over de wedstrijden door onze
leden beleefd ',
Het begon al met het heugelijke feit van het huwelijk
van de Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins
Bernhard op 7 Januari. In ieder geval hadden de trom-
petters geoefend bij het leven en hadden de leden zich
op de trouwdag niet onbetuigd gelaten.

de notulen om aan de vergetelheid ontrukt te worden ',
Uit deze spontane geste bleek wel hoe belangrijk en
geliefd wachtmeester Kooiman bij eenieder was. De
vereniging voer er goed bij. Weinig ruzie en veel ple-
zier! De secretaris besloot het verslag van dit jaar met
de wens: 'dat elk naar zijn vermogen er aan mag bij-
dragen dien fijnen geest van met elkaar, voor elkaar en
door elkaar te houden in 't belang van Vorstin en Land
en van den ..... Boerenstand'.

1938
Meteen in het nieuwe jaar werd op 31 Januari prinses
Beatrix geboren. 0 eral in ederland waren door het
leger kanonnen opgesteld om de saluutschoten te lossen
ter gelegenheid van de geboorte van de prins of prinses.
Tevens werden de kerkklokken geluid.
De secretaris erhaalt: 'Om 10.02 ging het eerste ka-
nonschot af en om 11.00 uur stonden trompetters van
de Landelijke Rijvereniging, allen in prachtige cos-
tuums gestoken, we/willend beschikbaar gesteld door
Velp voor Oranje, met hunnen heraut en page vóór het
huis van den Burgemeester te trompetteren dat het een
lust was om daama door eansch Velp de blijde mare
te verkondleen '. Huurman prong bij het eerste schot
in de auto en haalde de trompetters op, deze met hun
mestklompen nog aan. Dit i toch wel een kunststukje
met haast en vliezwe - zeweest. Stel je voor, binneno ~

een uur verkl de paarden poetsen en opzadelen en
naar het huis van d burgemeester rijden.

Het zgn. pushball 'as in die dagen nogal in zwang.
Het was een soo 'oetbal te paard. Twee partijen moes-
ten proberen om te leren bal van een meter door-
snede in elkaars 1 e werken. Ook onze vereniging

0. Aanzezien zo' n bal f. 175,- kostte, kon
a.a...L.."..-.uu..o.: ~ overgegaan en bleef push-

- - de Home wensen behoren. Op
een groot concours gehouden en

~_~-,crs nun kans. Een concours zonder
De zwam er dus toch.



1939 Velp Pushbalwedstrijd

In de Arnhemsche- en Velpsche Courant en in de Graaf-
schapbode werd geadverteerd. Zo'n concours was in die
dagen toch wel een heel grote publiekstrekker, er waren
maar liefst 1.100 bezoekers. Het concours werd een
groot succes. Dit in hoofdzaak door de inspanning van
de instructeur, de heer Kooiman en de heren Jurgens
en Wichers- Wierdsma van de Arnhemsche Carrousel
Sociëteit. Gezien de afrekening was deze festiviteit
toen ook al een hele onderneming. Er was immers nog
altijd sprake van een moeilijke kaspositie, maar deze
was door het concours meteen weer goed gevuld. Men
hield ruim f. 300,- en de pushbal aan de wedstrijd over.
Zoveel geld had men sinds de oprichting niet in huis ge-
had. Vol trots werd verhaald hoe onze grote concurrent
Brummen op alle gebied ingemaakt werd.
'Voor Brummen was het jammer dat ze ook met sporen
aan, de paarden niet zoo goed in bedwang hadden dan
de Velpeneezen en dat zij als geroutineerde pushbalspe-
lers het loodje moesten leggen tegen die broekjes uit
Velp. Maar ook al riep Herman dan ook in wanhoop
"maar Gerrit dan toch ", samen maakten ze Brummen
in en af!' De secretaris kreeg voor zijn grote inzet een
fraaie wandelstok. De behoefte aan een binnenmanege
groeide weer. De heer Lups van Biljoen werd weder-
om benaderd of hij voor het winterhalfjaar tegen een
vergoeding van f. 50. - bereid gevonden kon worden

zijn manege beschikbaar te stellen. Een ruiterexcursie
werd voorgesteld of mogelijk dat men weer eens een
feestavond met toneel kon organiseren. Het bestuur
voelde hier niet veel voor. Een excursie werd te duur,
men vond de vereniging geen toneelvereniging en de
ruiters geen toneelspelers. Bovendien hadden we pas
een schitterend concours georganiseerd, dat veel van
ieder had gevergd.

Over de begeleiding van de L.R. aan de trouwerij van
Janus en Sophie werd in het jaarverslag bijna een hele
bladzijde vol geschreven. Het moet een prachtige dag
geweest zijn. Jammer dat de achternamen niet vermeld
zijn. Want wie waren Janus en Sophie? De secretaris
eindigde dit succesvolle jaar af met de mooie bede: 'dat
het jaar 1939 voor onze leden onder de bekwame en
prettige leiding van haren onvervangbaren instructeur
de heer Kooiman moge groeien en bloeien tot heil van
den Boerenstand in ons geliefd Vaderland'.

1939
Donkere wolken pakten zich samen boven ons land en
uiteraard ook over de Landelijke Ruitersport.
Er dreigde oorlog uit te breken en de mobilisatie werd
afgekondigd. Paarden werden gevorderd en de leden
Ben Oosterink en E. Joosten moesten opkomen in mili-
taire dienst. De secretaris stelt vast:
'en wat was het gevolg: tal van afgerichte paarden van
landelijke ruiters over het heele land, en ook die van
Velp ontkwamen daaraan niet, werden door het Rijk
gevorderd. Het moet gezegd dat deze vordering goed
verliep, er was bij allen een gedrukte, maar geen "sof"
stemming. Dat de zadelpaarden f 25. - extra opbrach-
ten was voor de landelijke ruiters zeker een voldoening.
Niet zozeer om die f 25,- die natuurlijk zeer welkom
was, gezien de slechtefinanciële resultaten in den land-
bouw, maar meer nog omdat ze hierin een bewijs zagen
van erkentelijkheid, dat al hun dressuur enz. enz. toch
in tijden van nood werd gewaardeerd. '



1940
Het jaarverslag en verslagen over de ledenvergaderin-
gen waren zeer summier. Over de oorlogsdagen in mei
wordt amper gesproken, niemand van de leden die als
militair het vaderland diende was gesneuveld of ge-
wond geraakt. Door de mobilisatie en het uitbreken
van de oorlog kwam een einde aan de ongekende grote
bloei en activiteiten van de laatste 5 jaar.

1941
Op de jaarvergadering van 14 februari kwam de vraag
van de Federatie aan de orde, hoe men dacht over con-
tact met het N. A. F. (Nederlandsch Agrarisch Front),
een nationaal socialistische instelling. De secretaris
memoreerde:
'Allen zijn van oordeel dat onze vereeniging zich nooit
met politiek heeft bemoeid (de leden zijn van diverse
pluimage), er zaten ookN. S. B.ers bij, en wenschen zich
ook niet in de politiek te begeven met de Rijvereentging.
Allen staan zonder één uitzondering afwijzend tegen-
over contact met het Ned. Agr. Front. De afgevaardigde
moet dit in Utrecht meedeelen '.
Er werd hier en daar nog een wedstrijdje gereden en
voor de lessen was weinig animo. De secretaris ver-
haalde in zijn jaarverslag: 'Het wilde niet, 't kon ook
niet gaan zooals wij wel wilden. Paarden weg, voer te
kort om wat extra van de dieren te vragen die het toch
al zwaar genoeg hebben nu alles door paarden tractie
zoowel in den landbouw als in andere bedrijven moet
geschieden. Wel probeerde onze wakkeren instructeur,
de hr. Kooiman, de "zaak" weer op gang te krijgen
maar de landelijke ruiters kwamen niet. En waarom
niet? Alsmaar zorgen, zorgen om in hun bedrijf de boel
op gang te houden. Waren ze hun paard nog niet kwijt
of hadden ze een aardig jong beest ze durfden niet het
dier nog een zóó geringe taak extra te laten verrichten.
Maar ze voelden er ook niets voor om nieuwe dieren af
te richten die ze gezien de diverse ervaringen zoo aan-
stonds weer moeten afleveren '.

De secretaris was zeer voorzichtig in zijn bewoordin-
gen, want hij bedoelde: je kunt wel paarden africhten,
maar als ze klaar zijn worden ze gevorderd door de
Duitsers. Dit kon je in die tijd wel een vertrouwd ie-
mand in het oor fluisteren, maar je moest het niet op
papier zetten.

1942
Voor het eerst in de geschiedenis werd de jaarvergade-
ring 's middags gehouden. Dit in verband met de slechte
weersomstandigheden en de daarmede gepaard gaande
slechte verbindingen. Uit Den Haag werd bericht ont-
vangen dat onze Vereniging wordt ingeschreven als niet
officiële vereniging onder registratienummer 416080,
letter F. Ja, ja, "ordnung musz sein!" De Duitsers waren
gek op het registreren van alles en nog wat. De heer B.
Joosten trouwde. 'het openbaar ceremonieel zooals dat
vroeger plaats had moest helaas achterwege blijven,
niet alzoo het cadeau, wat dankzij de goede zorgen van
den penningmeester (en van diens zeer gewaardeerde
gaven) uit de kas kon worden betaald. '
De secretaris eindigde zijn jaarverslag met een wat
sombere terugblik maar bleef optimistisch voor het
volgende jaar. Zijn jaarlijkse heilwens voor Koningin
en Vaderland liet hij evenals vorige jaren veiligheids-
halve maar achterwege.

1943
'Nog maar nauwelijks was weer met de oefeningen on-
der onzen instructeur Kooiman begonnen of de order
van onze overwinnaars kwam waarin werd bepaald dat
de beroepsmilitairen in krijgsgevangenschap moesten
worden teruggevoerd. Wat een ellende en narigheid dit
in tal van gezinnen veroorzaakte is niet te beschrijven.
Ook onzen instructeur moest in krijgsgevangenschap,
z'n Vroll1ïen beide kinderen en de Landelijke Rijvereni-
ging achterlatend. a weken werd het eerste bericht
van hem ontvangen en een actie op touw gezet om hem
af en toe wat te kunnen zenden '. verhaalde de secretaris,
de heer Krui elbrink.



1944
In 1944 vond geen enkele activiteit plaats. De Duitsers
hadden veel paarden geroofd. Door enkele leden werd
het gezin van Kooiman wat etenswaar toegestopt.

Een paard wordt afgevoerd

Roofvan paarden en vee
Systematisch werden in de eerste plaats
paarden, koeien en varkens gevorderd. Voor
de paardenvorderingen verscheen in de
herfst een speciaal Kommando uit Duisland
dat, hardnekkige tegenwerking door von der
Wense ten spijt (deze wilde, klaagde de lei-
der van het Kommando 'fur Holland immer
eine Extrawurst haben'), in oktober in de drie
noordelijke provincies ging vorderen, in de-
cember in Overijssel en Gelderland, in janu-
ari en februari in Utrecht en Noord- en Zuid-
holland. De vorderingenm, in het westen des
lands verricht door Duitse patrouilles die stal
na stal inspecteerden, duurden tot in april.

Er waren toen door het Kommando ca.12. 000
paarden weggevoerd, maar er hebben veel
meer paardenvorderingen plaatsgevonden.
Telt men de paardenroof uit het Zuiden des
lands mee, dan heet Nederland in de peri-
ode september 'qq-april '45 in totaal bijna
46.000 paarden verloren (3.000 meer dan
in de gehele voorafgaande bezettingsperiode,
de 26.000 in '40 gevorderde legerpaarden
niet meegerekend). Uit sommige streken wa-
ren bijna alle paarden weggevoerd die men
er voor het boerenbedrijf nodig had; met de
paarden verdwenen veelal ook karren en en
wagens en grote hoeveelheden hooi en stro.

1945
Eindelijk 'Gode zij dank' kwam de bevrijding. 'De
menschen juichen op de puinhoopen'; memoreerde de
secretaris. De leden zochten langzamerhand weer con-
tact. Geoefend werd er direct nog niet, alhoewel de heer
Kooiman weer heelhuids uit krijgsgevangenschap was
teruggekeerd. De push-bal, de trompetten en het spring-
materiaal hadden de oorlog overleefd. Op 18 Augustus
werd de eerste vergadering van na de oorlog gehouden.
Op Koninginnedag (31 augustus) werd door 10 ruiters
weer naar buitengetreden als o.a. herauten. In septem-
ber kon weer met de eerste lessen begonnen worden.

(wordt vervolgd)



DE TOREN BIJ DE

PRINS WILLEMBERG
Jos Leeman

Op een wandelkaart van het Nationaal Park Veluwe-
zoom, begin 60e jaren, staat bij de Prins Willemberg
een toren aangegeven.

Uitsnede wandelkaart Nationaal Park Veluwezoom, ±1960

Wist U dat er een toren gestaan heeft aan de voet van de
Prins Willemberg? Deze was 26,84 meter hoog, werd
gebouwd in 1952/1953 en afgebroken in 1967.
Wat was het voor een toren en waardoor heeft deze to-
ren er maar 14 jaar gestaan?

De toren maakte deel uit van een net van uitkijkposten,
dat in de 50e jaren in Nederland is opgezet om in tijden
van oorlog, of dreigende oorlog, vijandige vliegtuigen te
signaleren. De uitkijkposten waren vooral bedoeld om
laagvliegende toestellen (die 'onder de radar' vlogen)
waar te nemen. In 1955 bestond het net uit 276 obser-
vatieposten, verspreid over heel Nederland. De posten
werden waar mogelijk opgericht op bestaande hoge ge-

Toren bovenaanzicht

bouwen, zoals watertorens, fabrieken en bunkers. Waar
geen bestaand hoog gebouw beschikbaar was (de helft
van de locaties), werden speciaal ontworpen torens ge-
bouwd, de 'raatbouwtorens' gemaakt van geprefabri-
ceerde betonelemeoten. Van circa 130 in opdracht van
het Ministerie van Oorlog gebouwde 'raatbouwtorens '
waren er in 2013 nog slechts 16 over.
Het voormalige Korps Luchtwachtdienst (K.L.D.)
was verantwoordelijk voor de vliegtuigsignalering en
zorgde per regio voor de vrijwilligers om de torens te
bemannen.
a het opheffen van de K.L.D. in Zuid- en Midden-Ne-

derland.. in 19M. verloor de toren bij de Prins Willem-
berg zijn functie en werd in 1967 afgebroken. In 1968
volgde de definitieve opheffing van het hele Korps in
~ederland.. \ 'eel torens werden daarna afgebroken.

De toren bij de Prins \\ïllemberg was een onderdeel van
een kring een driehoek van drie 'luchtwachttorens' ,



die bestond uit 2Pl (Dieren), 2P2 (Beekbergen) en 2P3
(Eerbeek). Deze kring behoorde tot de 2e Luchtwacht-
groep, die rapporteerde aan het Luchtwachtcentrum in
Amersfoort. Postcommandant en sleutelhouder van de
toren 2Pl (Dieren) was rond 1955 de heer M. de Vries,
wonend in Dieren.

1

2

T "~3
AMERSFOORTVeMR.2 1

2

2

Uitsnede 'kringenkaart 'met kring Dieren

De raatbouwtorens in Beekbergen en Eerbeek waren
van het type 12.78 en ruim 14 meter hoog. De toren bij
de Prins Willemberg was een van de hogere torenty-
pes, type 25.32, en had, zoals reeds vermeld, een totale
hoogte van 26,84 meter.
Bovenin de toren was een openlucht-observatieplat-
form dat ongeveer 3 bij 3 meter mat. In het midden van
dit platform stond het 'luchtwachtapparaat' opgesteld.
Dit bestond uit een ronde tafel waarop een kaart van
de omgeving werd geplaatst, met de positie van de to-
ren in het middelpunt. Op dit punt stond een statief met
aanwijsnaald en vizier, waarop een losse kijker voor de
waarneming werd vastgemaakt.
De plek waar de toren stond heeft een hoogte van 72 m.
boven N.A.P., de luchtwachters keken uit op een hoogte
van 99 meter boven N.A.P.

Luchtwachters aan het werk met het luchtwachtapparaat

De grond waarop de toren stond werd destijds verhuurd
voor 45 gulden per jaar door William graaf van Alden-
burg Bentinck, heer van Middachten. Graaf Bentinck
van kasteel Middachten had de Prins Willemberg en
omringende gronden aangekocht in 1911.
Bij het huurcontract uit 1952 is een bijlage gevoegd met
een plattegrond waarop de positie van de toren is aan-
gegeven. Te zien is dat de Prins Willemberg centraal
staat, verbonden met 7 laantjes aan een ring die weer in
verbinding staat met een aantal 'vorstelijke' lanen zoals
de Buitenallee, de Burmania allee en de allee naar de
Carolinaberg.
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In 2013 is dit patroon nog wel herkenbaar maar niet alle
lanen lijken meer aanwezig.

De luchtwachttoren is in 1969 afgebroken en de plaats
waar hij gestaan heeft is aan het oog onttrokken.

Situatie bij Prins Willemberg in 2013, op deze 'open'
plek stond de toren.

Bestaan er nog andere foto's of wetenswaardigheden
over deze toren? Wij zouden het graag zien en plaatsen
op de website www.diereninbeeld.nl. Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met info@diereninbeeld.

Met dank aan mw. Sandra van Lochem voor het geven
van veel informatie en het kritisch doornemen van dit
artikel.

PS 1
De vliegtuigsignalering d.m.v. de luchtwachttorens van
het Korps Luchtwachtdienst wordt treffend weergege-
ven in de voorlichtingsfilm "Kijken, Luisteren, Doorge-
ven" (1955) van het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH _20110803 _kijken_luisteren _doorge-
ven).

Bronnen:

Informatie van Jan Dikker, Willem Kleijn en Joost
Grol
Luchtwachttorens in Nederland, Industrieel erf-
goed uit de Koude Oorlog, Hans Sakkers en Johan
den Hollander. Uitgave: Stichting Natuur- en Re-
creatie informatie, 1989
Archief Kasteel Middachten, met dank aan dhr.
A.T. Fennema
Wandelkaart Nationaal Park Veluwe Natuurmonu-
menten, 60e jaren.
Foto's van de toren bij de Prins Willemberg, van
Jan Dikker
Foto van de luchtwachters aan het werk met het
luchtwachtapparaat. bron 1. den Hollander
Foto situatie bij de ProWillemberg in 2013, van
mw. S. van Lochem

Jos Leeman, 2013

http://www.diereninbeeld.nl.


'Ontzet Veluwezoom'
trekt duizenden toeschouwers

Dick Bosveld

De hevige strijd die in de Napoleontische veldslag in
1813 aan de rand van de Veluwe werd geleverd, flak-
kerde in november/december in volle hevigheid op. Ge-
lukkig waren het schijngevechten, en raakte niemand
gewond of erger. Dat was in 1813 wel anders, toen er
veel bloed vloeide om Nederland te ontdoen van het juk
der Fransen.

Schermutselingen en herdenkingen
Veldslagen bij zowel kasteel Middachten als landgoed
Rhederoord in De Steeg en bij het Veluwetransferium
aan de voet van het dorp Rheden, trokken veel belang-
stelling. In Doesburg en Velp werden herdenkingen ge-
houden en op landgoed Rhederoord kon een Russisch
orthodoxe kerkdienst worden bijgewoond. Laatstge-
noemd landgoed was dit weekend hét epicentrum van
het spektakel, met de opening van het festijn en een
kampement in 1ge eeuwse sferen. Ook de finale slag
tussen enerzijds Nederlanders en Pruisen tegenover de
Franse bezetters was toebedeeld aan het landgoed.

Ook op kasteel Middachten wordt gevochten

Indrukwekkend is de ouverture van Het ontzet van
de Veluwezoom 1813 op 30 november, pal voor Rhe-
deroord. Ritsen soldaten staan klaar om geïnspecteerd
te worden. Ze zijn niet alleen afkomstig uit alle de-
len van Nederland. Een aantal is zelfs uit Rusland en
Frankrijk afgereisd om de beslissende slag, die in 1813
in deze regio werd geleverd, zo natuurgetrouw moge-
lijk na te spelen.

Oerknal
Het kanonschot dat de officiële opening van de scher-
mutselingen inluidde was zo heftig, dat burgemeester
Petra van Wingerden vertwijfeld naar haar oren greep.
Zo'n oerknal zullen de meeste aanwezigen nooit van
hun leven hebben gehoord. Maar ze waren gewaar-
schuwd: handen op de oren en mond open, zodat de
lucht zich een weg kon banen door de gehoororganen.
Een advies dat lang niet iedereen ter harte nam.

Clemens Cornielje houdt zijn handen voor de oren

Op het bordes vertelt de burgervrouwe nog eens hoe
heftig de slag destijds is geweest: "Er waren zoveel
slachtoffers dat de beken volliepen met bloed. Maar we
mogen dankbaar zijn dat ons Koninkrijk kon worden
gesticht. Ongedeeld zijn we nog steeds en de gemeente



Rheden stelt het erg op prijs dit spektakel te mogen
aanschouwen." Daarna neemt Clemens Cornielje,
commissaris van de Koning in Gelderland, het woord.
Natuurlijk gaat ook hij terug naar 1813 en vertelt het
verhaal van koning Willem I, die vanuit Engeland in
Scheveningen aan land kwam. "Nadat Willem Frede-
rik van Oranje het koningschap aanvaardde, was een
van de eerste daden het instellen van commissarissen
om toezicht te houden op provincie en gemeente. Ik
ben trots dat ik in die geschiedenis de 16e commissaris
van Gelderland ben." Geheel in stijl met dit evenement
vraagt hij om een 'driewerf hoera' .

De troepen worden geïnspecteerd

Klaar voor de strijd
Dat is meteen het sein voor een uitgebreide inspectie
van de troepen. Die wordt prima in orde bevonden. Er
wordt gesalueerd door de zogeheten re-enactors, mu-
ziekklanken en tromgeroffel klinken en onverstaanbare,
maar energieke strijdkreten vullen de atmosfeer. Solda-
ten tonen zich strijdvaardig en klaar voor de strijd. Maar
die zal pas de volgende dag ontbranden in de weilanden
van het landgoed.

Een dag eerder hadden zich meer dan 1200 leerlingen
van basisscholen uit de omliggende regio op Rhederoord
verzameld. Met Het ontzet van de Veluwe 1813-2013
sloten ze een project af als onderdeel van 200 jaar Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Ze maakten creatieve kunst-
werken, die aan één belangrijke voorwaarde dienden te
voldoen: er moest een link gelegd worden met de ge-
schiedenis. De jury, onder leiding van graaf Zu Orten-
burg, beoordeelt tijdens deze plechtige opening de cre-
aties van Annabelle Timmermans en Annalies Robertus
als beste, hoewel 'ze met zijn allen winnaar zijn', aldus
de graaf. De meisjes krijgen een wel heel bijzondere
prijs: ze worden opgehaald door enkele soldaten, en in-
stalleren zich ietwat onwennig tussen de strijders.

Fraaie tafereeltjes
Nadat de soldaten wegmarcheren bij het landgoed, kij-
ken vele belangstellenden rond in het kampement. Ta-
fereeltjes zoals die zich twee eeuwen geleden afspeel-
den, geven dit historisch schouwspel nog meer cachet.
Een vrouw in traditionele kledij drinkt wijn uit een
kruik, in een aanpalende tent worden appels geschild,
vlees en uien worden geroosterd op kleine houtvuurtjes.
Erny van Wijk is flankeur van het 27e bataljon jagers

en demonstreert de
werking van een im-
posant geweer. Het
is een vuursteenmus-
ket, vertelt ze en een
aantal kinderen kijkt
nieuwsgierig toe hoe
het geladen wordt
met echt kruit. Ze
schudt een beetje op
haar hand. "Daarom
werden die soldaten
zo zwart, dat kwam
door dit spul."

Een echte vuursteenmusket



Verhalen verteller
Ook de verhalenverteller ontbreekt niet op dit evene-
ment. Tegen een kleine vergoeding tovert Frederik
Boom de ene na de andere anekdote uit zijn hoed. Zo-
als de sage van de Kattenberg in de buurt van Holte.
Hier langs de oprijlaan naar kasteel Rhederoord voert
de welbespraakte ons even terug naar het begin van de
1ge eeuw, toen verhalenvertellers het volk vermaakten.

Mooie verhalen

Vanzelfsprekend trekt hij de aandacht van talloze be-
zoekers, die graag naar zijn voordracht luisteren. Na-
tuurlijk horen draken, heksen en charlatans bij sagen
en legenden, die door toedoen van deze figuren tot de

meest abrupte wendingen kunnen leiden. Bij het verla-
ten van het landgoed komen ruiters te paard de bezoe-
ker tegemoet, getooid in toepasselijke kledij. De voor-
bereidingen voor dit evenement hebben een paar jaar in
beslag genomen, vertelt een van de medewerkers. Dat
is te zien: alles is tot in de puntjes georganiseerd.

De beslissende slag
Een dag later kijken duizenden bezoekers hoe in de
weilanden achter landgoed Rhederoord de beslissing
valt. Dit is een oorlog die 'live' wordt verslagen vanaf
het bordes. Kruitdampen, oorverdovende knallen, ren-
nende soldaten, galopperende paarden, vlaggen, koe-
riers die verslag uitbrengen, kortom alles wat bij een
slagwisseling te pas komt, is te aanschouwen.

De beslissende slag

"De Fransen krijgen een regen van kogels over zich
heen. Is de linie bestand tegen de vijandelijke kanon-
nen?", vraagt de speaker zich af. De meeste bezoekers
weten al hoe dit ultieme treffen vandaag zal aflopen,
het staat in de geschiedenisboeken. De Fransen delven
het onderspit tegen een leger dat bestaat uit Nederlan-
ders, Kozakken en Pruisen. En zo geschiedde op 1 de-
cember 2013, precies als 200 jaar eerder, toen de eerste
stappen werden gezet op weg naar het Koninkrijk der
Nederlanden.
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Jan Stehouwer

Hetdriehoeksnet 'V(dlJnllh<'Jriary(elntIhl(O)ffff
In de vorige aflevering is aangegeven wat we onder
driehoeksmeting verstaan, en waarvoor deze werd ge-
bruikt. Er is in het kort ingegaan op de publicatie van
Gemma Frisius en de Graadmeting van Snellius. In een
recent tijdschrift artikel werd de metrische nauwkeurig-
heid van de Gelderland-kaart van Jacob van Deventer
belicht, aan de hand van een bewaard gebleven exem-
plaar uit 1556. 1) De schrijver komt tot de conclusie 'dat
ook deze Gelderland-kaart van Jacob van Deventer op
driehoeksmeting met behulp van kompashoeken berust,
zoals in 1533 door Regnier Gemma Frisius beschreven
werd'. In onze regio zijn o.a. Spankeren, Dieren, Elle-
com, Middachten, Rheden, Rozendaal, Velp en Arnhem
op deze manier ingemeten. Hieruit blijkt wel hoe snel
deze methode bij de kaartmakers was ingeburgerd! In
deze aflevering komt de eerste grote (bijna) landsdek-
kende driehoeksmeting van ons land aan de orde, name-
lijk het driehoeksnet van Krayenhoff, met daarin extra
aandacht voor de punten in onze regio. Dit speelde in
de periode van net voor, tot net na de Franse tijd. Omdat
dit mooi aansluit bij het artikel uit het vorige nummer
van dit blad, ga ik wat uitgebreider in op de levensge-
schiedenis van deze veelzijdige man.

CR lL IKJnaly(elntlhlCO)ffff (Jl15lf8l-1li8lLJl(ü)) 2)

Cornelius Rudolphus Theodorus Krayenhoff werd ge-
boren op 2 juni 1758 in Nijmegen, als zoon van Corne-

lis Johannes Krayenhoff
(een Genie officier) en
Clara Jacoba de Man.
Toen hij 8 jaar oud was,
en amper kon lezen en
schrijven, had hij nog
steeds geen opleiding
gevolgd, dit tot groot
verdriet van zijn ouders.
3) Hierop besloot zijn va-
der om zelf maar te pro-
beren hem wat kennis bij
te brengen. Regelmatig
gaf hij hem 's-avonds
ongeveer 4 uur les. Hij
deed dat kennelijk pri-

Foto van de voorkant van het ma, want zoonlief deed
boek van Uitterhoeve geweldig zijn best om de

daaropvolgende dagen
zich de stof eigen te maken. Als zijn vader voor zijn
werkzaamheden voor diverse waterbouwkundige com-
missies op pad moest,
nam hij hem vaak mee,
waarbij hij zelfs de kans
kreeg om te oefenen in
het meten en waterpas-
sen (= het meten van
hoogteverschillen). Ook
de vestingbouw werd
hem onderwezen, en hij
oefende in Nijmegen
met de schep in het na-
bootsen van vestingwer-
ken. Toen hij de leeftijd
van 11 jaar had bereikt,
wilde hij graag, net als
zijn vader, een militaire
loopbaan kiezen, liefst
bij de Genie.

CJ KrayenhofJ, de vader
van CR. T Krayenhoff. Deze
is overgenomen uit het boek
van Uitterhoeve, bl.129. Is
afkomstig van het Nederlands
Vestingmuseum in Naarden



Maar daar deze in zijn militaire loopbaan nogal wat ne-
gatieve ervaringen had opgedaan, werd het zoonlief ver-
boden om die keuze te maken. Zijn vader wilde graag
dat hij advocaat zou worden. In I 770 werd hij daarom
naar de Latijnse school in Nijmegen gestuurd, waar hij
bijna 6 jaar heeft doorgebracht. Maar kennelijk mocht
hij zich toch nog blijven bezig houden met waterbouw-
kunde. Er is namelijk een kaart bewaard gebleven van
een groot gedeelte van het rivierengebied uit 1772, "ge-
carteert door Com. Johann, Krayenhoff (zijn vader) en
getekent door Com. Rudolp. Theod. Krayenhoff Ejus
Filio", hij was toen dus slechts 14 jaar oud. 4) Na nog
10 maanden aan de Latijnse school in Arnhem, waar hij
o.a. de beginselen van het Romeins recht leerde, vertrok
hij in september 1777 op 19-jarige leeftijd naar de Ho-
geschool (Universiteit) in Harderwijk. Uit nieuwsgie-
righeid volgde hij ook anatomische, fysiologische en
chemische lessen. Omdat de rechtswetenschappen hem
totaal niet konden boeien heeft hij die lessen dan ook,
zonder dat zijn ouders het wisten, niet meer gevolgd.
Toen de grote vakantie begon, durfde hij eigenlijk niet
naar zijn ouders te gaan, omdat hij bang was voor de
reactie over zijn koersverandering bij de studie. Darom
ging hij in Nijmegen eerst langs bij zijn oom M.l. de
Man, die arts was, met de vraag of die zijn vader wil-
de voorbereiden op zijn verandering van studie. Deze
slaagde erin om hem ervan te overtuigen dat hij zijn
zoon niet moest verplichten een wetenschappelijke stu-
die te volgen die in strijd was met diens ambities. Zijn
vader begreep, wat een opoffering het al voor zijn zoon
was, dat deze geen militaire loopbaan had mogen kie-
zen. Hij kreeg nu toestemming om een studie Genees-
kunde te volgen, maar mocht daaraan voorafgaand stu-
deren als Leraar (Doctor) in de wijsbegeerte en Meester
der vrije Kunsten. Deze laatste 2 titels ontving hij op 28
juni 1780, hij was nog maar net 22 jaar oud! Kort hierna
kreeg hij de kans om mee te solliciteren naar het hoog-
leraarschap in een der vakken van de Wijsbegeerte aan
de Academie van Franeker, maar zijn vader ontraadde

hem om dat te doen, vanwege het geringe salaris dat
daarmee te verdienen was. Zelfs als hij die functie zou
bekleden in Leiden, dan nog was er meer te verdienen
als arts in een grote stad als Amsterdam. Hij volgde het
advies op en vervolgde de studie Geneeskunde. Maar
ook de leer der elektriciteit bleef zijn volle aandacht
houden. Zo heeft hij in 1782 op verzoek van 'de Rege-
ring van de stad Doesburg' onder zijn leiding een blik-
semafleider laten plaatsen om 'den grooten kerktoren
aldaar' te beschermen tegen blikseminslag, 'welke de
eerste was hier te lande aan zoodanig stedelijk gebouw
geplaatst'. 5)

Op 5 januari 1784 behaalde hij in Harderwijk de graad
van 'Medicinae Doctor'. Zijn vader heeft dat niet meer
mee mogen maken, die was in april 1782 op 60-jarige

leeftijd overleden.
Maar hij volgde diens
raad op, en vestigde
zich op 15 april 1784
in Amsterdam. Enke-
le weken later kreeg
hij toestemming om
een dokterspraktijk te
beginnen. Hij raakte
er bevriend met de

a;....3.

'meest beroemde

\

I;! Doctoren en Geleer-
den van dien tijd',

'I zoals Deiman, A.Roy,

I
Michell, Paets van

I. Troostwijk, en later
I Van Swinden en Pe-
trus Nieuwland. Hij
sloot zich in oktober
van dat jaar aan bij
het geleerde Genoot-
schap 'Concordia et
Libertate' in die stad,
en hield daar meteen

Tekening van de in 1782 door Kray-
enhoff geplaatste bliksemafleider op
de toren van de kerk van Doesburg.
Deze is overgenomen uit het boek van
Uitterhoeve, blz. 60. Is afkomstig van
de Bibliotheek Radboud Universiteit in
Nijmegen.



diverse redevoeringen over Natuur- en Geneeskundige
onderwerpen. In de jaren daarna werd hij ook nog toe-
gelaten tot andere, soortgelijke genootschappen.
In die tijd was onze Republiek verdeeld in 2 groepen;
die van aanhangers van het huis van Oranje (de Prins-
gezinden), de andere groep waren de Patriotten. Deze
laatsten wilden de Instructie voor de Stadhouder her-
zien, zodat deze minder macht kreeg. Krayenhoff was
aanhanger van het patriottisme. Zijn dokterspraktijk
stond goed bekend in de stad. Maar nadat begin oktober
1794 een door vooraanstaande patriotten, waaronder
Krayenhoff, aangelegde voorraad wapens was ontdekt,
werd het voor hem te gevaarlijk om in Amsterdam te
blijven. 6) Op 29 oktober ontvluchtte hij Amsterdam,
en ging naar het Franse leger, dat het zuiden van de
Republiek al had ingenomen, om aan Generaal Daen-
dels 'eenen ouden Academie-kennis' zijn diensten aan
te bieden. 7). Geholpen door de extreem koude winter,
raakten de rivieren dichtgevroren, en konden de Franse
troepen op 28 december 1794 over het ijs de rivieren
oversteken. Binnen 3 uur was de Bommelerwaard in
Franse handen. Het leger van de Prins van Oranje, de
Engelse- en de Keizerlijke-(=Duitse) troepen, teza-
men wel 60.000 man, boden vrijwel geen tegenstand.
Dit kwam mede omdat er een gerucht ging dat er een
wapenstilstand was gesloten tussen Generaal Pichegru
namens de Fransen en de Commissarissen Brantsen en
Repelaer namens de Prins van Oranje 8). Deze wapen-
stilstand is er nooit gekomen! {De genoemde Brantsen,
was Mr. Gerard Brantsen (1735-1809) uit de bekende
Arnhemse regentenfamilie. 9)}. De opmars van het
Franse leger verliep voorspoedig, en Daendels zond
Krayenhoff naar Amsterdam om te onderhandelen
over overgave van de stad. Zijn onderhandelingen wa-
ren succesvol, en op 18 januari 1795 werd 's-avonds
door de (Pruisische) gouverneur het gouverneurschap
van de stad overgedragen aan Krayenhoff. De volgende
morgen ging de macht van de stadsregering over naar
het Revolutionair Comité, \zonder dat er ook maar één

druppel bloed was gevloeid. Diezelfde dag werd ook
de Bataafse Republiek uitgeroepen, Stadhouder Wil-
lem V was op 18 januari naar Engeland gevlucht. (zie
ookA&H 181 blz. 9110) Deze roerige periode zorgde er
meteen voor dat de medische carrière van Krayenhoff
ten einde was, en zijn leven een totaal andere kant op-
ging. Hij kreeg diverse functies bij Waterstaat en bij de
Vestingbouw, zodat hij toch uiteindelijk het werk kon
doen, dat hij altijd al gewild had.

De Luitenant Generaal
CR. T Krayenhoff Door mij
gescande afbeelding uit het
boek van Mr. H. W Tyde-
man. (Exemplaar van het
Kadastermuseum Arnhem)

De iêlliêlllntllceii(dlïunl:g, \V«(J)«(J)lr1::ïgllnl Inmelb"llnl~(eJnl
De directe aanleiding voor zijn metingen was, dat na
de komst van de Fransen, de 'Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden' in 1795 werd vervangen door
de 'Bataafsche Republiek', een nieuwe eenheidsstaat.
In 1796 trad Staats-Brabant toe. In 1798 kwam er een
nieuwe 'grondwet'. Hierbij werden de oude Provincies
opgeheven en vervangen door 8 departementen, die
zelf elk weer werden onderverdeeld in 7 'ringen'. De
departementen kregen totaal andere namen en grenzen.
Rheden en Rozendaal waren ingedeeld in het 'Departe-
ment van den Rijn'. (Zie de kaart inA&H 181, blz 11)
Als U die kaart bekijkt zal het opvallen dat de depar-
tementen nogal verschillend van oppervlakte zijn. De
verdeling was zo gemaakt, dat bij al de departementen
het inwoneraantal ongeveer gelijk was, namelijk tussen
de 213.000 en 243.000 inwoners. 10) Om deze nieuwe
indeling bij bestuurders en burgers bekend te maken,



besloot het Uitvoerend Bewind om een nieuwe kaart
te maken van het grondgebied van de Bataafse Repu-
bliek op de schaal van 1 duim = 800 Rijnlandse roeden
(1: 115.200) en deze kaart moest in druk worden uitge-
geven! In datzelfde jaar onderzocht een commissie uit
het parlement de mogelijkheid, of zo'n kaart was sa-
men te stellen m.b.v. bestaand kaartmateriaal, maar dat
leek hun niet goed mogelijk. Omdat veel van de nieuwe
grenzen werden gevormd door kustlijnen en stroomge-
bieden van de grote rivieren, werd ook aan de Krayen-
hoff, als waterstaatsdeskundige, om advies gevraagd.
Deze meldde heel optimistisch, dat hij niet meer dan 6
maanden nodig zou hebben om met 25 deskundige per-
sonen de nieuwe kaart te kunnen produceren. 11) Ook
zijn idee was dat hij oud kaartmateriaal, bijvoorbeeld
van de waterschappen, tot dezelfde schaal zou kunnen
verkleinen, om deze daarna aan elkaar te monteren.

.. " -' .. .. ,. ....

De persoonlijke tekenuitrusting van CR. T Krayenhoff
Deze maakt onderdeel uit van de collectie van het Kadaster-
museum Arnhem. Foto: Topografische Dienst/
Kadastermuseum Arnhem

Nog voordat de commissie zijn verslag gereed had,
kwamen er vele bezwaarschriften binnen van personen
en instanties die het niet eens waren met deze bestuur-
lijke indeling. Eén staat, één natie, was het standpunt
van het bestuur, maar al snel bleek dat zij zich daarmee
bij de burgers niet populair maakte. Op 10 oktober 1798
werd Krayenhoff met de samenstelling van de nieuwe

kaart belast. Nog voordat hij was benoemd, was hij al
begonnen met het meten m.b.v. een sextant van hoeken
tussen de verschillende kerktorens e.d. Toen het in 1800
zo hard gevroren had, dat de Gouwzee tussen Marken
en Monnickendam dichtgevroren was, heeft hij op het
ijs met een grote meetketting een basis uitgezet van
1500 Rijnlandse Roeden, dus ± 5650 m. Vanaf de uit-
einden van deze basis heeft hij weer m.b.V. dat sextant
de hoeken gemeten naar de omliggende kerktorens.

De meetketting waarmee Krayenhoff in 1800 een basis
heeft gemeten van 1500 Rijnlandse Roeden, op de bevro-
ren Gouwzee tussen Marken en Monnickendam. Ook deze
behoort tot de collectie van het Kadastermuseum Arnhem .
Foto: Rijksmuseum Amsterdam.

Vervolgens heeft hij een aantal van de op die manier
gemeten punten t.o.v. elkaar berekend, en zo enkele
kaarten vervaardigd, die hij in november 1800 aan zijn
oude vriend J.H. van Swinden, hoogleraar in de wis- en
natuurkunde, heeft laten zien. Deze vond dat de hoek-
metingen niet met een sextant gemeten hadden mogen
worden, maar met een repetitiecirkel van Borda, zoals
dat ook gebruikt was bij de grote Franse Graadmeting
in de jaren 1792-1799 door Méchain en Delambre.
Deze strekte zich uit van Barcelona tot Duinkerken.
Van Swinden, die lid was van het uitvoerend Bewind



van de Republiek, kreeg het voor elkaar dat Krayen-
hoff besloot om opnieuw met zijn metingen te begin-
nen. Dit leidde ertoe dat er voor hem een in Frankrijk
bij de instrumentmaker Lenoir gemaakte repetitiecirkel
van Borda werd aangeschaft, waarmee hij in de winter
1801-1802 een aantal driehoeken heeft gemeten in de
omgeving van Zierikzee.

De Repetitiecirkel van
Borda, die door Krayenhoff
is gebruikt voor de hoek-
metingen van het primaire
driehoeksnet. Behoort tot
de collectie van de Techni-

••••.. ...1 sche Universiteit Delft·

Hij hoopte daarmee aan te kunnen sluiten op metingen
van Pemy de Villeneuve uit 1795 die een driehoeks-
net had gemeten van Duinkerken naar Zierikzee. Bij
de berekening bleek dat zijn eigen metingen en die van
Pemy niet de door hem gehoopte nauwkeurigheid had-
den. 12) Intussen waren in 1801 de federalisten weer aan
de macht gekomen, die de herindeling van 1898 weer
hebben teruggedraaid. Hierdoor was de tijdsdruk voor
de vervaardiging van de nieuwe kaart verdwenen, maar
toch werd er in mei 1802 besloten om door te gaan met
de vervaardiging van de kaart. 13) Nu werd het 'weten-
schappelijk' belang van de kaart als argument gebruikt.
Hij had zijn termijn van 6 maanden toen al ruimschoots
overschreden!

(wordt vervolgd)
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De hertogelijke
'Hof het Loo'

in Spankeren
(deel 2)

Ton Elzebroek

Carel, de zoon van Herman van Delen heeft 'de Gelder-
se Toren' in 1654 verkocht aan zijn zuster en zijn zwa-
ger. Waarschijnlijk heeft hij minstens 'de Grote hof het
Loo' zelf gehouden. Carel werd in 1651 ambtsjonker
van het schoutambt Rheden. Een van de voorwaarden
om ambtsjonker te kunnen worden was het bezit van
minstens 25 morgen land. Om ambtsjonker te blijven
kon Carel dus niet al zijn grond verkopen. Zijn zoon,
die ook Herman heette, volgde zijn vader op als ambts-
jonker en werd in de administratie van het schoutambt
'Herman van Delen tot Spanckeren' genoemd. In 1681
was deze Herman betrokken bij een moord in het veer-
huis in Rheden. In het hierover gevoerde proces voor
het Hof in Arnhem werd hij aangeduid als 'Herman van
Delen van de hof te Loo'.

Op 'de Bockhorst' woonde een andere tak van de fa-
milie Van Delen. Albert van Delen van 'de Bockhorst'
werd in 1685 pandhouder van 'de Grote Hof het Loo'.
Vervolgens is dit goed tot 1840 onderdeel geweest van
het landgoed 'de Bockhorst'. Ergens in de 18e eeuw is
de naam van dit goed om onverklaarbare reden veran-
derd in 'de Peppel'. In 1769 verkocht Coenraad Willem
van Dedem het landgoed aan Walrandus Feriet. 'Het
Erf den Grooten Hoff te Loo alias de Peppel' maakte
deel uit van de transactie. Volgens de Kadastrale Atlas
Gelderland 1832 Dieren hoorde 'de Grote Hofhet Loo'
in 1832 tot de bezittingen van de weduwe Feriet - Tila-

nus van 'de Bockhorst' .
Toen Elsabé, de dochter van Walrandus Feriet, in 1840
overleed, werd het landgoed verkocht met onder andere
'het erfde Peppel of Groote Hof te Loo, bestaande in
huis, schuur, twee schaapskooien, twee hooibergen,
benevens hof, boomgaard, akkermaalsheggen, groot
16 bunders, 34 roeden en 71 ellen (. ..) gaande uit een
zeer gering gedeelte van dit erf tiend bezwaard met
eenen jaarlijksehen uitgang (soort belasting) aan het
domein van een nieuw mud rog en ten dele in pacht
bij Breunis Gerritsen (, ..). De koper was J.C. Havelaar
van het huis 'Hofstetten' uit Ellecom. In datzelfde jaar
probeerde Havelaar ongeveer 30 ha broekgrond te ko-
pen van de marke, 'daar ik door aankoop eigenaar ben
geworden van de Bouwerij genaamd de Peppel onder
Spankere gelegen, en geen Weiland daar bij is, zoude ik
gaarne om daarin te voorzien en het door mij gekochte
te vergrooten en uitte breiden, enige van de daar naast
aangrenzende Broekgronden willen koopen (, ..j'. De
brief met dit verzoek bevindt zich in het archief van
de marke van Dieren, Spankeren, Laag-Soeren en El-
lecom. Of de koop al dan niet is doorgegaan is nergens
vermeld.

Het Soerense Broek in de winter van 2013. Door afgraven
en verhogen van de waterstand wordt de toestand van de
vroegere broekgrond gereconstrueerd (foto: WG. van den
Beukel).



Situatie in 'het Soerense Broek' in 1885 geschilderd door
WBoTholen (1860-1931). Op de achtergrond de boerderij
'deKievit', waar nu hetpoeliersbedrijfvan de familie Rein-
ders is gehuisvest.

De bouwlanden in een vrij groot gebied rondom 'de
Hof het Loo' waren tiendplichtig, samen werd dit de
'grote tiend of de tiend toe Loo' genoemd. Het gebied
werd ook vaak met één van die namen aangeduid. In
1417 was Winalt Ridder uit Arnhem beleend met 'Den
teende to Lo, gelegen in der kirspel van Spanekeren'.
De leen ging in 1455 over op zijn zoon Wynolt Ridder.
In 1525 werd Olifyr Hackfort, burgemeester van Arn-
hem, beleend met de 'tiend toe Loo', hij was gehuwd
met de enige dochter van Wynolt Ridder. De tiend is tot
1666 in de familie Hackfort gebleven. In 1666 verwierf
Herman van Delen van 'de Bockhorst' de tiend, waar-
door het met het landgoed 'de Bockhorst' werd verbon-
den en dat is zo gebleven tot 1840 toen het landgoed en
de tiend werden verkocht.
In 1917 kocht de eigenaar van 'de Bockhorst' , ir. P.J.
van Voorst Vader, 'de Peppel' waardoor het goed weer
werd toegevoegd aan het landgoed 'de Bockhorst' en
dat is tot nu toe zo gebleven. Van 'de Hof het Kleine
Loo' zijn veel meer documenten bewaard gebleven dan
van 'de Hof het Grote Loo'. In het archief van de 'Gel-
derse Toren' bevinden zich acht documenten met een

gemeenschappelijk hoofdonderwerp, namelijk het be-
grip 'opruckinge van den saelwehr ende heeren goet
cleijn Loo'. 'Opruckinge' betekent 'uitstel van hoorig-
heid'. Horigheid wil zeggen' aan een heer onderwor-
pen', 'saelwehr' betekent' groote hofstede van een heer,
in feite hetzelfde als 'heeren goet' .
Tussen 1602 en 1726 werd om de zes jaar de Hof en
Rekenkamer van Gelre 'opruckinge' verzocht voor
'de Hof het Kleine Loo'. Hiervoor moesten drie 'golt
guldens tot 66 stuiver 't stuck' worden betaald. De be-
taling moest worden opgeschreven in boeken van de
'Heeren guldens' bij de rentmeester van de Veluwe. De
eerste keer dat dit voorkwam was in 1602, toen werd
het verzoek gedaan door Johan Gruyters en zijn echtge-
note Gijsberta van Ulft. Op 6 mei 1631 is Gijsberta van
Broeckhuijsen, weduwe van Gerrit van Rouwenoort
met 'de Hof het Kleine Loo' beleend. Uit een acte van
1645 bleek Gijsberta van Broeckhuijsen de hof over
te doen aan haar dochter Armgarda van Rouwenoort
en haar echtgenoot Herman Sloot, die burgemeester
was van Doesburg. Tevens werd zes jaar 'opruckinge'
verzocht. In dezelfde acte werd het recht van overpad
vastgelegd voor de buurman Derck Roeloffsen (mis-
schien de pachter van de 'Hof het Grote Loo'?). Tot
1672 heeft het echtpaar Herman Sloot en Armgarda
van Rouwenoort 'de Hofhet Kleine Loo' in leen gehad.
In 1672 overleed Herman Sloot; zijn zoon verkocht de
hof aan 'Wilt Jan van Broeckhuijsen toe den Gelder-
sen toorn'. Hiermee werd 'de Hofhet Kleine Loo' weer
aan het landgoed 'de Gelderse Toren' toegevoegd. Van
Broeckhuijsen verzocht vervolgens de Rekenkamer
om 'dit goet die tijt van ses naastkoomende jaeren bij
opruckinge te mogen besitten en gebruiken'. Van 'de
Hofhet Kleine Loo' moest jaarlijks 'tins en Heerengelt'
worden betaald aan de rentmeester van de Veluwe, in
1710 was dat 14 guldens en 12 stuivers. In datzelfde
jaar heeft Van Broeckhuijsen deze verplichtingen afge-
kocht bij de Rekenkamer in Gelderland. Hij betaalde
daarvoor 438 gulden.



In 1713 heeft de schout van het ambt Rheden, Zeg er
van Arnhem, de waarde van 'de Hof het Kleine Loo'
geschat in Caroli guldens. Hendrik Jansen was toen de
pachter.

'In den Dierener enck het Thijsselstuck
groot 2 molder gesaeij*
Het Kerkenstuck groot omtrent 1molder gesaeij
Bloemacker groot 1schepel gesaeij
Het hoge stuck 5 schepel gesaeij
Een camp voor het huijs groot 5 molder gesaeij
Den havercamp 9 schepel gesaeij
Het Pesken 1,5 mergen biesig lant staet meesten
tijt onder water
Het Broeckstuck 3 schepel gesaeij
Het Smoorlant (in Leuvenheim) 3 schepel
gesaeij
De opgaende eicken en beucke bomen
Het huijs
Het schaepschot geheel oud en vervallen

- 300
-120
- 50
- 150
- 750
- 270

- 50
- 100

-150
- 200
- 400
-JO

Somma - 2540'

* 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/iter zaad. Een morgen is 0,865
ha en een 'schepel' is 29 - 34 liter.

De Kerkweg met links de boerderij 'de Peppel' en op de
achtergrond de boerderij 'het Loo' in de winter van 2013
(foto: W G. van den Beukel).

Het laatste verzoek tot 'opruckinge' is gedaan door Wilt
Gerrit Jan baron van Rhemen in september 1788. 'De
Hof het Kleine Loo' heeft lang tot het landgoed 'de
Gelderse Toren' behoord. Dat blijkt ook uit de 'staet
en inventaris' in verband met de nalatenschap van Wil-
lem baron van Broeckhuijsen die in 1764 is overle-
den. In deze 'staet en inventaris' wordt onder andere
vermeld: 'Het erff en goed kleijn Loo, pachter Frans
Jansen onder den Ampte Rheede, Buijrschap Spanke-
ren gelegen, sijnde een heerengoedt'. Van de periode
1733 - 1809 zijn vijf 'pachtceduien' of 'pacht seelen'
(pachtcontracten) bewaard gebleven. Ze verschillen
weliswaar enigszins op details, maar zijn in grote lij-
nen gelijkluidend. Het oudste contract is uit 1733. De
verpachters waren Willem van Broeckhuijsen en Gertrij
van Broeckhuijsen geboren Delen. De pachters waren
Evert Hendricks en Jenneken Santbergen. Het tweede
pachtcontract stamt uit 1743 met dezelfde verpachters
en Jan Welmers en zijn echtgenote Jenneken Jansen als
pachters. Het derde contract is van 30 november 1783.
De verpachters waren toen G.J van Rhemen en J.e. van
Rhemen geboren Sloet, met het echtpaar Harmen Ger-
rits en Theuntje Breunessen als pachters. Het vierde
contract werd op 20 augustus 1803 op 'de Gelderse To-
ren' ondertekend. De ondertekenaars waren Wilt Ger-
rit Jan van Rhemen en Adriana Sophia van Rhemen
geb. Schimmelpenninck van der Oije als verpachters
en Derk C. Gerritsen en Elsken Weijers als pachters.
De vijfde en laatste overeenkomst is uit 1809. Het zijn
dezelfde verpachters als in 1803, de pachters waren Ja-
cobus Maandag en Hendrica Walgemoed. Zij pachtten
'ons Erve en goed (Klein Loo genaamt) geleegen in den
Ampte van Rheden, buurtschap Spankeren, bestaande
in Huijs, Schaapschot, Berg, Varkenskot en ovend, met
de Hof en Groengrond om het Huijs, verder den bouw-
kamp voor het Huijs en het bouwlandt naast den hofdat
er bij gehoord' .De pachtcontracten bevatten aanvanke-
lijk nog elementen van 'horigheid'. Na verloop van tijd
werd dat geleidelijk aan wat minder.



De verbintenis werd aangegaan voor drie, zes, of twaalf
jaar. De pachter moest op alle akkers rogge verbou-
wen en van de opbrengst 'de darde garve' geven aan
de verpachter. Dat wil zeggen dat iedere derde koren-
schoof, een derde deel van de opbrengst moest worden
afgestaan. Desgewenst moest de pachter het koren van
de verpachter op de markt verkopen. Het loon voor de
arbeider die het koren van de verpachter moest dorsen
werd betaald door de verpachter, maar de pachter moest
hem 'kost en drank' verschaffen. Als de verpachter on-
derhoud liet plegen aan de gebouwen van de hof, dan
diende de pachter de ambachtslieden te helpen, hen de
kost te geven en bouwmaterialen aan te voeren. Jaarlijks
moest 16 gulden pacht en het 'heerstedegeld' worden
betaald (heerstedegeld was een vorm van provinciale
belasting die werd geheven over het aantal vuurplaat-
sen dat iemand in zijn of haar woning bezat).
De pacht moest steeds worden voldaan op 'Petri' (dat is
29 juni, de naamdag van Petrus). De verpachter moest
de verponding betalen (een soort belasting die tussen
de 17e eeuwen 1832 werd geheven). Voorts diende de
pachter als 'toebate' (toegift) jaarlijks bij te dragen 3
dagen arbeid met wagen en paarden, twee paar kip-
pen, 50 eieren en drie kapoenen (gecastreerde hanen).
Er bestond ook de verplichting om jaarlijks een mud
(ca. 115 - 137 liter) rogge ('een mudde hondencoorn')
aan de jagermeester te geven. Uit de opbrengst moes-
ten de jachthonden worden gevoederd. Het contract
bevatte ook een aantal verboden. Zo mocht de pachter
geen mest of stro verkopen of op een andere wijze van
de boerderij verwijderen. Bij 'de Hof het Kleine Loo'
hoorden eikenbomen en houtwallen. De pachter mocht
geen hout hakken of snoeien en onder de bomen geen
schapen laten grazen of plaggen slaan. Bij overtreding
moest hij twee gulden boete aan de verpachter betalen.
Ondanks het verbod in het contract, hebben meerdere
pachters toch hout mogen hakken. Dat blijkt uit getui-
genverklaring voor de schout van het Ambt Rheden
en de schout van Brummen. Bij het beëindigen van

de overeenkomst en het verlaten van de hof mochten
de voormalige pachters geen 'slieten' (lange geschilde
boomstammen oor de hooizolder) of andere balken
meenemen, ook de hekken moesten blijven hangen. De
financiële verplichting die was verbonden aan de pacht
was tussen 1733 en 1809 opgelopen van 16 naar 80 gul-
den. Naast de pachtcontracten geeft ook het' belet van
Aangeving' van 1805 an 'de Gelderse Toren' aan, dat
het 'Kleine Loo' nog steeds tot dit landgoed behoort.

Luchtfoto van Spankeren in 1997 gemaakt door 'Photo Hol-
land'. Op de afbeelding boven: bij 1de boerderij 'de Pep-
pel', 2 de pingoruïne (een relict uit de ijstijd), 3 de boerderij
'het Loo', boven 4 de Beukenlaan, 5 enigszins verscholen
achter bomen het huis 'de Bockhorst 'en tenslotte bij 6 de
Kerkweg.



De totale oppervlakte van de hof was toen slechts 6
morgen en 435 roeden (een roede is 14,44 m2 ). Er
werd bij vermeld dat de boerderij de laatste 10 jaar
steeds in grootte was veranderd. De toenmalige pachter
Derk Gerritsen had ook het vrije gebruik van de mar-
kegrond.

Volgens de eerste Kadastrale Atlas Gelderland 1832
Dieren was in dat jaar Sophia wed. van Rhemen van
'de Gelderse Toren' de bezitster van 'het Kleine Loo'.
De hofis onderdeel gebleven van het landgoed 'de Gel-
derse Toren' tot 1890. In dat jaar verkocht Caroline Ce-
cilia Leembruggen, douairière van Rhemen, de hof die
inmiddels 'Het Loo' werd genoemd, aan T.A. Wijers
Schut. Zij trouwde in 1894met G.J. Geerligs en sinds-
dien is de boerderij in het bezit van deze familie.
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GRENSPALEN van ROZENDAAL

deell

Bauke Tijmstra

"En hier mede na in twee dagen by 't vernieuwen van
veertien paaIen, zoo ons, als Limietpaaien langs de
Heerlykheid Rozendaal genoteerd op de Caart, door
den Landmeter van den Heuvel in 1724 gemaakt, quo
relatio, zijn aangewezen, geaszizteerd en alzo onze
Commiszie des middags om een uur voltrokken te heb-
ben, zoo zyn wy na het middagmaal, op verzoek den
Heer van Rozendaal, op den huyze Rozendaal met
voorz. Heeren uyt de Stad Arnhem gehouden te hebben,
des avonds na Arnhem vertrokken. (Was getekend) A.P
V.d. Borch. E. van Eck."

Met het bovenstaande eindigt een verslag ("verbaal")
opgesteld over het verkennen van de locaties en het
plaatsen van veertien stenen palen op de grens van de
Heerlijkheid Rozendaal op 15 en 16 mei 1751. Ge-
noemde commissie was ingesteld door de Staten (van
Gelderland) op verzoek van Baron Lubbert Torck van
Rozendaal. De commissie werd gevormd door de Ba-
ron, de twee notulisten en de landmeter Willem Lee-
nen en werd naar behoefte uitgebreid. Telkens wanneer
Rozendaal grensde aan een andere gemeente of gebied:
bijv. de Stad Arnhem of het Schoutambt Rheden, werd
de commissie aangevuld met één of twee vertegen-
woordigers van dat gebied. Op deze manier kon met
wederzijdse instemming worden genotuleerd waar de
grens lag. De landmeter had geregeld dat op de des-
betreffende locaties de stenen palen al klaar lagen en
er arbeiders waren om het werk te doen. Baron Torck
(1687-1758), in zijn tijd een rijk en machtig man,
zowel in Gelderland als op nationaal niveau, had de
palen besteld in Amsterdam. De heer Bierens de Haan
heeft in zijn onderzoek dat vastgelegd is in "Rosendael,

Groen hemeltj en op aerd", een rekening gevonden van
de steenhouwer Francois Absiel voor "15 steene pilare
à raison van F 360=".
Over de Rozendaalse palen schrijft landmeter Leenen:
"de Rozendaalse vierkante steene limiet paal, lanck zij-
nde veertien voeten, en vierkant boven tien à tien duim
breet, door de Heer van Roozendael in den jaare 1751
geset", Dat is ruim 4 m lang en globaal 25 cm in het
vierkant. De paal is in geringe mate taps en onderaan
wat breder en niet precies vierkant.
(De bovenstaande en ook navolgende cursieve teksten
staan in een gedrukte uitgave opgesteld door Mr G. van
Hasselt: "Roozendaal als de prachtigste bezitting van
de Gelderse Graven en Hertogen en dezelven hofhou-
ding aldaar, enz, enz" uitgegeven in 1808. Het is mij
niet duidelijk of elke letter "z" ook indertijd als een "z"
geschreven is.)

Eerder onderzoek door de heer J. Baltjes
Bovengenoemd verbaal en andere informatie over de
grenspalen van de Heerlijkheid is tegenwoordig een-
voudiger te vinden dan rond 1995 toen de heer J. Bal-
tjes, indertijd hoofdredacteur, een grote serie artikelen
in Ambt & Heerlijkheid wijdde aan de Heerlijkheid Ro-
zendaal. De grenspalen komen daarin ook voor en de
notities van Baltjes vormen aldus een goed begin voor
een nieuw onderzoek. Hij schrijft wel over de aanlei-
ding voor een goede grensafbakening. Deze is ten dele
terug te voeren op een recht dat Stadhouder Willem IV
in het jaar 1750 verleent aan de burgers in de Veluwse
schoutambten en schependommen. Dit recht betreft het
uitoefenen van de jacht in het eigen gebied en is vastge-
legd in: "Placaat op de jagt binnen deesen furstendom
en graafschap" (de huidige provincie Gelderland).

Duidelijke grenzen
Om geschillen te voorkomen is het nodig dat de gren-
zen duidelijk aangegeven zijn. De afbakeningsmiddelen
zijn pollen en palen. De pollen zijn op de grens liggende



opgeworpen grotere of kleinere heuveltjes. Op belang-
rijke punten, meestal daar waar de grens knikt, wordt
op de pol een paal geplaatst of een boom geplant. De
bedoeling is dat men over grotere afstand kan zien hoe
de grens loopt. Dat lukt natuurlijk alleen als het land-
schap open is en dat was toen het geval. Gelet op de
tekst en de kaarten waren er toen veel zandvlaktes met
heuvels, duinen of "bergen". De bebossing is van la-
tere jaren. De gebruikte palen kunnen van hout zijn of
van hardsteen. De grotere pollen met een paal of boom
erop worden in een verslag door landmeter Leenen om-
schreven als: "hooge aarden pollen, breed boven op de
cruyn in syn diameter veertien voeten" (ongeveer 4 m.).
Gebruikelijk is dat de palen geplaatst worden in een gat
dat ca. 1 m diep is, en op een fundering van plaggen.
Na 1750 zijn door meerdere overheden of landeigena-
ren verkenningen en inmetingen gedaan en waar nodig,
pollen vernieuwd of tussengevoegd en palen geplaatst
of vervangen. Voornoemde commissie deed dat op 15
en 16 mei 1751. De Heerlijkheid "t Loo" deed de ver-
kenning in het jaar 1750. Arnhem voltooide de plaat-
sing van stenen palen in 1756.

Eeste kadastrale inmeting
De Franse inlijving heeft geleid tot de invoering van
het Franse kadastrale systeem in Nederland. Als gevolg
daarvan wordt op 10 november 1818 de grens van de
gemeente Rozendaal kadastraal vastgelegd. Daartoe is
door de landmeter-delimitateur L.c. Machen, samen met
twee functionarissen van de gemeente, een grensvast-
stelling uitgevoerd. Wanneer Rozendaal aan een andere
gemeente grenst, voegen net als in 1751 vertegenwoor-
digers van die gemeente zich bij het gezelschap. Van de
vastlegging is een proces-verbaal opgemaakt dat met de
kadastrale kaarten, opgenomen is in: "Kadastrale Atlas
Gelderland 1832 editie Rozendaal". In de navolgende
beschrijving van de locaties van de Rozendaalse grens-
palen wordt dit proces-verbaal gevolgd. Men is begon-
nen bij een noordelijk punt aan de Ringallee, zijnde het

grenspunt van Rozendaal met Apeldoorn en Ede. Op
de overzichtskaart in bovengenoemde editie is aange-
geven dat de gemeenten Otterlo (nu Ede), Beekbergen
(nu Apeldoorn) en Rozendaal hier elkaar raken. Overal
zal men als grenslijn aanmerken "eene lijn, drie voeten
Rhijnlandsch buiten de Ringallee van Rozendaal. " Dat
is iets minder dan 1 meter.

Overzicht beschreven locaties (samengesteld door de auteur
op basis van de topografische bladen 1:25000; nrs 33D en
40B uitg 2003)



Locatie 1:
Het proces-verbaal uit 1818 vermeldt: "Beginnende aan
een zandheuvel, gelegen in de Ringallee van Rosen-
daal, alwaar een gedeeltelijk verbrande paal staat van 't
Ambt 't Loo". Dat hier in 1751 geen stenen paal is ge-
plaatst klopt met een verslag van de limittering van de
Vrije Heerlijkheid 't Loo. Volgens dat verslag verklaart
Baron Torck dat hij tussen het oostelijke hoekpunt van
de Heerlijkheid Rozendaal en het westelijke op de pol-
len beuken zal planten.

De huidige situatie van locatie 1: een korte betonnen paal.
Opvallend is de zeskantige vorm. Beuken staan er wel.

Locatie 2:
In het proces-verbaal uit 1818 staat: "Van het aange-
haalde punt, voorbij eenige kleine uitspringende hoe-
ken waar zandheuvels liggen, en langs een paal". Het
verbaal uit 1751 vermeldt dat men bijeengekomen is
op de oostelijke hoekpunt en dan "Verder noordwaards
(bedoeld is westwaarts) op ongeveer hondert roeden
oif twee na giszinge gereeden zynde, zo bevond zig al-
hier mede een paal op een hoge Sandduyn, die insge-
lyks wierdt uytgegraven, en met eene steen paal ver-
nieuwt".

Locatie 2: zoals de foto aantoont staat deze paal er nog, zij
het beschadigd.

Het "hoge Sandduyn" is verdwenen of is de paal eens
iets verplaatst?

Locatie 3:
Het proces-verbaal 1818 beschrijft vervolgens: "tot
aan eenen groote uitspringende hoek van het grondge-
bied van Rosendaal alwaar twee scheidspalen staan,
hetzelfde de scheiding maakte tusschen het grondge-
bied der Gemeente Apeldoorn ten noorden, dat der
gemeente Brummen ten oosten en het grondgebied van
Rozendaal ten westen". Op het gedetailleerde Eerste
blad van Sectie A staat aangegeven: Paal van Rosendaal
en Paal van Loenen! De Arnhemse verslagleggers zijn
in 1751 uitvoeriger in de beschrijving. Het is hun eerste
dag en zij gaan de Baron ontmoeten. Daartoe hebben zij
zich op 15 mei 1751 "des morgens tydig met een Cales
van Arnhem begeven na de Kouwerik. " (De Kouwe-
rik is het noordoostelijke deel van de 1mbosch.) "Den
landmeeter Leenen" was met hen meegereden en men
trof daar inderdaad de Baron alsmede een functionaris
van de Heerlijkheid 't Loo; beide te paard.



"Uit den Coets geztapt, en vervolgens meede te paard
gezeeten zynde, bragt ons de Heer van Rozendaal by
een paal, zeggende, dat hier ter plaatze de Limieten van
deszelft Heerlykheid grensden tegen het Rigter Ampt
van Veluwenzoom en de Heerlykheid t Loo. Dat deze
paal genoegzaam vergaan was, en dat geneegen was
in deszelft plaats een steene paal te zetten, vragende of
de arbeyders de oude zouden uytgraven en de nieuwe,
zoo in gereedheid lag, in het zelfde gat weder plaat-
zen. Hier op geen zpeculatie vallende, wierdt zulx door
verzcheide arbeyders zoo de Heer van Rozendaal had
meede gebragt werkztellig gemaakt. "
Dat in dit verbaal geen sprake is van twee palen komt
omdat de Staten van Gelderland treuzelden bij de keuze
tussen houten of stenen palen op de grens van "t Loo
met als gevolg dat hier, ondanks de eerdere inmeting,
nog geen paal van de Heerlijkheid 't Loo stond.

De foto toont echter ook maar één paal. De hoge paal van
Rozendaal staat er niet, maar wel een lage, met de inscriptie:
SM
De heer Baltjes houdt het er op dat dit slaat op de Zilvensche
Marke, maar dan in de oude spelling. Dit is ongetwijfeld een
goede veronderstelling, omdat westelijk van dit punt de Zil-
vensche Heide ligt. Bovendien is in het verbaal inzake de li-
mitering van de Heerlijkheid t Loo sprake van "de levendige
beek, genaamt de Silvense beek".

Locaties 4 en 5:
In 1818 loopt men in zuidelijke richting verder langs
de gemeenten Brummen en Rheden, waarbij het over-
gangspunt tussen deze gemeenten zich bevindt bij
"eenen grooten beukenboom op eenen inspringende
hoek van den allee regt aan het einde van de Beek in
den Imbosch". Verder trekkend langs de Ringallee,
"welke met twee steenen palen en vele zand hoop en
aangewezen worden tot aan het dennenbosch van Beek-
huisen". Deze palen zijn er nu niet meer. De afstanden
aangegeven op de kaart, getekend door landmeter Van
den Heuvel (1724), maken het mogelijk een schatting
te doen naar de locaties. De noordelijke zal wellicht
gestaan hebben nabij de noordelijke rand van de Ro-
zendaalse zandverstuiving; ca. 900 m zuidelijk van de
brandtoren. De zuidelijke locatie is beter in te schatten:
nabij de Zijpenberg en naast de oude Ringallee, die als
een zandpad ongeveer parallel loopt aan het fietspad
aldaar. De Heerlijkheidsgrens is hier en daar, noordelijk
en zuidelijk van de brandtoren, terug te vinden als een
lijnvormige greppel. Zuidelijk van de brandtoren voert
deze greppel via locatie 4 die niet terug te vinden is,
naar locatie 5.

De foto (locatie 5) toont een verhoging die de pol is waarop
de paal gestaan heeft (informatie van Natuurmonumenten).
Het verbaal uit 1751 zegt over dit deel: " .... wy keerden ...
weder terug tot dat ons na verloop van eenigen tyd aangewe-
zen wierdt een derde paal in Lennepzand, voorts een vierde
op Baatjensberg." Deze berg heet wellicht nu de Zijpenberg,
aangezien de naam Zijpenberg niet voorkomt op de kaart
uit 1724.



Locaties 6 en 7:
Het gezelschap uit 1818 loopt verder en
tekent pas bij de grens met Arnhem aan
dat er aldaar "een steen en paal staat".
De heren te paard vermelden meer. "En
al verder voortgereden zynde, zyn wy
gekomen aan Stalenenek, alwaar by een
eykenboom by 't vaargat niet ver van twee
zchaapzchotten zig bevond een vyfde paal,
een weinig lager aan het land van Joehem
Frericks daar de weg van Jeuzalem naar
het veld opzchiet, een zesde paal." De
kaart van toen combinerend met de hui-
dige situatie vinden we twee palen: de één
staande in de hoek van de Dennenweg en
de Biesdelselaan en de tweede in de zui-
delijke berm van de Ringallee t.o. de Den-
nenweg. Beide palen zijn door Rozendaal
opgenomen op de lijst van gemeentelijke
monumenten. Door het Gelders Genoot-
schap is een beschrijving verzorgd met de
opmerking over de ouderdom: vermoede-
lijk uit de negentiende eeuw. Het uiterlijk
wordt beschreven als: "De paal is bewerkt
met frijnslag, met een recht onderstuk als
basement, met twee vlakke zijdes in de
lijn van de grens. De beide zijdes even-
wijdig in het middendeel van de paal licht
afgeschuind met een verjonging naar bo-
ven. Deze versmalling wordt beëindigd
met een hol profiel die aan de bovenzijde
is afgerond met een lichte bolling op een
inspringende band". De vlakke zijdes in
de lijn van de grens klopt niet op locatie 6!
De paal zou een kwartslag gedraaid moe-
ten staan. Bovendien stond deze, geplaatst
door Baron Torck, de kaart van Landmeter
Van den Heuvel uit 1724 globaal vergelij-
kend, op een iets noordelijker punt.

Locatie 6: kijkrichting Biesdelse laan

Locatie 7: de naast staande fiessenbak
staat links

(wordt vervolgd)
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lijkheid" tussen maart 1994 en aug 1998,
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meentelijke monumenten. Inventarisatie-
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Melkfabrieken
en

Modelhoeves
in Velp

Nelleke den Boer-Pinxter en Evert Jan Muis

In het begin van de 20e eeuw waren er typische melk-
veeboeren, die hun eigen producten aan de deur ver-
kochten. De namen van enige melkboeren annex melk-
venters in Velp zijn o.a. Aartsen in de Tramstraat, Matser
aan de Bosweg, Braakman in de Reinaldstraat.

Melkfabrieken
Velp veranderde aan het begin van de 20ste eeuw met
de komst van twee villaparken: 'Overbeek' en 'Ma re-
traite' langzaam van een eenvoudig boerendorp in een
villadorp. De nieuwe welgestelde bewoners hadden
behoefte aan meer melkvariëteiten: melk, afgeroomde
melk, karnemelk, boter enz. Bovendien ging de nieuwe
burgerij meer eisen stellen aan hygiëne en kwaliteit.

Velpsche Melkinrichting

Zo ontstonden ook in Velp melkfabrieken, waar on-
der controle producten gemaakt werden. De Velpsche
Melkinrichting 1902-1921 (Vecoma) was gesitueerd
aan de voet van de Keij enberg, aan de Beekhuizense
weg. Een boerencoöperatie die in 1921 met veel strub-
belingen over ging in handen van de Arnhemse inrich-
ting Camiz. De Velpsche melkinrichting gebruikte het
water van de Beekhuizense beek om alles schoon te
maken en te spoelen. Op een gegeven moment mocht
dat niet meer en werd verhuisd naar de Kerkallee num-
mer 1 en vond hier de distributie van de Camiz melk-
producten plaats.
I

en ti kunt er leqenl

Reclame voor haver-
moutpap van de Velp-
sche Melkinrichting

Melkinrichting Beatrix

De melkinrichting heette toen
"Beatrix". Het gebouw is nu in ge-
bruik als stomerij.

In het VVV boekje van 1908 stond
een advertentie van de Velpsche
Melkinrichting "Keienberg". Hierin
stond: "EIken dag wordt twee maal
versch aan huis bezorgd: Melk,
Karnemelk, Zure en Zoete Room,
Slagroom en Boter. In tuin en salon
bestaat gelegenheid tot het gebrui-
ken van melk per glas".



Er is ook nog een melkinrichting geweest aan de La-
rensteinselaan 6 in Velp, "De Groote Nord". Dit was
volgens de heer Muis meer een karnemelkfabriek. De
fabriek stond tegenover het klooster Larenstein.

Zwitserse kaasboeren

Zwitserse boerderij Biljoen

Baron van Spaen liet in 1829 een fraaie boerderij bou-
wen, in Zwitserse chaletstijl, aan de Lathumseveerweg
met uitzicht op de grote vijver bij kasteel Biljoen. Van
een van zijn reizen naar Zwitserland bracht hij zelfs
twee Zwitserse boeren mee, de gebroeders Henny.
Deze woonden op de "Frankenhoff' en de "Elsenhoff',
pachtboerderijen op Biljoen, aan de zuidrand van de
Zutphense straatweg. De gebroeders moesten voor Van
Spaen o.a. Zwitserse kaas maken.

Misschien waren deze boerderijen geen echte model-
boerderijen, maar het maakt wel duidelijk dat baron
Van Spaen zich met de agrarische sector bezig hield.
In 1963 ging helaas de Zwitserse boerderij in vlammen
op, toen een smid op de deel laswerk verrichtte en er
vonken naar een voorraad oogst oversloegen.

Modelboerderijen
De term "Modelboerderij" of "Modelhoeve" wordt
gebruikt voor boerderijen van rijke landheren die de
nieuwste en beste agrarische technieken en technolo-
gieën gebruikten, vaak gebouwd als voorbeeld voor
plaatselijke boeren. Modelboerderijen kwamen onder
andere veel voor in Engeland in de eerste helft van de
1ge eeuw. Ook in Nederland kwamen deze in de mode.

Een goed voorbeeld hier in de buurt was het "Huis ter
Aa" in Doorwerth. Joseph Willem Frederik Scheffer
was welgesteld en kon op vijftigjarige leeftijd gaan ren-
tenieren. Hij wilde zich aan zijn grote hobby, veeteelt,
gaan wijden. Hij liet hiervoor de Modelboerderij het
Huis ter Aa bouwen op het landgoed Duno en kocht
Fries stamboekvee om melk van hoge kwaliteit te pro-
duceren. Het vee liet hij grazen in de sappige weiden
van de Doorwerthse Waarden die hij (met het kasteel)
in 1908 van Jacob Gabriël ridder van Rappard had ge-
kocht.

Quarantaine stal huis ter Aa

Aan de hygiëne stelde Scheffer voor die tijd buitenge-
woon ' hoge eisen; hij richtte een kliniek voor zieke
dieren in en een wasserij waar de koeien hun dagelijkse
wasbeurt kregen. Hij verzekerde zich van de afzet van
zijn melk door verspreid over het land zes hotels te ko-
pen die zijn product moesten afnemen.



Maar ondanks de weloverwogen opzet leed zijn onder-
neming steeds meer verliezen. In 1915 verkocht de te-
leurgestelde hobbyboer de boerderij, die plaatsmaakte
voor de Hevea Rubberfabriek.

Modelhoeve Rozendaal
Omstreeks 1920 ging de baron van Rozendael met eni-
ge compagnons zich ook eens bemoeien met deze agra-
rische evolutie. Hun zienswijze was dat je de kwaliteit
van het product kunt verbeteren door expliciete hygiëne
te betrachten bij de bron. Hun doel was om bacteriën-
arme melk te produceren en te verkopen.

Modelhoeve Rozendaal

Ze richtten een N.V. op," Modelhoeve Rozendaal",
waarvan W. H. van Braam, F.J.W. baron Van Pallandt
van Rozendael en Dr. R. Piekema de commissarissen
waren. Ze lieten de Modelhoeve bouwen, nu Bosweg
1, en pachtten een weiland, tegenwoordig het burger-
meester Brandtplein. Evert Jan Muis was de favoriete
aannemer van de baron en kreeg de opdracht voor de
bouw. Onder de stallen was de mestkelder van waaruit
het mest met smalspoor werd weggereden. Alles hygi-
enisch en voor die tij d modern. De koeien dronken uit
emaille bakjes, die ze zelflieten vollopen uit de water-
leiding.
De baron hield wel van publiciteit. Vanuit het hele land
kwamen er bezoekers. Maar na enige jaren bleek ook
deze modelhoeve niet rendabel. De boerderij werd
woonhuis en het terrein werd verkaveld. Wat nu Bur-
germeester Brandtplein heet, was het weiland van de
Modelhoeve en strekte zich uit van de Bosweg tot aan
de Rozendaalselaan en noordwaarts tot aan de Ringal-
lee. Boerderij Matser lag verderop aan de Bosweg en
maakte ook gebruik van deze weide.

De wijk Modelhoeve
Tot ongeveer 1930 werd dit weiland, in de volksmond
"Modelhoeve" genoemd en gebruikt als feestterrein
voor Koninginnedag op 31 augustus. Er stonden ker-
misattracties en 's avonds was er vuurwerk. De wijk
de Modelhoeve is de wijk rondom het Burgemeester
Brandtplein. De grond van de wijk werd in 1933 van de
Erven van Baron van Pallandt van Rosendael gekocht.
De wijk zelf is tussen 1934 en 1936 gebouwd.

Bronnen:
Klaas Brouwer, Voor Profijt en genoegen, Bos en landschap
van de Zuidwest-Veluwe, Matrijs 2008.
H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, Herdruk Gys-
bers & Van Loon, Arnhem 1965.
H. Kerkkamp, Velp en Rozendaal in oude ansichten deel 1,
Europese Bibliotheek, Zalbommel1975.
Herma Smit, Trekken door de zeven dorpen van Rheden.
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Laag-Soeren
Dorp met een rijke geschiedenis,

door Aris Blankenspoor

Walter de Wit

Opnieuw is er een boek verschenen over Laag-Soeren.
Dit keer niet geschreven door nieuwe bewoners van het
dorp maar door een geboren en getogen Laag-Soere-
naar. Als geen ander heeft hij de veranderingen in zijn
dorp meegemaakt. Hoewel het Geneeskundig Badhuis
Bethesda op de ontwikkelingen in Laag-Soeren een
grote invloed gehad heeft geeft dit boek heel veel in-
formatie en afbeeldingen over de doorsnee bewoners
van het dorp, de gebouwen en boerderijen, de school
en het verenigingsleven. Als zoon van de dorpssmid
haalde hij natuurlijk dezelfde kwajongenstreken uit als
alle andere kinderen en voetballen op straat was in die
tijd heel gewoon. Volgens een krantenbericht uit die
tijd werd hij tijdens het voetballen geschept door een
voorbijrijdende auto.
Ondanks dat die Aris een eindje meesleurde heeft hij
de aanrijding wonderwel overleefd. Zoals vaak begint
de interesse voor de historie pas op latere leeftijd te
groeien. In vele gevallen gaat het gepaard met het aan-
leggen van een verzameling van prentbriefkaarten en
knipsels over het dorp en omgeving. Na verloop van
tijd wil je de opgedane informatie en kennis delen met
anderen. Daarbij is het uitgeven van een boek het ul-
tieme resultaat. In bijna 200 pagina's komt lief en leed
van Laag-Soeren voorbij, verlucht met talloze illustra-
ties, kaarten etc. Eenieder die deze ontwikkelingen
meegemaakt heeft kan met eigen ogen aanschouwen

wat er in de loop der tijden veranderd is in het dorp.
De middenstand is volledig verdwenen, de trein stopt
niet meer op het station Laag-Soeren, het Badhuis en
Amsterda zijn niet meer en ook de watermolens zijn
nog slechts een herinnering. En al die tijd is het dorp
nog steeds een parel aan de Veluwerand waar men
met plezier kan wonen of recreëren. Wanneer men het
boek leest krijgt men vanzelf de neiging om beschre-
vene ook te gaan bekijken. Achter in het boek zit een
mini-boekje met: Wandeling door Laag-Soeren met
dorpsgezichten uit heden en verleden.

De belangstelling voor het boek was zo groot dat de
eerste editie al bijna compleet uitverkocht is. Hoe kan
het ook anders, want deze prachtige gebonden uitgave
op mooi papier en met een voortreffelijke lay-out, is
een aanrader voor iedereen die zijn of haar hart ver-
pand heeft aan de historie van onze gemeente.
De eerste druk is al uitverkocht, alleen bij de Oud-
heidkundige Kring zijn nog 25 exemplaren voorradig.
Mogelijk volgt er een tweede druk.

Laag-Soeren

. I
Dorp met een rijke geschiedenis
Aris Blankenspoor

Omslag boek Laag-Soeren
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Over erven en geëifáen
iDe marken van Spankçren,
Soeren, Dieren en tE{{ecom

Auteurs: A.T.G. Elzebroek,
W.G. van den Beukei en J. Striker

Walter de Wit

Er is een standaardwerk verschenen over een bijna ver-
geten organisatie, rechtspleging en rechtshandhaving
van ons agrarisch verleden. Naarmate er steeds meer
gebruik gemaakt werd van de zogenaamde "woeste
gronden" voor het halen van plaggen, leem, zand en
heidemaaisel ten behoeve van de landbouw, werd het
noodzakelijk om afspraken te maken over het beheer
en toepassing van deze natuurlijke producten. De on-
gebreidelde exploitatie van plaggen en heide had op
diverse plaatsen op de zandgronden tot desastreuze
zandverstuivingen geleid. Het is bekend dat hele dor-
pen (o.a. Kootwijk) verdwenen onder het stuifzand dat
ontstaan was als gevolg van overbeweiding door vee
en overmatige plagwerkzaamheden.

Niet alleen werden er reglementen opgesteld maar er
kwam tevens een handhavingssysteem om overtreders
van deze afspraken soms behoorlijk streng te kunnen
straffen. Straffen aan lijf en goed waren gebruikelijk
en er was eigenlijk niets waarvoor markgenoten geen

vergunning nodig hadden of een bijdrage gevraagd
werd in geld of natura aan de markrichter of het be-
stuur. Er werd vaak recht gesproken in de kerk of bij
een zogenaamde Holtbank of Buurtbeuk in het bos.
Vanaf de 13e eeuw tot aan het midden van de 1ge eeuw
heeft het markenstelsel zich kunnen handhaven.

Door grote veranderingen in de landbouw, waarbij de
komst van kunstmest rond 1900, een belangrijke rol
gespeeld heeft, werd de regulering van het gebruik
van de woeste gronden overbodig. Plaggen en heide
maaien t.b.v. potstal en landbouw voor het verkrijgen
van mest was overbodig geworden. De aan de mark
behorende gronden werden na opheffing in 1850 ver-
deeld onder de markegenoten.

Bij lezing van het boek blijkt ook hoeveel onbetaal-
baar archiefwerk de auteurs verricht hebben om het
meer dan 300 pagina's dikke boek te kunnen maken.
Spijtig is het dat er geen mogelijkheid gevonden is de
2 pagina's met errata nog in te voegen in de bestaande
tekst. Het is een zeer aan te bevelen boek geworden
dat een schat aan informatie en vele illustraties bevat.

Plaggen steken ca. 1910
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hetzelfde beklemmende gevoel dat zij ondervonden
moeten hebben tijdens hun heldhaftige optreden. Het
verbergen van Joden of andere door de Duitsers ge-
zochte Nederlanders was geen avontuur maar een
levensbedreigende verzetsdaad die na ont-dekking
vaak bestraft werd met deportatie, gevangenisstraf of
nog erger voor de betrokkenen. Wat vooral opvalt is
hoe goed het verblijf van de onderduikers verzwegen
werd voor de bezetter en eventuele verraders. Vooral
waar het gastgezinnen betrof die zelf nog kleine en
schoolgaande kinderen hadden, moeten het zeer span-
nende tijden geweest zijn. Tijdens de presentatie van

het boek was zelfs een van de on-
derduikers, de 83-jarige Mirjam
Troostwijk-Kerkoet uit Zwitser-
land aanwezig. Zij had onderge-
doken gezeten op de zolder in het
huis van de familie Van den Berg
op Jeruzalem. Deze familie heeft
bijna drie jaren lang veertien
Joodse mensen verborgen weten
te houden. Alleen het feit dat deze
onderduikers ook dagelijks van
voedsel moesten worden voorzien
was al een helse opgave. Het boek
brengt de 2e wereldoorlog in-
dringend voor het voetlicht maar
geeft vooral een goed beeld van
de vindingrijkheid en moed die er
voor nodig was om, op deze zelf-
opofferende manier, de gevluchte
medeburgers te helpen.

Het boek is bij alle Nederlandse
boekhandels te verkrijgen en na-
tuurlijk ook bij uw plaatselijke
boekwinkel. (ISBN: 978 9081058
209). De prijs is slechts € 14,95.
Een echte aanrader.

Verborgen in Velp 1940-1945
Nooit vertelde verhalen over moed,

verzet en onderduikers

Gety Hengeveld

Walter de Wit

"Nu het nog kan".
Dankzij een goed initiatief van de auteur
is er een bijzonder boek uitgekomen over
een periode in onze geschiedenis waarover
men in het algemeen weinig spraakzaam is
geweest. Van de mensen die de 2e wereld-
oorlog bewust hebben meegemaakt zijn
er niet veel meer die nog kunnen verhalen
over hun belevenissen en ervaringen tij-
dens deze donkere periode. Nu zijn er meer
dan 60 verhalen verzameld en opgeschre-
ven die een indrukwekkende inkijk geven
op de grote en kleine daden van verzet die
zich op 49 adressen in Velp hebben voor-
gedaan.
Hoewel de oorlog inmiddels ver achter
ons ligt en de huidige generatie geen weet
heeft wat er zich zoal afgespeeld heeft
worden we toch dagelijks geconfronteerd
met de gevolgen van oorlogen en wat het
voor een invloed heeft op de betrokkenen.
Bij het lezen van de oorlogservaringen van
mensen uit Velp die het aan den lijve heb-
ben ondervonden word je getroffen door
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Beste lezers,

Voor u ligt alweer het eerste nummer van een nieuw jaar, een bijzonder jaar, want onze
Kring bestaat dit jaar 60 jaar. Dit willen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan,
onze algemene vergadering op 10 april zal dit j aar zal dan ook een feestelijk tintj e krij gen.
De vergadering zal dit jaar in De Steeg plaatsvinden, in de Steegse Kerk aan de Hoofdstraat.
Wellicht weet u dat er druk onderzocht wordt hoe voor het gebruik van dit markante gebouw
een goede invulling te vinden, de Kring volgt ontwikkelingen als deze en geeft waar nodig
advies of ondersteuning. Onze algemene vergadering geeft u een kans dit gebouw te bezoeken
voor zover u dat in het verleden nog niet hebt kunnen doen.

Ons bestuur is ook, zoals gebruikelijk, benaderd over de naamgeving van een nieuwe weg
in de Gemeente Rheden. Op het voormalig Vitatron terrein zal een nieuwe weg aangelegd
worden welke op advies van het bestuur de naam "De Marke"zal krijgen. Deze naam verwijst
naar de historie van het terrein. Het gebied, het Spankersche Veld, heeft tot in de 1ge eeuw
deel uitgemaakt van het bezit van de Marke van Dieren, Spankeren en Soeren en was hei waar
ook wel grind werd gewonnen. In latere tijd heeft er een boerderij op het terrein gestaan en in
de jaren '60 autoherstelbedrijfBeerthuizen. Dit bedrijf maakte plaats voor het bedrijfVitraton

José Wunderink - van Dijk
Voorzitter
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