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Van de redactie

Als redactie ontkomen we er niet aan om de actualiteit van dit
herdenkingsjaar enige aandacht te schenken. Het artikel van
Nelleke den Boer Pinxter gaat over 200 jaar Waterloo. Om-
dat ons vorstenhuis nogal wat Koningen met de naam Willem
voortgebracht heeft is er aansluitend een chronologie opgeno-
men over de nazaten van ons koningshuis zodat iedereen zelf
kan controleren over welke Willem en welke periode er in de
historie der Nederlanden sprake is. Fineke Burgers heeft over
een paar, bijna in vergetelheid geraakte objecten, in de ge-
meente Rozendaal geschreven. De ooit belangrijke plaatselijke
dorpspompen die in vele andere dorpen reeds verdwenen zijn.
De tweede wereldoorlog komt nog terug in het verhaal over
de Dierense dominee-verzetsheld Gerrit Plantagie, naar wie in-
middels een straatnaam vernoemd is. Er wordt kort aandacht
geschonken aan de Open Monumentendagen die dit jaar in het
teken staan van Kunst en Ambacht. Onze gemeenten mogen
trots zijn op een grote schare aan kunstenaars, ambachtslieden
en monumentale objecten, waaronder vele prachtige gebouwen
en woonhuizen. De driehoeksmeting, die een belangrijke steun-
pilaar geweest is voor het kadastrale netwerk van Nederland
wordt ook als belangrijke Franse invloed op de Nederlandse
administratieve vastlegging naar voren gebracht. De Franse tijd
heeft mogelijk veel ellende veroorzaakt in de periode van haar
overheersing maar er zijn ook goede ontwikkelingen geweest
voor ons land, waar we nog dagelijks van profiteren.

Walter de Wit



Dewaring- en Verbijtskamp

'Avegoor'
deel)

Arrestatie en kampinrichting

John Striker

Opmerkingen over de verhouding tussen de Binnen-
landse Strijdkrachten en het Militair Gezag.
Direct na de bevrijding van het Zuiden in de zomer
van 1944 waren de gevoelens van onbehagen en ver-
nedering onder bevolking en verzetstrijders er op ge-
richt om collaborerende elementen uit de samenleving
te verwijderen en op te sluiten, zonder dat het tot een
'bijltjesdag' zou komen. Ook en vooral van geallieerde
kant werd druk gezet, want men wilde voorkomen dat
hun legers werden ondermijnd en in de rug zouden wor-
den aangevallen door deze met de nazi 's sympathise-
rende lieden. Hun appèl aan de regering in ballingschap
zorgde ervoor dat onmiddellijk werd begonnen met het
in het leven roepen van een gezagsapparaat. Dit werd
het Militair Gezag. Dit apparaat miste echter de nodige
veldmensen, waardoor men wel moest gaan samenwer-
ken met de gewapende BS-mensen. Daar de politie-
diensten óók waren geïnfiltreerd door NSB elementen,
zouden deze eerst moeten worden gezuiverd alvorens
de officiële taak als bevoegde opsporingsdienst toege-
wezen te krijgen. Daar kon, wegens vluchtgevaar, de
BS onmogelijk op wachten en zij begon onmiddellijk
met de arrestaties. De voormalige verzetshelden en lie-
den die uit de illegaliteit tevoorschijn waren gekomen,
hadden geen flauw benul van het opstellen van een pro-
ces verbaal,een arrestantendossier of wat er ook maar
komt kijken bij de administratieve handelingen rondom

een arrestant. Zij hadden er ook geen onmiddellijke in-
teresse voor. Wraakgevoelens leidden tot uitwassen en
'schandpaal' verschijnselen.
Door het ontbreken van het noodzakelijke feitenmateri-
aal en bewijzen, was het voor de tribunalen onmogelijk
snel tot rechtspraak te komen en daarmee de kampen
te ontlasten. Geïnterneerden werden nog langer vast-
gehouden dan soms noodzakelijk, zeker waar het ging
om de lichte gevallen of zelfs volstrekt onschuldigen.
De kampen raakten en bleven stampvol. Dit proces her-
haalde zich vrijwel onmiddellijk bij het moment van
bevrijding van het Noorden van ons land. De werke-
lijke macht in de eerste dagen na de algehele bevrijding
op het punt van de arrestaties lag opnieuw bij de BS.
Het MG accepteerde de opsporende taak van de BS met
lede ogen en argwaan.
Verblind door de allesoverheersende dwang tot be-
vrijding van onze bezetters leek alles voorheen op een
grote eensgezindheid te kunnen rusten. Dat de massale
arrestaties als gevolg van de houding van nazi sympa-
thisanten tijdens de bezetting, het land en de regering,
MG en procureurs-generaal voor bijna onoverkomelij-
ke problemen zouden stellen en voor grote onderlinge
verdeeldheid zou leiden had niemand echter voorzien.
Het was al met al echter een deel van de erfenis, die de
Duitsers ons hadden nagelaten. (Uit: Belinfante, 1948)

Interneringskampen en de heersende opinie direct
na de oorlog.
In de eerste twee maanden na de bevrijding was de
publieke opinie verdeeld over de wijze van interne-
ring van verraders en collaborateurs. Merendeels was
men, zeker in de beginfase uit rancuneuze gevoelens,
de mening toegedaan, dat men niet te zachtzinnig met
de gedetineerden om hoefde te gaan. Berichten hierover
werden door het MG, als beheerder van de bewarings-
kampen onderzocht en waar nodig werd ingegrepen,
zodat het publiek er van overtuigd kon zijn niet met
herstellingsoorden van doen te hebben. Excessen in de



behandeling van de gevangen werden echter door het
MG eveneens stevig aangepakt en waar nodig werden
de meest onbekwame, ongeschoolde bewakers en com-
mandanten, veelal voortgekomen uit het verzet, vervan-
gen voor beter op hun taak voorbereide beambten.
Zo kon op 6 juli 1945 de Militair Commissaris (MC)
voor Gelderland, reserve luitenant-kolonel ir. A.F.H.
Blaauw op een persconferentie I in Arnhem dan ook
voldaan vaststellen dat de behandeling in de kampen
in zijn district in een juiste balans en verhouding was
geraakt.

Hij nodigde de journalisten uit met hem naar Ellecom
te reizen en daar het bewakingskamp Avegoor te bezoe-
ken voor een rondleiding.
'De heer G.H. Sprenger, commandant van het kamp
leidde de rondgang en gaf uitleg op de vele vragen die
hem werden gesteld. De Me benadrukte bij deze ge-
legenheid nogmaals steevast bereid te zijn, berichten
over misstanden in sommige kampen grondig te zullen
onderzoeken en gepaste maatregelen te zullen treffen
tegen hen die zich misdroegen in hun positie', aldus een
citaat uit het persbericht.

Gezien de zuiveringen welke hij doorvoerde gedurende
zijn staat van dienst vanaf november 1944 tot zijn te-
rugtreding in december 1945, was het een taak waar
hij ten volle toe in staat was. Zo schroomde hij niet om
trage functionarissen tot in de hogere echelons, w.o. po-
litiechefs en burgemeesters tot zelfs een Commissaris
van de Koningin aan de kant te zetten. Per januari 1946
keerde hij terug in de directie bij zijn oude werkgever
Uni lever, die hem uit algemeen belang een jaar lang be-
reidwillig had 'uitgeleend'.

Had lt. kolonel Blaauw werkelijk geweten van het
gedrag van de kampleiding en sommige bewakers in
Kamp Avegoor, dan had hij zich vast niet zo voldaan
uitgelaten. Want in augustus niet lang na zijn bezoek,

werd door een inspecteur van het MG de kampleiding
van Kamp Avegoor te verstaan gegeven, dat zij het
slaan van gedetineerden onverwijld dienden te staken.
Er waren klachten bij het MG binnengekomen en deze
waren na onderzoek terecht gebleken. Hetgeen zich
overigens niet alleen tot Kamp Avegoor beperkte, maar
een probleem bleek te zijn dat zich in alle ca. 140 be-
waringskampen voordeed. Dit directief werd dan ook
onmiddellijk landelijk ingevoerd, geldend voor alle be-
warings- en verblijfkampen.

Het was ook een landelijk probleem dat niemand zich
goed raad wist met de omgang met verraders, collabo-
rateurs of lieden die slechts een onschuldige, doch ver-
keerde keuze hadden gemaakt.

Weinigen in een kampleiding hadden een militaire ach-
tergrond en het bewakingspersoneel was over het alge-
meen eveneens onvoorbereid en ongeschoold voor deze
taak aangesteld. Hierdoor kon het in het gareel houden
van zoveel gedetineerden tijdens de opbouwfase dezer
kampen, dat goeddeels het eerste jaar na ingebruikname
omvat, makkelijk ontaarden in een rancuneuze sfeer
met een meer of mindere mate aan fysiek geweld.

In die eerste maanden na de bevrijding was het voor
veel kampcommandanten en hun staf een leerproces,
resulterend in augustus 1945 in de reeds hierboven
genoemde figuurlijke oorvijg van hogerhand, om het
slaan uit te bannen en hardleerse functionarissen te ver-
vangen. De kampen in te richten waar het voor bedoeld
was, namelijk als bewarings- en verblijfskamp (lees:
heropvoeding) en zeker geen strafkamp.

In maart 1946 werd de staat van beleg opgeheven,
waardoor het tijdelijke gezagsapparaat Militair Gezag
eveneens ophield te bestaan en de verantwoordelijkheid
over onderrneer de kampen, bij het Directoraat Generaal
Bijzondere Rechtspleging (DGBR) kwam te liggen.



Kennismaking met kampcommandant
G.H. Sprenger
De al eerder gememoreerde dagrapporten (waarover la-
ter meer) van commandant Wachtkorps de heer J.H.G.
Natrop, werden gemaakt in opdracht van kampcom-
mandant G.H. Sprenger.
Deze laatste kende Natrop's inzet en gedrevenheid nog
uit diens tijd - tot oktober 1944 - bij het Distributiekan-
toor van de Sociale Dienst in Arnhem, waarbij Natrop
uitblonk in het helpen waar hij maar kon met distri-
butiebonnen.

,.
TmEinvernefunen I1)1t d!emB'au-Abschnitt,
. . ~ .
Nieuwe Plein,Al'Itllem, ist das ye:..~naltungs-
personal der Gemeinde Arnhem vom Ar-

bei tseinsatz bef'::,ei t'l

Arnh~m,def 5.September 191;.4.
Der Btlrgelrmeisfé0 e , • .
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J.H.G.Nat OP_~-
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Legitimatiebewijs JHG Natrap werkzaama bij de gemeente
Arnhem

Ook aan onderduikers, hetgeen in strijd was met de be-
staande voorschriften. Door verraad en het doen van
aangifte van zijn plaatsvervangend chefwerd Natrop op
18 oktober 1943 oneervol ontslagen. Niet lang daarna
dook Natrop voor enige tijd tot september 1944 onder,
om uitzending voor de 'Arbeitseinsatz' naar Duitsland
te voorkomen. Spreng er voorzag Natrop daarbij van
valse papieren, waaronder een 'Ausweis': 'vom Arbeit-
zeinsatz befreit', daterend 5 september 1944.

Dienstsi;egël

Ausweis vrijstelling arbeidseinsatz
Natrap

Na justitieel onderzoek werd de heer
Natrop eerst in 1949 volledig eerher-
stel verleend en werd zijn rechtsposi-
tie en bezoldiging met terugwerkende
kracht hersteld. Sprenger komt in de
dagboekrapportages van Natrop naar
voren als een man met de juiste in-
tenties, leiderschap, streng - ook naar
zijn personeel - doch rechtvaardig.

Dat een dergelijk ogenschijnlijk juist
opgemaakt beeld een geïnteresseerd lezer op een ver-
keerd spoor zetten kan bleek de auteur bij het lezen van
de inhoud van het dossier van de heer Spreng er over
zijn ontslag bij de Sociale Dienst in Arnhem in febru-
ari 1946. Spreng er had als Hoofd Commies in oktober
1944 bij de Sociale Dienst in Arnhem de leiding ge-
kregen over de verstrekking van financiële steun aan
terugkerende evacués. Een boekhouder was hij niet
en zijn verantwoording bleek dan ook een chaos. Op
vragen hierover van de Afdeling Financiën in Arnhem
reageerde hij niet. Maar het werd door zijn meerderen
niet vergeten.



In het dossier zijn ook rapporten aanwezig die niet bij-
zonder positief oordelen over zijn karakter, gedrag, zelf-
discipline en oprechtheid- 'Een persoon met een groot
minderwaardigheidscomplex', oordeelde zijn directeur
in een bericht aan het college van B&W, toen het begin
1946 aankwam op een besluit om Sprenger na de uitleen
per april 1945 aan het MG weer terug te nemen in zijn
oude functie. 'Onkundig in de omgang met medemens en
collega's. Wantrouwend en erkenning zoekend, pochend
op hetgeen hij goed had volbracht'. In rapporten van de
inspecteur van politie en inspecteurs van het MG tijdens
zijn positie als leidinggevende in Kamp Avegoor, komt het
macabere karakter van de man, wiens machtspositie hem
blijkbaar boven het hoofd groeide, scherp naar voren.

Met de bevrijding in zicht was het MG reeds bezig met de
voorbereidingen voor de inrichting van verblijfskampen
in Nederland. Op een verzoek om capabele mensen voor
te dragen besloot B&W van Arnhem om de heer Sprenger
als 'enfant terrible' van zijn dienst te ontheffen en uit te le-
nen aan het MG. Meteen na de bevrijding begon zijn werk
als kampcommandant van Kamp Golf Links bij Arnhem
Noord. Reeds op 24 april 1945 echter werd hem verzocht
de leiding van Kamp Avegoor te Ellecom op zich te ne-
men.
Als zijn opvolger op GolfLinks wees hij zijn 'best man',
de heer Elbertsen aan en ging meteen een kijkje nemen op
Avegoor. Hij vond een kamp zonder toereikende middelen
voor huisvesting van meerdere gedetineerden, zoals meu-
bilair en voedselvoorraden. Teruggekomen op Golf Links

.fBarakkenkamp op GolfLinks, Arnhem

werd heimelijk diverse inboedel, waaronder meubilair
maar ook zilverwerk, ingeladen en naar Avegoor overge-
bracht. Een vrijwel leeg 'gehaald' kamp achterlatend.

Een furieuze burgemeester C.G.Matser (1945 - 1969) ge-
lastte een onderzoek naar de toedracht en opdrachtgever
van de 'verplaatsing' der inventaris. Hierop werd een po-
litierapport opgemaakt waardoor Sprenger bij B&W van
Arnhem in ernstig diskrediet kwam te staan en zou zowel
dit laatste als de financiële warboel na de evacuatie van
Arnhem in oktober 1944, zijn terugkeer als Hoofd Com-
mies begin 1946 blokkeren.

Toen de heer Sprenger de leiding over Kamp Avegoor
kreeg toegewezen, besloot hij zijn trouwe medewerker bij
de Sociale Dienst / Distributiebureau in Arnhem, de heer
Natrop, aan te stellen als zijn commandant Wachtkorps.
Ook twee getrouwe medewerkers uit Kamp Golf Links
de heren T. Harmsen van der Vliet als adjunct kampcom-
mandant en 1. Thijsen als hoofd van de Dienst Bewaring
& Bewaking volgden hem. Tenslotte zouden ook secreta-
resse Mej. Ebbers en verscheidene bewakers hem naar het
grotere Kamp Avegoor volgen.

Wordt vervolgd in het volgende nummer.

1 Zie bericht archief ANP-Aneta
2 Zie GA, inv.nr. 2197-8567



Gerrit Plantagie
van Dieren naar Dachau

Hans Werkman

Wie was Gerrit Plantagie?
Een eenvoudige jongen, die met zijn vader een boeren-
bedrijfje runde in Voorthuizen en in de avonduren voor
het gymnasiumdiploma studeerde. Op z'n dertigste be-
gon hij zijn theologiestudie in Kampen.

Gerrit Plantagie ws.
omstreeks 1930 als student

Na vier jaar was hij klaar
voor dominee. Hij werd be-
noemd in Dieren, eerst als
hulpprediker, en later, na
een peiling in de gemeente,
tot volwaardig predikant.
Toen kon er ook einde-
lijk getrouwd worden, met
Truus Jansen, zijn volle
nicht uit Doom.

Gerrit Plantagie en Truus Plantagie-Jansen,
omstreeks 1944

De pastorie hier tegenover aan de Zutphensestraatweg
24, was hun eerste en hun laatste gezamenlijke huis.

Het was hard werken in Dieren. De gemeente telde
800 leden. In de oude notulen las ik dat Plantagie elke
zondag twee keer preekte, iedere week 150 jongeren
catechiseerde, jaarlijks 350 bezoeken aflegde in zijn ge-
meente, en daarnaast had hij dan nog de huwelijksdien-
sten, begrafenissen, vergaderingen.
Plantagie was geliefd in Dieren. Het was een vriendelij-
ke, opgewekte man, hij kon schaterend lachen. De oude
mevrouw Reinders vertelde me in 2009: 'Het was een
heel fijn iemand, een schat. 'Zijn catechisanten noemde
hij 'mijn kinderen '. Truus en hij hadden zelf geen kin-
deren, op een ernstig gehandicapt dochtertje na dat hier
op Paaszondag 1934 doodgeboren was.
Plantagie was ook een bescheiden man. Hij had een he-
kel aan bestuursfuncties, ging niet uit spreken, schreef
geen artikelen of boeken. Hij was 100% pastor in Die-
ren. En iemand die wist wat daarin zijn plicht was. In
een cahier van hem vond ik spreuken die hij genoteerd
had en die hij blijkbaar in zijn preken gebruikte. Een
ervan: 'Er is nog nimmer een vraagstuk opgelost door
er voor op de vlucht te gaan. ' Dat heeft hij in de oorlog
in praktijk gebracht. Evenals een gedichtje van Guido
Gezelle dat hij in dit cahier noteerde:

Het leven is geen vrede alhier
geen wapenstilstand vragen;
het leven is de Kruisbanier
tot in Gods handen dragen.

In preken, op catechisatie en in persoonlijke gesprek-
ken waarschuwde hij tegen het nationaalsocialisme.
Meld je niet aan, zei hij tegen zijn catechisanten als de
Arbeitseinsatz hen in Duitsland wilde laten werken.
Vanuit zijn gemeente gingen er daardoor maar weinig
jonge mannen naar Duitsland, ze doken onder.
Toen wilde de bezetter op de scholen een vinger in de
pap en infiltreren met het nazi-gedachtegoed. Het be-
stuur van de christelijke school in Dieren vroeg domi-
nee Plantagie om het bestuur te komen versterken.



Dat heeft hij gedaan. Hij nodigde de ouders van de
school in groepjes uit om in de pastorie te komen pra-
ten. Het hielp en in korte tijd werd er veel geld bijeen-
gebracht voor het geval de overheidssubsidie voor de
school ingetrokken zou worden.

Gerrit Plantagie richtte de afdeling Dieren van de LO
op, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderdui-
kers. Hij werkte daarin samen met de broers Reinders.
De Dierense pastorie was de plaatselijke overlegplek en
daar zaten ook onderduikers.

Ds Gerrit Plantagie in studeerkamer Dieren

Het ging enkele jaren goed. Maar in de nacht van 20 op
21 januari 1944 werd Gerrit Plantagie in zijn pastorie
door de SD gearresteerd. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot zijn dood in Dachau.
Plantagie was verraden door Engelbert Brune uit Pur-
merend. Deze Brune was in 1942 begonnen als illegaal
werker. Brune werd door de Duitsers gearresteerd en
de SD wist hem zover te krijgen dat hij een dubbelrol
ging spelen. Hij noemde zich Jo Visser en drong zich
in bij verzetsgroepen, waar hij alle vertrouwen wist te
winnen. Brune beraamde in zijn rol van verzetsman
zelfs de liquidatie van iemand anders die een dubbelrol

speelde. Maar dat pikte de SD niet. Hier op het station
van Dieren werd Brune opnieuw door de SD gearres-
teerd op 20 januari 1944, een cruciale datum.
De SD herinnerde Brune op die dag aan zijn belofte om
een dubbelrol te spelen ten gunste van de Duitsers. Dat
beloofde hij nu opnieuw en hij gaf meteen de namen
door van verzetsmensen in Dieren. In diezelfde nacht
was er een overval op de kerk en de pastorie hier tegen-
over en werd dominee Plantagie gearresteerd.
Na die 20e januari 1944 heeft Brune tientallen verzets-
mensen verraden, van wie velen in concentratie-kam-
pen stierven. Na de oorlog werd Brune veroordeeld tot
twaalf jaar gevangenisstraf, waarvan hij er maar vijf
uitzat. In 1953 was hij weer vrij man.

Maar laten we het niet verder hebben over de treurige
rol van deze afschuwelijke persoon, door wiens schuld
Gerrit Plantagie van de ene gevangenis naar de andere
gesleept werd: de Koepel in Arnhem, het Oranjehotel in
Scheveningen, Kamp Vught, concentratiekamp Sach-
senhausen, ten slotte in november 1944 naar concentra-
tiekamp Dachau.
In het boek Van kansel naar barak heb ik beschreven
hoe Plantagie in Dachau binnenkwam, zeer verzwakt.
Het was er meedogenloos koud in november 1944, 20
graden vorst. Hij onderging de normale behandeling
van binnenkomers: lang wachten op de appelplaats, in-
schrijving in het administratiegebouw. Ik heb de kopie
van zijn inschrijfformulier gezien. In keurig kantoor-
handschrift is het ingevuld door iemand in uniform ach-
ter de balie.
Dag en naam: 16.11.44 / Hdftling: Plantagie, Gerrit.
Wohnort: Tieren, Zutphenstrasse 24.
Religion: Evangelisch reformiert.
Beruf: Geistlicher.
Plantagie had kennelijk de koffer nog bij zich met de
dingen die zijn vrouw Truus hem in de Koepelgevange-
nis gebracht had en die hij door Vught en Sachsenhau-
sen had weten mee te slepen naar Dachau.



Die koffer moest uitgepakt worden en hij moest zich
naakt uitkleden. De soldaat-ambtenaar noteerde gründ-
lich: 1 hoed, 1 paar schoenen, 2 paar kousen, 1 overjas,
2 colberts, 1 broek, 1 vest, 7 hemden, 1 onderbroek, 1
paar handschoenen (leder, tekent de beambte erbij aan),
1 tas, 1 aktentas, 1 koffer, 1 scheerband, 2 scheermes-
sen. Dat moest Plantagie achterlaten. Wat hij mocht
meenemen het kamp in werd ook genoteerd: 1 pullover,
1 sjaal, 1 bril, 1 paar handschoenen, 1 hemd.
Het is juist zo'n opsomming die, binnen de massaliteit
van Dachau, een tragisch licht werpt op het individu, de
mens die men in Dieren kende als de vriendelijke maar
vastberaden dominee.
Plantagie moest in Dachau het formulier met die op-
sommingen ondertekenen, dat alles klopte. Dit moet
zijn laatste handtekening geweest zijn, duidelijk en met
een streep eronder: G. Ch. H. Plantagie.
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Plantagie heeft daar enkele keren
een morgenwijding verzorgd, en
één keer een echte kerkdienst. In
opdracht van de Duitsers moest
de dienstdoende dominee een toga
dragen. Ordnung muss sein. Plan-
tagie had een hekel aan ambtskle-
dij, hij droeg nooit een toga. Maar
hij heeft toen toch voor het eerst
en het laatst in toga gepreekt, op
28 februari 1945. Hij was toen al
ziek en wilde eigenlijk naar het
Revier, het ziekenhuis, hoewel dat
in Dachau het voorportaal van de
dood was.

Daarna: kaalscheren, een douche in een ruimte met
honderden mannen, uitreiking van de kampkleren: een
versleten hemd en onderbroek, een dun zebrapak, en
dat in die kou.

Hoe het verder met hem is gegaan weten we uit een lan-
ge brief die zijn collega dominee Guillaume, die terug-
kwam uit Dachau, na de oorlog schreef aan mevrouw
Plantagie. Hij kreeg een plek in Block 26, de barak voor
geestelijken, waar vooral veel Duitse dominees zaten.
Daar ontmoette hij negen Nederlandse collega's, en dat
was, hoe dan ook, een troost.

U moet zich voorstellen, zo'n Block, zo'n barak, her-
bergde 600 mannen, met SS-leiding en Block-oud-
sten. Door een rare kronkel in het Dachau-systeem had
Block 26 een voorrecht, een ruimte die kapel heette.

Daar werden kerkdiensten gehou-
den, elke morgen om 4.00 uur een
mis, om 5.00 uur een protestantse
morgenwijding. De voertaal was
Duits.
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Die laatste preek van Plantagie is bewaard gebleven.
Hij preekte over Jezus aan het kruis die zijn leerling
Johannes opdracht gaf voor zijn moeder Maria te zor-
gen. Het ging dus over familiebanden en je voelt op de
achtergrond de eigen situatie van Plantagie en zijn mak-
kers. Anderen moeten voor de verre familie zorgen, de
gevangenen zijn nu geroepen Christus te volgen en het
lijden te ondergaan.
We moeten niet denken dat die geestelijken het in Block
26 het nog zo slecht niet hadden. Er was voortdurend
doodsdreiging, er moest gevochten worden tegen de
honger, tegen besmetting, en Plantagie hield dat niet
vol. Na deze kerkdienst ging het snel bergafwaarts met
hem. Hij kwam in het Revier terecht, liep daar meteen
vlektyfus op en overleed op 24 maart 1945.
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Pachau.

Karton op kist Plantagie in Dachau

En toen weer zoiets vreemds: zijn collega's mochten de
kapel gebruiken voor een rouwdienst. Dit was de eer-
ste en enige keer. Gerrit Plantagie is de enige geweest
die in Dachau een rouwdienst in de kapel heeft gehad.
Pater Tijhuis uit Rolde tekende zijn naam op een stuk
karton en zette dat op de kist. Dat karton is er nog altijd,
dat heeft mevrouw Plantagie later thuis gekregen.

Dominee Guillaume schreef haar zijn herinneringen
aan de rouwdienst:

'Er was veel belangstelling. Duitsche, Tsjechische,
Poolsche, Fransche collega s waren er en allerlei Hol-
landers. Siep Smilde heeft als naaste vriend de dienst
geleid, heeft gelezen, gebeden en gesproken, tenslotte
hebben we allen samen het Onze Vader opgezegd. Toen
namen we één voor één langs de baar defileerend, defi-
nitief afscheid. '

Ook deze toespraak van dominee Smild, in het Duits,
is bewaard gebleven. Hij vertelde erin dat Plantagie in
korte tijd in Dachau veel vrienden had gemaakt en zeer
naar zijn vrouwen naar zijn gemeente had verlangd.
'Er liebte Seine Gemeinde, er trug sie auf seinem kind-
lichen Herzen. '

(De documenten die ik noemde zijn lang door de fami-
lie bewaard en hebben nu een goede plek gevonden in
het HDC-archiefvan de Vrije Universiteit)

Ik wil ten slotte ook iets zeggen over mevrouw Planta-
gie. De rol van vrouwen in het verzet is vaak onderge-
sneeuwd. Marjan Schwegman, directeur van het NIOD,
signaleerde onlangs dat in het grote standaardwerk van
Lou de Jong over de Tweede Wereldoorlog de verzets-
vrouw vrijwel afwezig is. De Jong rekende de zorg voor
onderduikers bijvoorbeeld niet mee, en die kwam vaak
op de vrouwen neer. Truus Plantagie-Jansen heeft daar
haar aandeel in gehad. We weten er niets over, ze zweeg



erover na de oorlog, maar zonder haar hulp kon haar
man geen onderduikers kwijt in de pastorie. Terecht
is het NIOD een nieuw onderzoek begonnen naar de
vraag hoe in het verzet door mannen en vrouwen werd
samengewerkt.

Ook toen haar man al weggevoerd was, bleef Truus
Plantagie onderduikers opvangen. Mevrouw Slomp uit
Heemse, de vrouw van de veel gezochte Frits de Zwer-
ver, zat bij haar in huis onder de naam 'mevrouw Me-
ijer'. Een paar weken geleden nog vertelde hun zoon
Jan Slomp mij hoe hij als jongen van tien jaar onderge-
doken zat in Roosendaal, en soms op z'n fiets naar de
pastorie in Dieren reed om zijn moeder te ontmoeten,
die hij dan als er anderen bij waren 'tante' moest noe-
men.
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Graf Plantagie op Erebegraafplaats Loenen

Ook na de oorlog zette mevrouw Plantagie door, toen
ze jarenlang haar best deed het lichaam van haar man
naar Nederland te krijgen voor een herbegrafenis. Hij
kon geïdentificeerd worden en in 1960 is hij herbegra-
ven op de erebegraafplaats in Loenen op de Veluwe.
Mijn vrouwen ik zijn daar geweest, en we hebben graf
710 gevonden.

Het was heel waardevol om daar even stil te staan en
een steentje achter te laten op die witte steen met de
naam G. eh. H. Plantagie, de naam die nu ook aan het
publieke domein van Dieren is toegevoegd.

Bord met Gerrit Plantagie-pad

Lezing op 5 mei 2015 in Dieren bij de onthulling
van het straatnaambord Gerrit Plantagiepad.

Dr. Hans Werkman (1939) is neerlandicus en auteur en
woont in Amersfoort. Zie: www.hanswerkman.nl

http://www.hanswerkman.nl
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J{erdenkjng 200 jaar

Water[oo
1815-2015

Nelleke den Boer-Pinxter

Op 18 juni is het 200 jaar geleden dat Napoleon werd
verslagen in de slag bij Waterloo.

Napoleon ontsnapte in februari 1815 van zijn verban-
ningsoord Elba en keerde terug op Franse bodem waar
hij in recordtijd een groot leger wist te mobiliseren. In
rap tempo trok het Franse leger richting Brussel in de
hoop de geallieerde legers o.l.v. Wellington (Brits- Ne-
derlands- Duits) en het Pruisische leger o.l.v. B1ücher
afzonderlijk te kunnen verslaan nog voordat hun mobi-
lisatie voltooid was. Het lukte hem bijna.

Op 16 juni was er een treffen met het Pruisische leger
bij Ligny en bij het kruispunt Quatre-Bras met het le-
ger van Willem van Oranje. De Pruisen werden terug-
gedreven, maar het leger van Willem van Oranje wist
de opmars van het Franse leger te vertragen. Daardoor
kreeg Wellington de tijd om zijn leger bij Waterloo op
te stellen. Op 18 juni brandde daar een hevige strijd los
die acht uur zou duren. In het heetst van de strijd kwam
B1ücher met zijn leger te hulp en viel Napoleon in de
flank aan. Daardoor werd de strijd beslist met een ne-
derlaag voor Napoleon.

In deze strijd raakten Willem van Oranje en zijn paard
Wexy gewond. Vanaf dat moment was zijn heldensta-
tus geboren. Het beeld van de onverschrokken held die
zich onbaatzuchtig voor het landsbelang had ingezet
werd bezongen en bejubeld.

Eerbewijzen vielen hem ten deel
zoals de verbouwing en inrichting
van het jachtslot te Soestdijk, een
kasteel in Tervuren ( België) en
een paleis in Brussel. Kroonprins
Willem huwde in 1816 de Rus-
sische Tsarendochter Anna Pau-
lowna. Soestdijk werd uitgebreid
met twee vleugels. Het leek sterk
op het Paleis in Pavlovsk, waar zij
haar jeugd doorbracht.

De Naald van Waterloo in Soest-
dijk
De Naald van Waterloo die werd
geplaatst op de zichtas van Soest-
dijk precies een kilometer van het
paleis was ook een eerbetoon aan
de prins en vanaf het bordes van
het paleis is deze obelisk goed
zichtbaar. De Naald van Waterloo

Naald van Waterloo is, ontworpen door de architect
in Soestdijk Abraham van der Hart en in 1815

Jachtslot Soestdijk



opgericht en staat op de Rijksmonumentenlij st. Op de
gedenknaaldstaat de volgende tekst:
'Ter ere van Willem Frederik George Lodewijk Prins
van Oranje, die aan het hoofd der Nederlandsche le-
gerbenden door zijn moed en beleid, op den 16 jun ij
1815 aan den viersprong boven Brussel het eerst den
aanval der Fransehen weerstond, de overwinning bij
Waterloo behaalde, voorbereidde en Nederlands onaf
hankelijkheid behield: Het dankbare vaderland.'

De leeuw van Waterloo

Monumenten op de vlakte van Waterloo

Tevens werd er een monument van de Nederlandse
leeuw opgericht op de plek waar zijn bloed had gevloeid

in Waterloo. De Leeuw van
Waterloo is een herden- r
kingsmonument voor de
Slag bij Waterloo dat op
bevel van koning Willem I
van het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden werd
opgericht ter ere van zijn
zoon, de prins van Oranje.
Het monument toont een
reusachtige leeuw die op
een kunstmatige heuvel 45
meter boven de omringende
vlakte uittroont.

De leeuw van Waterloo

Van 1820 tot 1826 werd gewerkt aan de oprichting van
dit monument. Werklieden groeven de wallen afvan de
befaamde holle weg, waarlangs de Fransen met fataal
gevolg waren opgerukt. Met de grond bouwden zij een
kegelvormige heuvel van veertig meter hoog en een
omtrek van 520 meter. Als een steenpuist ligt hij op de
slagvelden.
Een trap van 226 treden leidt naar een omloop en het
beeld van de leeuw. Het beeld is bijna viereneenhalve
meter hoog en weegt 28 ton. Fier kijkt de leeuw uit
over de velden waar zoveel bloed vloeide, de rechter
voorpoot met een overwinningsgebaar op een bol. Het
gietijzeren beeld werd ontworpen door de Mechelse
beeldhouwer Johannes Geel, die door de kroonprins
was benoemd tot hofkunstenaar. Nadat het per stoom-
boot uit Seraing was vervoerd, werd het door een kar
met twintig paarden naar de heuvel getrokken.

Appareil servant à l'élévation du Lion de Waterloo, Lithograpbic de Jobnrd, d'après Benrand

Oprichting van de leeuw van Waterloo

Bij de heuvel werd een speciaal apparaat opgesteld om
de leeuw in stukken naar boven te hijsen. De politieke
symboliek die het beeld uitstraalt is enorm. In 1815 wa-
ren de zuidelijke Nederlanden de pas aangetreden soe-
verein in de schoot gevallen. De geallieerden zagen in



de nieuwe Nederlandse staat een buffer tegen de Fran-
sen. Het beeld beklemtoont dat: de leeuw staat als een
wachter met zijn kop naar Frankrijk. Helaas was vier
jaar na de voltooiing in 1830 de afscheiding van Bel-
gië een feit. Hierdoor werden wij min of meer van ons
Nationale Waterloo monument afgesneden. In 1990 is er
in België nog een monument opgericht in Quatre-Bras
door de Huzaren van Boreel.

Een monument te Quatre-Bras
Op 21 september 1990 stonden in België, nabij het
kruispunt 'Les Quatre-Bras" in de gemeente Genappe,
de standaarden van het Regiment Huzaren van Sytzama,
het Regiment Huzaren Prins Alexander en het Regiment
Huzaren van Boreel, aangetreden bij de onthulling van
het monument, ter ere van de gevallenen van de Neder-
landse cavalerie in de veldslagen bij Quatre-Bras en Wa-
terloo, op 16 en 18 juni 1815. Hoewel deze veldslagen
meer dan honderd jaar lang als nationale feestdag zijn
herdacht, was van het oprichten van een monument voor
de Nederlandse gevallenen tot dusver nooit iets geko-
men. De Stichting Cavaleriemonument Quatre-Bras en
Waterloo heeft kans gezien om 175 jaar na dato de vele
hindernissen, die de oprichting van zo'n monument in de
weg stonden, met succes te nemen. Ook de financiering
van het monument en alles wat daarbij te pas kwam, is
zonder enige rijksbijdrage tot stand gekomen.

Onthulling monument in Quatre-Bras.

Het monument werd onthuld door de Wapenoudste der
Nederlandse Cavalerie in het bijzijn van de drie regi-
mentscommandanten. Onder de genodigden bevond
zich ook de Doyen der Belgische Cavalerie en de com-
mandanten der vier Belgische regimenten, die van Ne-
derlandse cavalerieregimenten die aan deze veldslagen
deelnamen, afstammen. Het monument heeft de vorm
van een zwaard, doch het verbeeldt ook de Franse op-
mars van zuid naar noord. Bij Quatre-Bras wordt hierin
een wig geslagen en bij Waterloo breekt de punt af. De
commandant van het Regiment Huzaren van Boreel is
tevens de voorzitter van deze stichting. Hij organiseert
jaarlijks een kranslegging omstreeks 16 juni.

Het Nationaal Monument op Plein 1813

Het Nationaal Monument op Plein 1813

Het Nationaal Monument op Plein 1813 in Den Haag,
waar het einde van de Franse Tijd in Nederland wordt
herdacht, samen met de terugkomst van prins Willem-
Frederik in 1813. In 1863 werd hiervoor de eerste steen
gelegd, waarna het bouwwerk in 1869 definitief werd
voltooid. Het Nationaal Monument op Plein 1813 was
toen het werd onthuld, het grootste gedenkteken in Ne-
derland. Wat valt er precies op te zien?



Een Koninklijke oorkonde uit 1863 is verstopt in het
Nationaal Monument op Plein 1813 in Den Haag. Een
perkament, dat is ondertekend door koning Willem III
en Johan Rudolf Thorbecke. Dat blijkt uit bronnenon-
derzoek van Geschiedenis 24. Het historische object

is verpakt in een loden of
blikken koker, die op 17 no-
vember 1863 achter de eer-
ste steen werd gemetseld.
Op die dag werd niet alleen
het vijftigjarig bestaan van
het Koninkrijk der Neder-
landen gevierd, maar even-
eens de drie-eenheid God,
Vaderland en Oranje.

Het iconografische programma is in zekere zin een
weerspiegeling van de (Haagse) gebeurtenissen van
1813.
Boven op staat de Nederlandse Maagd als symbool van
de Nederlandse onafhankelijkheid die in 1813 werd
hersteld. Gebroken ketenen aan haar voeten verwijzen
naar bevrijding van de Franse overheersing en in haar
hand houdt zij een pijlenbundel, van ouds het symbool
van de Nederlandse eenheid. Dat is de enige verwijzing
naar het einde van de Franse bezetting! De regering was
erg voorzichtig want ze vreesde dat dit anders zou zor-
gen voor een diplomatiek conflict met de Fransen. Zelfs
nu na 200 jaar zijn de Belgen bang voor een conflict met
hun buren en hebben de 2 euro munten die ze geslagen
hadden voor 200 jaar Waterloo weer omgesmolten. Het
ligt blijkbaar nog steeds gevoelig bij de Fransen die niet
wilden dat de nederlaag op een munt werd herdacht.

De eerste steen.

17 november 1863 legt koning Willem 111de eerste steen aan
het monument voor de onafhankelijkheid in 1813.

Particulier opgerichte
Waterloo monumenten in
Nederland
In Nederland zijn maar
weinig dingen die de be-
langrijke slag bij Waterloo
levendig houden. In Am-
sterdam het Waterlooplein,
de Naald van Soestdijk en
twee door particulieren op-
gerichte monumentjes in



Amerongen en Velp. Tot 1940 werd op 18 juni de na-
tionale feestdag 'Waterloodag' gevierd, als herdenking
aan de Europese bevrijding van Napoleon. Maar door
de tweede wereldoorlog is die geruisloos verdwenen.

Twee levensgrote schilderijen, in 1824 door de bevrien-
de schilder Jan Willem Pieneman gemaakt, herinneren
nog aan Willems heldendaden: één ervan toont de Slag
bij Waterloo (5,76 bij 8,36 m!) en is nu te zien in het
Rijksmuseum. De andere, van de Slag bij Quatre-Bras
(waarschijnlijk van dezelfde afmetingen), hangt in de
zogenoemde Waterloozaal van Paleis Soestdijk.

Waterloo monument Amerongen
De Kolom van Lady Athlone is een herdenkingsnaald
op de Amerongse berg. Deze is opgericht door de be-
woners van kasteel Amerongen, in het bijzonder door
jonkvrouw, Armebetje van Tuyll van Serooskerken. Zij
was dolblij dat de Fransen waren verslagen en Napo-
leon het veld moest ruimen, want daarmee kwam ook
een eind aan de ballingschap van de kasteelfamilie in
Engeland. Vermoedelijk was Annebetje nóg gelukkiger
dat haar drie zoons heelhuids van het slagveld waren te-
ruggekeerd met het leger van legeraanvoerder Welling-

Waterloo kolom

ton. Dus zo verrees de kolom, een stukje hoger op de
Berg, dan waar hij nu staat. De naam Athlone dankt het
monument aan het graafschap van Athlone in Ierland,
een bezit van de kasteelfamilie gegeven aan een van
hun voorouders door koning Willem III van Engeland.

In de jaren '30 van de vorige eeuw moesten de
Amerongse bossen om financiële redenen verkocht
worden. Maar na enige tijd laat de boswachter de zuil
geruisloos uit beeld verdwijnen, totdat de brandweer in
het geheim een bliksemactie uitvoert en met prikstok-
ken de zuil, die twee meter onder de grond in vier delen
begraven ligt, traceert. De brokstukken worden in het
holst van de nacht in veiligheid gebracht en na een in-
zameling onder de bevolking wordt de kolom in 1963
weer overeind gezet.



Tekst op platen op voetstuk van kolom van lady Athlone

Op de platen op het voetstuk van de kolom, staan de
volgende teksten:
Deze colom is opgerigt door AL C Gravinne Douarie-
re van Athlone ter gedachtenis van de overwinning be-
haald over Bonaparte en de Fransche Armée door den
Kroonprins van Orange en de gecombineerde Arméer
onder bevel van den Hertog van Wellington & Prins
Blücher te Quatre Bras en in de velden van Waterloo
den 18 Juni 1815.
De kolom is hernieuwd ter vereering van onze dierbare
moeder A.E. C Gravinne Douariaire van Athlone door
hare laatst overgebleven kinderen M W & CR Gravin-
ne van Reede Ginkei Amerongen - 1846.
In dit herdenkingsjaar is door samenwerking der inwo-
ners van Amerongen deze kolom heropgericht en door
de erven Graaf GJ G.C van A ldenburg Bentinck aan de
Gemeente overgedragen - 3 augustus 1963.

In de Amersfoortsekrant van 18 JUnI 1963 stond:
Amerongen krijgt "herstelde" kolom na 17 jaar weer
terug. Mogelijk het enige monument dat herinnert aan
het begin van onze onafhankelijkheid! Maar dat is ge-
lukkig niet het geval!

Mogelijk enige monument
dat herinnert aan begin
onze onafhankelijkheid

Amerongen krijgt herstelde
"Kolom" na 17 jaar terug-
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Monument Daalhuizen ca. 1920



Op initiatief van de toenmalige bewoner van Landgoed
Daalhuizen, Mr. G.J. van Hasselt, is in 1815 een monu-
mentje opgericht ter herinnering aan de bijdrage van de
Prins van Oranje, de latere Koning Willem Il, aan de
Slag bij Waterloo in datzelfde jaar. Op bovenstaande
ansichtkaart uit ca. 1920 is het monument je links voor-
aan te zien, overwoekerd met klimop. De drie gietijze-
ren schildjes met de teksten: Eendracht heeft macht,
Eendracht geeft macht, Eendracht de grote kracht, zijn
in 2009 op initiatief van Stichting Velp voor Oranje
opnieuw gemaakt en aangebracht. Toen is het monu-
mentje ook een beetje opgelapt. Maar helaas stond het
uit het lood en had al die begroeiing met klimop het
monument geen goed gedaan. Het monument je staat nu
op het landgoed Dortwijck en is particulier bezit. Het
staat samen met Dortwijck op de gemeentelijke monu-
mentenlijst.

Burgermeester samen met leerlingen van de Arnhorst

Burgemeester Van Wingerden-Boers, heeft samen met
leerlingen van De Arnhorst het monument je in 2009
onthuld. Drs. Ph. Maarschalkerweerd, directeur Ko-
ninklijk Huisarchief, vertelde bij die gelegenheid dat in
Nederland nog slechts drie monumenten herinneren aan
de Slag bij Waterloo: in Velp, bij kasteel Amerongen en
paleis Soestdijk.

Een kaal monumentje na
de restauratie 200 jaar
na Waterloo is ons monu-
mentje grondig gerestau-
reerd. De heer Ben van
Schaik heeft op verzoek
van Velp voor Oranje
de nodige fondsen aan-
geschreven en subsidie
aangevraagd bij de ge-
meente en de provincie.
Het monumentje is hele-
maal nieuw opgebouwd
en binnenkort komen ook
de gerestaureerde platen
en andere versierselen
weer terug.

Maar daar over de volgende keer.
Het Waterloo monument je wordt zaterdag 26 septem-
ber om 11 uur, het laatste weekend van het 200 jaar
koninkrijk feest, onthult door onze burgemeester en we
hopen van harte dat er veel leden van de Kring bij aan-
wezig Zijn

Bronnen:
Trouw, 29/09107, een zuil tegen Napoleon
http://nos.nl/artikel/2040208-belgie-ontwij kt- frans- veto-met-
waterloo-munt-van-2-50-euro.html
http://n1.wikipedia.org/wiki/Leeuw_van_Waterioo
www.paleissoestdijk.nl/agenda/200-jaar-na-waterloo-.html
https://www.huzarenvanboree1.nll Dit is de website van de Hu-
zaren van Boreel en daar komt ook de informatie vandaan over
hun monument, bij historie en dan doorklikken naar Waterloo
historiek.net/nationaal-monument-plein-1813/38843/
foto De onthulling van Monument Plein 1813 op 17 novem-
ber 1869 op een prent van Johannes Jacobus Mesker. Collectie
Haags Historisch Museum.
foto burgemeester met kinderen van de Arnhorst: Karel Hen-
gevelt

http://nos.nl/artikel/2040208-belgie-ontwij
http://n1.wikipedia.org/wiki/Leeuw_van_Waterioo
http://www.paleissoestdijk.nl/agenda/200-jaar-na-waterloo-.html
http://https://www.huzarenvanboree1.nll
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Dorpswandeling Ellecom

langs kerkelijke bezittingen,
zondag 4 oktober a.s.

De Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal ver-
zorgt dit jaar op zondagmiddag 4 oktober a.s. een
dorpswandeling in Ellecom langs de bezittingen van
de Dorpskerk in de afgelopen eeuwen. Hierbij gaat het
om bezittingen van de kerk, van de pastorie en van de
kosterij. In november 2014 werd bijvoorbeeld door de
kerk gronden verkocht die ruim 600 jaar geleden door
Middachten aan de kerk werden geschonken. Zo zijn er
in de loop van de afgelopen eeuwen ook verschillende
pastoriewoningen en kosterswoningen geweest. Tijdens
de wandeling wordt daar aandacht aan geschonken. De
wandeling wordt afgesloten in de Dorpskerk waar gele-
genheid is voor het drinken van een glaasje en het stel-
len van vragen aan de rondleiders Frans de Boer en Jan
Jansen. In de rondleiding wordt gebruik gemaakt van
een deel van de inhoud van het boek over de kerk van
Ellecom dat half oktober zal verschijnen.

Aanvang: 13.00 uur
vanaf de Dorpskerk
aan het Friedhof te Ellecom.
15.30 uurSluiting:

Kosten: leden van de Kring gratis,
niet-leden € 2,50.

Pension "Vredehoek", A. G. Nijdeken, Ellecom
Kastanjelaan No. 87

Pension Vredehoek, A.G. Nijdeken

Nadere informatie:
Jan Jansen
Telefoon: 0313-416884



Van Welput tot Waterleiding
over drinkwater in

Rozendaal
Fineke Burgers

Welputten
In de negentiende eeuw dronk men water uit zelfgesla-
gen putten of regentonnen. In grotere plaatsen konden
mensen water krijgen uit door de provincie geslagen
welputten en openbare pompen. Niemand bemoeide
zich met waterkwaliteit en niemand wist nog dat vuil
en mest via grondwater in het drinkwater kon komen.
Dit leidde tot het uitbreken van ziekten, onder andere
cholera.
In het begin van de 20ste eeuw bestond het dorpje Ro-
zendaal voornamelijk uit bebouwing dwars over de
glooiende akkers ten westen van de Rosendaalselaan.
Waterpompen voor algemeen gebruik stonden er op
verschillende plaatsen in het dorp. Zoals o.m. bij de
Binnenweg (later de Genestetlaan), de Kerklaan 8 en
bij de Rosendaalselaan.

Dorpspomp Kerklaan 8

De pompen werden onderhouden door de familie van
Pallandt, maar verkeerden in slechte staat. Deze pom-
pen dateren waarschijnlijk van rond 1850, gezien een
krantenartikel, waar sprake is van een eerder restaura-
tieplan "van een (destijds) 150 jaar oude dorpspomp".
(Ned. Dagblad 6-12-1974).

De komst van waterleiding
In de grote steden in Nederland werd sedert 1853 het
drinkwater via een netwerk van leidingen geleverd.
Arnhem kreeg in 1882 aansluiting en in het naburige
dorp Velp, waar in1895 een dysenterie uitbraak had
plaatsgevonden, besloot men in 1896 toch maar wa-
terleiding aan te leggen. In 1914 was ongeveer 80%
van de bevolking op een waterleidingnet aangesloten.
Particuliere bedrijven moesten voor de aanleg van het
leidingnet en de levering van drinkwater zorgen. Deze
bedrijven moesten, net als nu, winst maken voor hun
aandeelhouders en kwamen daarom niet naar dunbe-
volkte gebieden zoals Rozendaal. Toen er nog geen wa-
terleiding was, waren pompen vooral in de bebouwde
kom erg belangrijk.

Gemeentepomp J.A. Slempkesstraat



vrouw genoodzaakt is het water zelf te halen!"
Of B&W zich door deze smeekbede liet aansporen is
niet meer waar te nemen. Wel stak het dat de lager ge-
legen gebieden in die tijd al wel waren aangesloten bij
het waterleidingnet van Rheden (Velp).
Het gegeven dat een aan te leggen waterleidingnet ren-
dabel moest zijn en dat de gemeente Rozendaal garant
moest staan voor de opbrengst verhinderde dat men
snel handelde.

Loop naar de pomp ....

Pas in oktober 1947 schreven B &W van Rozendaal aan
het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
dat: "zij het plan hadden opgevat om te geraken tot een
betere drinkwatervoorziening in hun gemeente". Dat de
behoefte aan het "gemak" van stromend water in huis
urgent was bewijst het schrijven in maart 1948 van 69
inwoners van Rozendaal in een eerbiedige doch drin-
gende brief met hun 69 handtekeningen aan B&W dat:
"de bewoners van de hoger gelegen gedeelten van
het dorp hun drink- en huishoudwater (de was!)
moeten betrekken "uit enige op grote afttand van de
woningen staande pompen, dat de meeste gezinnen niet
beschikken over dienstpersoneel, zodat bij afwezigheid
van de man, de reeds toch al met werk overladen huis-

Grond, aangekocht van de familie Van Pallandt, die al
voor de Tweede Wereldoorlog genoodzaakt was hun
bezittingen stukje bij beetje te gelde te maken, werd
door de gemeente bouwrijp gemaakt. Zo ontstonden
na de 2e wereldoorlog de nieuwe naoorlogse wijken
als de Leermolens enk, de Del en de Kleiberg en nam

het dorp in inwoneraantal toe. In 1950
bedachten Gedeputeerde Staten inmid-
dels dat een gering exploitatieverlies
moest worden verwacht, maar dat door
groei van het aantal afnemers dit verlies
steeds minder zou worden. De verlang-
de kapitaalsinvestering van de gemeente
Rozendaal kwam daardoor te vervallen.
Bovendien leek de zelfstandigheid van
Rozendaal, als gemeente hiermee voor-
lopig gewaarborgd.

Handtekeningen van de bevolking in 1948

Gezagsgetrouwe Rozendalers streden
nog voor behoud van de pompen: de
"drogen" eisten waterleiding. De "nat-
ten" waren tevreden met de dorpspom-
pen.

Maar in het Vrije Volk van 25 oktober
1951 stond het: eindelijk kreeg men in
het Gelderse Rozendaalleidingwater!



norm a ~.. wa·
sproken: de bewoners van het
derse Rozendaal (u weet welt van
bedriegertjes) krijgen eindelijk
dingwater • Men is al druk bezig
het leggen van de. buizen. _"..•.............,
kort zullen de talrijke pompen in
dorp alleen nog maar een

d voor de vele to
In Almelo heeft 'n 29-

Artikel in Het Vrije Volk van 25 oktober 1951

De dorpspompen van Rozendaal heden
De dorpspompen, nog 7 in getal, staan op de Gemeente-
lijke Monumentenlijst van Rozendaal. In 2009 is er een
restauratierapport gemaakt door de Monumentenwacht,
waarna een aantal dorpspompen o.a. Rosendaalselaan
3 (gemeentelijk) en Rosendaalselaan hoek Slempkes-
straat ( gemeentelijk) moesten worden gerestaureerd.

Het lijkt erop dat de pomp Schout Leermolenstraat 6
gezien de verleende sloopvergunning van juni 2008
door miscommunicatie is afgebroken.

In mei 2014 stelde burgemeester Jan Hendrik Klein
Molekamp een volledig gerestaureerde dorpspomp te-
genover de ingang naar kasteel Rosendael, opnieuw in
werking.

Deze restauratieactie was te danken aan de mannen van
de Rozendaelsche Sociëteit, die de verloedering van die
pomp een doorn in het oog was. De dorpspompen ver-
anderden van nuttig en noodzakelijk tot folkloristische
monumenten.

Gerestaureerdepomp bij ingang kasteel Rosendael

Literatuuropgave:

- Gelders Archief 2751, Gemeente Rozendaal, 1930-
1975, organisatie van de drinkwatervoorziening,
1947-1971

- Lijst van gemeentelijke monumenten in Rozendaal
www.delpher.nl

- De Gelderlander, 29 mei 2014 (art. Dick Bosveld)

http://www.delpher.nl
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DRIEHOEKSMETING
AAN DE VELUWEZOOM

(deel 5)
Oorzaken van de lange periode van de metingen

Jan Stehouwer

Waterpassingen.
Dat het werk aan zijn driehoeksnet niet echt snel ging,
was niet altijd aan hem te wijten. Hij had zoveel taken
toe gewezen gekregen, dat hij in de jaren 1804, 1806 en
1809 zelfs helemaal niet toe kwam aan zijn geodetische
werkzaamheden.
Behalve zijn werk aan het driehoeksnet heeft hij ook
nog uitgebreide waterpassingen uitgevoerd (dan wel
onder zijn leiding laten doen). Dit deed hij in het begin
nog in zijn functie als de Adjunct-Inspecteur-Generaal
der Rivieren. Hij maakte daarbij gebruik van een Z.g.
waterpasinstrument van Ramsden, bestaande uit een
horizontale richtkijker met daarop gemonteerd een ni-
veau (= een langwerpig waterpas). Dit in Engeland ont-
wikkelde instrument werd in ons land o.a. vervaardigd

Afb. 17Een door Krayenhoff gebruikt waterpas instrument
van Ramsden. Foto beschikbaar gesteld door de TU Delft.

bij Kleman in Amsterdam, het exemplaar op afb. 17 is
gemaakt bij Onderdenwijngaart Canzius in Delft, en
wordt bewaard bij de TU-Delft. 22).

Zijn waterpassingen waren noodzakelijk omdat er in
het rivierengebied geregeld zeer grote overstromingen
voorkwamen, zodat er maatregelen genomen moesten
worden om dit te voorkomen. Daarom moest men wel
kunnen beschikken over hoogtegegevens ten opzichte
van eenzelfde referentievlak. Sinds eeuwen hadden
er in onze gewesten verschillende peilen bestaan zoals
o.a. het Amsterdams Peil, het Rotte Peil, het Deventerse
Peil, het Amhemse Peil enz. Een uit 1809 daterende op-
gave van dijken van de grote rivieren geeft maar liefst
12 verschillende, van elkaar onafhankelijke peilen aan!
Krayenhoffvoerde van 1797 tot 1812 doorgaande wa-
terpassingen uit, vanuit Amsterdam naar de grote rivie-
ren. Dankzij dat werk was het Amsterdams Peil (AP) in
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I\t'f ~tt.Olen\.·
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11\ het alg meen buhll()l.'t t'htt\rblj t~ worden in het QIl~gc.
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Afb. 18. Een gedeelte van blz. VI uit zijn "Verzameling van
Hydrographisch ". Foto gemaakt van exemplaar
aanwezig in het Kadastermuseum in Arnhem.



betrekkelijk korte tijd over een groot gedeelte van Ne-
derland verspreid. De resultaten publiceerde hij in 1813
in zijn "Verzameling van Hydrographische en Topogra-
phische waarnemingen in Holland". 23)
Afb. 18 toont een gedeelte van blz. VI van de toelichting
uit dat boekwerk. De tabel op blz. 108/1 09 t/m 112/113
geeft aan, dat er "langs den IJssel van Westervoort tot
de Zuiderzee" 7 peilschalen waren aangebracht, waar-
van no. 1 in Westervoort, no. 2 in Doesburg en no. 3 in
Zutphen. De waterpassingen van Krayenhoffhebben er
nog niet voor kunnen zorgen dat overal hetzelfde peil
geldig zou zijn, maar op 18 februari 1818 stemde de re-
gering in met een voorstel van de Inspecteur-Generaal
van de waterstaat Goudriaan om het Amsterdams Peil
(A.P.) als algemeen vergelijkingsvlak voor te schrijven.
24). Krayenhoffheeft tijdens zijn waterpassingen langs
de IJssel o.a in het Veerhuis van Rheden een hoogte-
merk, een zogenaamde "hakkelbout" laten aanbrengen,
en in hoogte bepaald. Vanuit dat punt kon men dan ver-
der weer hoogtemetingen uitvoeren t.o.v. het A.P.

5. iBID den oost-gevel op 45· o. 3. 14· 145·
den hoek ten noor-
den naast het kel-
der-venster van het
Rheedellfcht veer-
huis.
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Afb. 19. De tekst van een gedeelte van blz. 117 uit zijn
"Verzameling van Hydrographische H. Foto gemaakt
van het exemplaar aanwezig in het Kadastermuseum in
Arnhem.

In afb. 19 is aan het symbool te zien dat het een "hak-
kelbout" betreft. De hoogte van de bout t.o.v. het A.P.
was 45 voeten, 0 duim en 8 lijnen, wat hetzelfde is als
14,145 meter. (deze toelichting is te lezen op afb.18)
Verder is vermeld dat de bout geplaatst was "in den
oostgevel op den hoek ten noorden naast het kelder-
venster", zodat deze kon worden terug gevonden. De
naam hakkelbout wordt direct duidelijk als men afb. 20
bekijkt. (op deze afbeelding is de bout aangegeven als
"fig. 41")

Afb. 20. Fig. 41 en Fig. 42 van plaat V uit het boek van G.A.
van Kerkwijk. Scan uit eigen exemplaar.

Deze bouten worden ook wel kruisbouten genoemd.
"Op de voorkant van de kop, en evenwijdig aan de zij-
kanten zijn door het middelpunt twee groeven loodrecht
op elkander aangebracht. De bouten zijn zoodanig in
het muurwerk bevestigd, dat eene der groeven horizon-
taal is. De opgegeven hoogtecijfers bij de geplaatste
kruisbouten gelden voor het snijpunt van de assen der
groeven". 25) De officier die de werkzaamheden uit-
voert "zullende hij, bij het inslaan van dezelve, zoo dik-



wijls zulks mogt vereischt worden, daar toe de toestem-
ming der Eigenaren ofBewoneren trachten te erlangen".
26) Maar als er, in oorlogstijd, zo'n waterpasploeg van
10 militairen, waarvan 4 ingenieurs (!) je erf op komt,
durf dan maar eens nee te zeggen. Over het plaatsen
van de hakkelbouten vinden we in een boek uit 1828
nog het volgende: "Zij worden in den muur, ten einde de
kop niet te beschadigen, ingeslagen met twee hamers,
waarvan de eene eene vierkante holte heeft, welke den
kop omvat en daarop vastgehouden wordt, terwijl men
den anderen, zijnde een gewone hamer, daarop slaat,
om den bout in de muur te drijven. "Fig. 42" stelt den
uitgeholden hamer, ter zijde en van onderen gezien,
voor".27) Zie weer op afb. 20. Het is mij niet bekend of
deze methode met twee hamers ook al door Krayenhoff
werd toegepast.

Afb. 21. Een uitsnede uit het Kadastrale Minuutplan Rheden
sectie D, blad 1, van de omgeving van het Rhedense Veer-
huis, perceelnummer D 21. Bron: www.watwaswaar.nl

Op afb.21 ziet U een uitsnede uit het Kadastrale minuut-
plan Rheden, sectie D, blad 1, in het jaar 1817 gemeten
door de Landmeter van de le klasse L.D. van Heyst.
Het Rhedense Veerhuis is het gebouw dat in het midden
van de afbeelding staat. De situatie zal niet veel afwij-

ken van hoe Krayenhoffhet daar heeft aangetroffen. De
lichtblauw gekleurde lijnen zijn de zogenaamde ruitlij-
nen, die de kaart verdeelt in ruiten van 10 x 10 cm. De
ruitlijn die schuin van links (=west) naar rechts (=oost)
loopt raakt bijna aan het Veerhuis. De ruitlijnen haaks
daarop lopen van beneden (=zuid) naar boven (=dus het
noorden). Hieruit blijkt dat de oostgevel waarin de hak-
kelbout is geplaatst, die langs de IJssel is. Deze gevel
is afgebeeld op afb. 22. In 1943 was er nog steeds een
waterpasbout aanwezig in die oostelijke gevel. 28)

Afb. 22. Afbeelding van de oostelijke gevel van het Rheden-
se veerhuis. Overgenomen van www.velpschecourant.nl.

Zijn Militaire en Politieke werkzaamheden.
Al in 1799, toen er een Engelse invasie in de Bataafse
Republiek dreigde, moest hij zijn tijd besteden aan de
verdediging van het land. Bij die gevechten is Kray-
enhoff door een geweerkogel in zijn linkerd ij licht ge-
wond geraakt. 29) Hij heeft mede de onderhandelin-
gen gevoerd met de Engelsen na hun capitulatie. Begin
1800 kreeg hij de opdracht om te werken aan de linie
van Monnikendam tot Beverwijk. 30) Waarschijnlijk
is dat de reden dat de basismeting toen juist daar op
de Gouwzee gemeten is. In 1803 krijgt hij ook nog de
functie van Inspecteur van de "Beneden-Rhijn en Leek"
en nog meer rivieren in het westen van het land. Hij
schrijft dan, dat hij daardoor opnieuw de gelegenheid

http://www.watwaswaar.nl
http://www.velpschecourant.nl.


kreeg om zijn waterpassingen te vervolgen. 31) In 1805
dreigde de Republiek opnieuw te worden aangevallen
door de "tegen Frankrijk Verbondene Mogendheden".
Krayenhoff moest zorgen dat de verdediging van de
stad Amsterdam in goede staat zou komen. Begin de-
cember 1805 kreeg hij echter van de Raadspensionaris
Schimmelpenninck het bevel om naar Nijmegen te ver-
trekken. In Lent aangekomen werd hij opgewacht door
de Secretarissen van Staat voor de zaken van Marine
(Carel Hendrik Ver Huell) en van Oorlog (G.J. Pijman)
gezamenlijk staken zij over naar Nijmegen om daar te
overleggen met zijne Koninklijke en Keizerlijke hoog-
heid Prins Louis (=Lodewijk) Napoleon (afb. 23), in

diens functie van
bevelhebber van
de Franse troepen
in het Noorden,
geschat op onge-
veer 40.000 man.
Het overleg over
de verdediging
van de grenzen
der Bataafse Re-
publiek, vooral
voor aanvallen
vanuit het oosten,
leverde niets op.
Krayenhoff heeft
daarna nog meer-

Afb. 23. Koning Lodewijk Napoleon, dere dagen met
gravure overgenomen uit het boek van de prins onder-
Uitterhoeve, blz. 198. handeld. Vooral
Is afkomstig van het Zeeuws Museum,
Middelburg. de verdediging

van de vesting-
steden langs de

IJssel werd door de Fransen veel te hoog ingeschat, deze
hadden volgens Schimmelpenninck (afb. 24) trouwens
toch nooit veel betekend voor de verdediging. Toen
prins Lodewijk op 12 januari 1806 naar Den Haag ging

om verder te on-
derhandelen met
de Raadspensio-
naris, was Kray-
enhoff nog steeds
bij hem. Toen op
16 januari 1806
de prins naar Pa-
rijs vertrok heeft
Krayenhoff hem
tot aan Breda ver-
gezeld. 32) Toch
was hij het oneens
met het besluit
van Keizer Na-
poleon van 5 juni
1806, om de Ba-
taafse Republiek
om te vormen
tot het Konink-
rijk Holland, en
zijn broer Lode-

wijk aan te stellen tot Koning van Holland. Hij ging
daarom niet naar Koning Lodewijk Napoleon om hem,
na zijn plechtige intocht in Den Haag op 23 juni 1806,
met zijn nieuwe functie te feliciteren. Hij werd daarom
dringend verzocht zich bij de koning te komen melden,
die hem daarover op 2 juli ernstig heeft onderhouden,
maar hij moest toch blijven dineren met Koning Lo-
dewijk en Koningin Hortensia. De volgende dag werd
hij ontboden bij de Koning, en het gevolg was, dat hij
korte tijd later werd benoemd tot "aide-de-camp du
Roi", zeg maar adjudant van de Koning. (Zie ook de
kleurenafbeelding van Koning Lodewijk Napoleon in
A&H 181, blz. 11). Hij nam vanaf begin oktober 1806
deel aan de veldtocht van het leger van Koning Lode-
wijk tegen de Pruissen. 33) In mei 1809 werd hij door
koning Lodewijk benoemd tot Minister van Oorlog,
welke functie hem oneindig veel zorgen heeft gebracht.

Rutger J. Schimmelpenninck (1781-1825).
Gravure van onbekende hand en datum.

Afb. 24. Raadspensionaris Rutger Jan
Schimmelpenninck. Overgenomen uit
het boek van Uitterhoeve, blz. 140. Is
afkomstig van het Rijksinstituut voor
Kunsthistorische Documentatie, s-
Gravenhage.



Op 29/30 juli 1809 kreeg hij al te maken met een in-
vasie van de Engelsen in Walcheren. Pas 24 december
vertrokken de laatste Engelse troepen vanuit Vlissin-
gen. Verder viel Koning Lodewijk Napoleon in onge-
nade bij Keizer Napoleon, mede omdat hij een andere
koers wilde varen dan zijn broer. De koning werd naar
Parijs ontboden voor overleg met de keizer, maar hij
sprak met Krayenhoff af, dat de verdediging van Am-
sterdam zou worden uitgebreid, om bij een eventuele
komst van het Franse (1) leger goed stand te kunnen
houden. De koning vertrok op 27 november 1809. De
keizer zond ondertussen steeds meer Franse troepen
naar Holland. Toen aan de keizer gemeld werd, dat
Krayenhoff, met medeweten van Koning Lodewijk, de
vesting Amsterdam aan het versterken was, liep de ru-
zie tussen beiden hoog op, en verklaarde de keizer dat
de Koning niet meer naar Holland mocht terug keren.
34) Lodewijk moest onder dwang van zijn broer brie-
ven versturen waarin werd bevolen te stoppen met het
versterken van Amsterdam, en dat Zeeland en Brabant
aan het keizerrijk werden afgestaan. Op 6 maart 1810
kwam de brief dat Krayenhoff per 3 maart "eerbaar"
was ontslagen als Minister van Oorlog. Hij vertrok naar
zijn oude Leermeester in de Wijsbegeerte Nieuhoff in
Harderwijk, om daar tot rust te komen. Maar omdat hij
niet gewend was om stil te zitten, besloot hij om zijn
geodetische werkzaamheden weer te hervatten. Kenne-
lijk was hij daar mee bezig in Gouda, toen hij hoorde
dat Koning Lodewijk Napoleon op 11 april 1810 weer
terug was gekeerd in Amsterdam. Hij vertrok snel naar
Amsterdam waar hij uitvoerig met de Koning heeft ge-
sproken over de vele gebeurtenissen sinds diens ver-
trek naar Parijs. De koning bood hem een goedbetaalde
functie aan als Gouverneur van Amsterdam, maar dat
leek Krayenhoff geen al te goed idee, hij verwachtte dat
dit niet in goede aarde zou vallen bij de Keizer, omdat
die "zeer verbitterd" op hem was. Hij was tevreden met
zijn functies van aide-de-camp van de Koning, en als
Inspecteur-Generaal der Artillerie en Genie, als de Ko-

ning hem maar enige tijd de kans zou willen geven om
verder te gaan met de werkzaamheden voor de nieuwe
kaart. Daarmee bezig in Friesland, kreeg hij het bericht
dat de Koning Lodewijk Napoleon, op I juli 1810 af-
stand van de troon had gedaan ten behoeve van zijn (in
1804 geboren) oudste zoontje Napoleon Louis, en de
dag daarna naar Oostenrijk was vertrokken. Meteen
kwamen de Franse gezagsdragers ons land binnen, en
ons Koninkrijk werd bij decreet van 9 juli 1810 een
onderdeel van het Franse Keizerrijk. Op 13 juli 1810
werd de jonge Koning Lodewijk IJ al door zijn oom,
de Keizer, aan de kant geschoven. 35) Krayenhoff ging
onverdroten door met zijn metingen. Omdat het Franse
gezag graag met hem in contact wilde komen, heeft hij
op dringend advies van Cambier (op papier nog minis-
ter van oorlog), zich gemeld bij de bevelhebber van
Franse leger in deze regio maarschalk Nicolas Oudinot,
duc de Reggio. Na enkele gesprekken was voor Kray-
enhoff het grootste gevaar afgewend. Op 18 augustus
1810 is Krayenhoff, bij keizerlijk decreet, ontslagen
als Aide-de-camp van de (voormalige) Koning Lode-
wijk. Het door hem gevraagde ontslag uit de Militaire
dienst, omdat hij niet als zodanig voor de Keizer wenste
te werken, werd echter niet verleend. Integendeel, op
21 september 1810 werd hij bij Keizerlijk decreet, be-
noemd tot Brigade-Generaal en Inspecteur-Generaal
der Genie 1 Krayenhoff bracht hierop uitvoerig verslag
uit over zijn vorderingen met de driehoeksmeting aan
de nieuwe (Franse) Minister van Oorlog Clarke, hertog
van Feltre, met het verzoek om deze werkzaamheden
te mogen afronden. Hij kreeg daarna deze taak tot 31
januari 1811 toegewezen. Eind mei 1811 is hij nog-
maals afgereisd naar Groningen en Oostfriesland "ter
voortzetting zijner Trigonometrische en Astronomische
waarnemingen". 36) Oostfriesland en Jever waren op
11 november 1807 door de Franse Keizer aan Holland
toebedeeld. 37)
Per 1 januari 1811 trad het Franse bestuur officieel in
werking, en werd Charles-Francois Lebrun, le consul



van Napoleon, benoemd als Gouverneur-Generaal van
de 6 Departementen. Krayenhoff noemt hem steeds de
"Prins van Plaisance". Als gevolg van de inlijving bij
Frankrijk werd in maart 1811 al het materiaal van zijn
kaart, inclusief de gegraveerde koperplaten, overge-
bracht naar het Dépöt de la Guerre in Parijs. Ook de
twee meest bij dat project betrokken medewerkers,
waaronder Krayenhoff's neef M.I de Man jr. (afb 25),

hebben zich in Pa-
rij s bij dat bureau
gemeld. 38) Eind
september 1811
had Krayenhoff
zijn Geodetische
en Astronomische

. .waarnemmgen m
het veld afgerond,
en ging hij weer
naar zijn huis in
Amsterdam. De
Keizer bracht
vanaf begin ok-
tober een bezoek
aan Holland.
Krayenhoff werd
met vele anderen
uitgenodigd voor
een kennisma-
kingsbijeenkomst
op 13 oktober in
de grote zaal van
het Paleis op de
Dam. Toen hij

aan de Keizer werd voorgesteld kreeg hij felle verwijten
van de Keizer over zijn handelwijze met het versterken
van de vesting van Amsterdam, en volgens de keizer
had hij zijn broer (Lodewijk) tegen hem opgehitst, en
verkeerde raadgevingen gegeven. Ook de daaropvol-
gende week was hij weer op zo'n "auditie" aanwezig.

Afb. 25. Portret van MJ de Manjr.
uit 1812. Overgenomen uit het boek
van Uitterhoeve, blz. 210. Origineel is
van het Rijksinstituut voor Kunsthisto-
rische Documentatie, s-Gra ven-
hage. Foto gemaakt door Arie Mens,
Nijmegen.

De Keizer was inmiddels wat milder gestemd, en ging
de volgende dag (21 oktober 1811) samen met Krayen-
hoff de verdedigingswerken van Amsterdam inspecte-
ren, zowel binnen de vesting Naarden aan de hand van
kaarten, als ter plaatse. Ook de verdediging van de rest
van de Hollandse Departementen werd daarna bespro-
ken. De rivier de Rijn was een prima verdedigingsli-
nie, maar de Keizer wilde van Krayenhoff weten hoe
daarop aangesloten kon worden. Beiden waren het er
over eens, dat de IJssel daarvoor de beste mogelijkheid
zou zijn, maar dat die rivier daarvoor te grote gebreken
vertoonde. De keizer beloofde Krayenhoff de nodige
financiële middelen beschikbaar te stellen voor een na-
der onderzoek.
15 december 1811 is hij naar Parijs afgereisd, om daar
vergaderingen bij te wonen van o.a. het Comité der
Fortificatiën. Op 2 februari 1812 heeft hij in handen
van de Keizer de eed afgelegd in zijn functie van Bri-
gade-Generaal en Inspecteur-Generaal der genie. Deze
functie gaf hem veel vrije tijd, zodat hij in Parijs het
manuscript van zijn Précis Historique kon afronden.
Krayenhoff wilde graag Parijs verlaten om naar Hol-
land terug te gaan, en voerde als argument aan, dat hij
zijn onderzoek naar de verbetering van de IJssel wilde
gaan voorbereiden. Begin mei 1812 kreeg hij toestem-
ming om te gaan, en is direct naar Amsterdam vertrok-
ken. Op 12 mei 1812 was hij, na ruim 5 maanden Parijs,
weer terug in zijn woonplaats Amsterdam. Daar vond
hij een brief, waarin hem werd medegedeeld dat hij per
7 mei 1812 was benoemd als Ridder van het (Franse)
Legioen van Eer. Ook de bijbehorend "decoratie" was
per post meegestuurd. Hij heeft hem daarna zelf maar
op zijn borst gespeld! Dat hij erg trots was op deze on-
derscheiding blijkt wel uit het feit dat hij zich meerder
keren heeft laten portretteren met deze onderscheiding
op zijn borst, zoals ook te zien is op afb.26. Hij heeft
de hele zomer en het najaar "met zeer groot genoegen"
op en bij de IJssel doorgebracht. In de winter werkte hij
aan het uitwerken van zijn waarnemingen. Het voorjaar



Afb. 26 Krayenhoffmet zijn repetitiecirkel. Waarschijnlijk
gemaakt ter gelegenheid van de voltooiing van de drie-
hoeksmeting. Op zijn borst, de in mei 1812 ontvangen
Franse onderscheiding van het "Légion d'Honneur".
Overgenomen uit het boek van Uitterhoeve, blz. 306. Is
afkomstig van een Particuliere collectie, Brussel.

en de zomer van 1813, "werden wederom op de rivier
doorgebragt". In de maand september was het gehele
onderzoek voltooid, en ging hij terug naar Amsterdam.
Hier heeft hij zijn "Verzameling van Hydrographische
en Topographische waarnemingen .... " naar de drukker
gebracht, die het werk nog in datzelfde jaar zowel in de
Franse- als Nederlandse taal heeft uitgegeven. Hij was
blij, dat hij (dankzij de IJssel!) niet betrokken was bij
de veldtocht naar Rusland. 39) Zijn beide zonen, die
ook militair waren, zijn wel bij die veldtocht betrokken,

en zij zijn beiden aan het einde van 1812 door Rus-
sen gevangen genomen. Ze zijn pas in september 1814
in Nederland teruggekeerd. Hun vader was inmiddels
een trouwe aanhanger van de koning Willem I, nadat
hij had meegewerkt om de Franse troepen uit ons land
te verjagen. Al voor zij terug waren uit hun gevangen-
schap, had vader er al in februari 1814 voor gezorgd,
dat zijn beide zoons alvast in het nationale leger werden
opgenomen! 40)

CONCLUSIE:
Krayenhoff heeft in toch wel korte tijd veel werk ver-
zet. Met de beschikbare middelen heeft hij een voor die
tijd goede prestatie geleverd, waarbij men moet beden-
ken dat de vereffeningsmethoden voor de berekening
van zo 'n net nog niet algemeen bekend waren. De Geo-
deten, Cartografen en Waterstaatkundigen zijn dan ook
erg tevreden over hem, zowel om zijn werk aan het
driehoeksnet als ook de uitgebreide waterpassingen die
hij heeft uitgevoerd (of laten doen), waarbij hij er voor
heeft gezorgd dat het A.P. over een groot gedeelte van
ons land is verspreid. Later bleek, dat de resultaten van
zijn waterpassingen, vooral van de punten die verder
van Amsterdam aflagen, fouten vertoonden, die oplie-
pen van 5 cm tot 40 cm. Daarom heeft men na de 1e
nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland (1875-
1885) besloten om de resultaten aan te geven als NAP
(Normaal Amsterdams Peil). Maar het vergelijkings-
vlak was uiteraard het zelfde als bij Krayenhoff. Hij
was betrokken bij alle politieke omwentelingen in die
periode, is door alle partijen rijkelijk gedecoreerd en
door Willem I zelfs in de adelstand verheven. Uitter-
hoeve noemt hem terecht "een politieke windvaan".

EEN NIEUWE DRIEHOEKSMETING NODIG.
In 1861 werd er door Pruisen een verzoek gericht aan
diverse Europese landen, om mee te werken aan de
totstandkoming van één groot Europees driehoeksnet,
door het aan elkaar koppelen van de verschillende lan-
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delijke driehoeksnetten. Men hoopte met
de gegevens die uit dat grote driehoeks-
net berekend zouden worden, een betere
mogelijkheid te krijgen voor de bepaling
van de grootte en de vorm van de aarde.
Vanuit ons land werd er in 1864 hierop
positief gereageerd. Men ging er van-
uit dat wij zouden kunnen volstaan met
het aanleveren van de resultaten van het
driehoeksnet van Krayenhoff. Omdat er
aan dat nieuwe net grotere nauwkeurig-
heidseisen werden gesteld, besloot men,
om te onderzoeken of het driehoeksnet
van Krayenhoff daaraan wel voldeed.
Dat bleek niet het geval te zijn.
In 1865 besloot de regering daarom,
om in ons land een nieuwe driehoeks-
meting te laten uitvoeren, onder leiding
van Prof. Dr. P.J. Stamkart, geboren in
1805 (1). Deze heeft tot op hoge leeftijd
gewerkt aan de metingen voor zijn net.
In 1879 werd op initiatief van de Ko-
ninklijke Academie van Wetenschappen
(KNAW) de Commissie voor Graad-
meting en Waterpassing opgericht. Het
doel was, om er voor te zorgen dat de
tijdelijk stilgelegde Nauwkeurigheids-
waterpassing, die het gevolg was van
het overlijden in 1878 van Cohen Stuart
die de leiding had van die werkzaamhe-
den, weer voort te kunnen zetten. Verder
wilde men voorkomen dat iets dergelijks
zou kunnen gebeuren als Stamkart niet
meer in staat zou zijn om zijn metingen
afte maken. Stamkart werd de voorzitter. Tussenresul-
taten van de metingen aan zijn driehoeksnet (zie afb.
27) verstrekte hij niet aan anderen. Toen in 1881 Ch.
M. Schols, in Delft hoogleraar aan de Polytechnische
School, ook tot lid van de commissie werd benoemd,

Afb. 27. Afbeelding van de "Kaart der Driehoeksmeting in
het Konincryk der Nederlanden". Dit betreft het Driehoeks-
net van Stamkart uit de periode 1865 - 1882. Deze kaart op
de schaal 1: 200.000 is aanwezig in collectie van het Ka-
dastermuseum in Arnhem. De foto is daar op mijn verzoek
gemaakt door Harrie van Dooren.



werd Stamkart onder druk gezet, om de commissie in-
zage te geven in zijn stukken. Na een kort onderzoek
door dr. J.A.c. Oudemans, rapporteerde deze, dat hij
de aantekeningen in orde had bevonden, zodat een des-
kundige die niet had deelgenomen aan de driehoeksme-
ting, in staat werd geacht de uiteindelijke berekeningen
te verzorgen. Stamkart had ten behoeve van zijn drie-
hoeksnet ook een basismeting uitgevoerd in de Haar-
lemmermeer. Zijn basisvergrotingsnet staat linksonder
bij de kaart van afb. 27 aangegeven. Zoals U ziet heeft
hij helemaal geen punten gemeten in onze omgeving.
Hij beperkte zich tot het meten van een strook van drie-
hoeken vanaf de Belgische grens tot aan de Duitse grens
in Groningen. De opzet van zijn metingen was zuiver
gericht op het meten van een Nederlandse schakel voor
dat Europese Driehoeksnet. Ons land hield voor hem op
bij de lijn Rhenen / Observatorium Veluwe / Kampen /
Meppel/ Sleen. In 1882 overleed hij, bijna 78 jaar oud.
Hij was op 3 punten na, klaar met zijn metingen. Na-
dat zijn werk was onderzocht, bleek dat zijn resultaten
slechter waren dan die van Krayenhoff! Het was nu
nodig om weer een volledig nieuw driehoeksnet te me-
ten. Dat werd het net van wat later de Rijksdriehoeks-
meting zou worden genoemd. Meer hierover, met o.a.
mooie oude foto's vind U in het volgende nummer van
Ambt & Heerlijkheid.
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"Rheden op de Kaart"
veelzijdige digitale presentatie

van ons cultureel erfgoed
Joost Grol

Een nieuwe erfgoed-web site "Rheden op de Kaart" gaat
volgend jaar de sporen uit het verleden tonen van de ze-
ven dorpen van de gemeente Rheden, de Veluwezoom
en van Rozendaal. Reeds verzamelde collecties foto's
en prentbriefkaarten met historische dorpsgezichten,
bedrijven, huizen, monumenten, landgoederen en kas-
telen vormen de basis van de website. Samen met infor-
matie over straten, bewoners, kunstwerken, archeologi-
sche vondsten en met o.a. film- en geluidsfragmenten,
zal de website een veelzijdige digitale presentatie wor-
den van ons cultureel erfgoed. Het is een ambitieus pro-
ject, dat gerealiseerd gaat worden door inwoners van
alle dorpen van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Google Maps
Op de nieuwe website zal alle informatie
op de plattegrond van Google Maps ge-
toond worden, zodat direct duidelijk wordt
waar de betreffende foto of informatie
gelokaliseerd is. Afbeelding worden ver-
rijkt met extra informatie, relevante kran-
tenartikelen of film- en videobeelden. Met
StreetView zal ook de tegenwoordige situ-
atie zichtbaar gemaakt worden.
"Rheden op de Kaart" laat bovendien al-
lerlei historische en thematische platte-
gronden zien, die over Google Maps heen
geprojecteerd kunnen worden. Daarnaast
staan er op de website diverse wandel- en
fietsroutes langs het culturele erfgoed in de

dorpen en op de Veluwezoom. Deze routes (met route-
beschrijving) kunnen ook afgedrukt worden.
Op een apart deel van de website kan iedereen z'n ei-
gen favoriete plek d.m.V. een foto of video toevoegen
en vertellen wat het bijzondere is aan deze locatie. Zo
ontstaat er een persoonlijke versie van "Rheden op de
Kaart", naast de 'officiële'.

Dorpen-redacties
In alle dorpen komen aparte redacties, die hun eigen
deel van de website gaan beheren.
Ze gaan het beschikbare erfgoed-materiaal beoordelen
en selecteren op inhoud en (technische) kwaliteit en
voorzien van datering en toelichting. Want het verhaal
bij een afbeelding is natuurlijk ook belangrijk. Onbe-
kend materiaal, dat nog "onder de mensen" is, bijvoor-
beeld bij (oud)dorpsgenoten, kan ook op de website
geplaatst worden.

De dorpen-redacties worden gecoördineerd en onder-
steund door een centrale redactie, die ook de algemene
onderwerpen op de website verzorgt.

Kinderen voor het Koloniehuis Dieren, nov.-dec. 1937



Vrijwilligers
Alle medewerkers van Rheden op de Kaart zijn vrij-
willigers. De dorpen-redacties worden dit najaar ge-
formeerd en geïnteresseerden kunnen zich hiervoor
melden bij onderstaand mailadres van Rheden op de
Kaart. Naast redactieleden is er plaats voor gespecia-
liseerd vrijwilligers voor bijvoorbeeld het fotograferen
van Gemeente- en Rijksmonumenten, het monteren van
video's of computer- en website-techniek.
Omdat Rheden op de Kaart een nieuw project is, wor-
den er ook trainingen gegeven aan de medewerkers om
te leren hoe gezamenlijk de website te maken.

Sociale media
Aan de website wordt ook een Facebook-pagina gekop-
peld, zodat er onderling levendig gecommuniceerd kan
worden over ons cultureel erfgoed.

Op de website komt de mogelijkheid om te reageren
en suggesties te doen voor aanvullingen, verbeteringen
en voor het toevoegen van eigen foto's en verhalen. De
redactie bepaalt uiteindelijk wat er op de website komt
en wat niet.

Naast een desktop- en een mobiele-versie van de web-
site, kan ook met Layar de aanwezige erfgoed-infor-
matie bekeken worden: de camera van een smartphone
herkent (d.m.v. GPS) de locatie en toont vervolgens de
beschikbare informatie op het schermpje.

Stichting
De website en de stichting "Rheden op de Kaart" zijn
een initiatief van Dieren in Beeld, de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal, de gemeente Rheden en het
Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal,

Uitbatersechtpaar Berger-Jaski op het terras van de Pos-
bank ca. 1965

De gemeente Rozendaal draagt ook fi-
nancieel bij aan de website.
De website zal naar verwachting in de
eerste helft van 2016 online gaan. In de
media zullen hierover natuurlijk aankon-
digingen verschijnen, zodat u de start van
"Rheden op de Kaart" niet hoeft te mis-
sen!

Joost Grol is redactie-voorzitter van

"Rheden Opde Kaart"

aanmeldingen naar e-mail:

j .grol@rhedenopdekaart.nl

mailto:.grol@rhedenopdekaart.nl
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Nelleke den Boer-Pinxter

Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden (Rijkswapen)
en dat van de Koningen der Nederlanden (Koninklijk wapen)
is vanaf de oprichting van het Koninkrijk in 1815 identiek.

Omdat er vaak enige verwarring ontstaat bij het groot
aantal Koningen, Koninginnen, Stadhouders Prinsen en
andere belangrijke personen uit de Nederlandse vorste-
lijke dynastie volgt hieronder een chronologische op-
somming van deze, voor de geschiedenis van ons land,
belangrijke hoogwaardigheidsbekleders.
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9Vededa?zden
Tot 1795 was Nederland een republiek die bestond uit
een statenbond (een bond van onafhankelijke staten die
op basis van een gezamenlijk verdrag een staat vor-
men), de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,
waarbij de zeven gewesten autonoom waren maar het
buitenlands beleid en defensie een zaak waren van de
gewesten gezamenlijk.

(jlItar;!lwttcÎe10
Vanaf de 16e eeuw speelden verschillende stadhouders
een belangrijke rol in Nederland. Willem van Oranje
werd na zijn overlijden in de 16e en 17e eeuw opge-
volgd door verschillende stadhouders. Daarna volgde
een korte stadhouderloze periode. In 18e eeuw regeer-
den tot de inval door de Fransen nog twee erfopvolgers
van Willem van Oranje als stadhouder.

Prins Willem van Oranje (1533-1584), Stadhouder van
de Republiek

Prins Maurits (1567-1625), Stadhouder van de Repu-
bliek

Prins Frederik Hendrik (1584-1647), Stadhouder van
de Republiek

Prins Willem II (1626-1650), Stadhouder van de Re-
publiek



Prins Willem III (1650-1702), Koning van Engeland
(1688 tot 1702)en Stadhouder van de Republiek

Prins Johan Willem Friso (1687-1711), Stadhouder in
Groningen en Friesland

Prins Willem IV (1711-1751), Stadhouder van de Re-
publiek,

Prins Willem V (1748-1806), Stadhouder van de Repu-
bliek (1766 tot 1795).

Na de Franse inval in januari 1795 door generaal Pi-
chegru, week Willem V met zijn gezin uit naar Enge-
land. Hij bracht de laatste vijf jaar van zijn leven in
ballingschap in Duitsland door, onder meer in zijn Nas-
sause vorstendom.

&0~9r~CÛ»t9Y~

1810-&010

In de Franse tijd wordt de oude Republiek der Nederlan-
den omgevormd tot een moderne eenheidsstaat. Deze
krijgt de naam Bataafse Republiek (1795-1806). Onder
Lodewijk Napoleon werd Nederland voor het eerst een
Koninkrijk, het Koninkrijk Holland. Dit duurde slechts
vier jaar (1806-1810). In 1813 herwon Nederland zijn
onafhankelijkheid. De zoon van de laatste stadhouder,
keerde terug uit ballingschap en werd uitgeroepen tot
soeverein vorst. De eerste Grondwet van de monarchie
dateert uit 1814. In 1815 bepaalde het Congres van We-
nen dat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden weer
verenigd zouden worden. Willem Frederik riep zichzelf
uit tot Koning van het nieuw ontstane Koninkrijk der
Nederlanden.

Koning Willem I, (1772-1843) is de eerste Koning van
het Koninkrijk der Nederlanden,

Koning Willem Il, (1792-1849) is van 1840 tot 1849
Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg
en Hertog van Limburg. In 1815 vecht hij als kroon-
prins mee in de Slag bij Waterloo.

Koning Willem III, (1817-1890) is van 1849 tot zijn
dood Koning der Nederlanden en Groothertog van
Luxemburg en van 1849 tot 1866 Hertog van Limburg.
Als Koning Willem III in 1890 sterft, is zijn enige doch-
ter nog te jong om te regeren. Koningin Emma neemt
daarom als regentes tot 1898 het bewind voor haar
dochter waar.

Koningin Emma, (1858-1934) regentes van 1890 tot
1898

Koningin Wilhelmina, (1880-1962), regeert 50 jaar van
1898 tot1948

Koningin Juliana, (1909-2004), regeert van 1948 tot
1980

Koningin Beatrix, (1938), regeert van 1980 tot 2013

Koning Willem-Alexander (1967), regeert van 2013 tot
nu.
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https://www.koninklijkhuis.nl/

http://https://www.koninklijkhuis.nl/
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Open Monumentendag

De Open Monumentendag zal dit jaar plaatsvinden in
het weekend van 12 en 13 september.
Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een van de
grootste culturele evenementen in Nederland en is hét
instrument geworden om de bevolking op grote schaal
in contact te brengen met ons monumentale erfgoed.
Niet alleen de officieel geregistreerde monumenten
worden opengesteld maar ook andere gebouwen en ge-
bieden met een historisch verhaal.
Op de vrijdag voor de Open Monumentendag, op 11
september, is er de Open Monumenten Klassendag,
waarbij leerlingen uit de groepen 7/8 van basisscholen
een monument in hun omgeving kunnen bezoeken.

Dit jaar is het thema van de Open Monumentendag
Kunst en Ambacht.

Met dit thema is er veel aandacht voor de architectuur
zelf, de toegepaste kunsten die daarin te zien zijn, en
de inspiratiebron die monumenten zijn voor andere
kunstvormen. De ambachtskant wordt belicht door het
stucwerk, de wandbeschilderingen, de tegeltableaus,
het metselwerk, de betimmeringen, glas-in-lood etc. En
dan zijn nog niet de ambachten genoemd gerelateerd
aan de inrichting van monumenten, zoals het meubilair,
het serviesgoed en glaswerk, de stoffering, de klok-
kenmaker of de hovenier. Andere kunstvormen zoals
beeldende kunst, podiumkunst, muziek, etc. komen tot
uiting op diverse plekken tijdens deze Open Monumen-
tendag.

Het hele programma voor onze gemeenten staat ver-
meld in het programmaboekje wat los bij deze uitgave
van dit blad is gevoegd. Het programma voor het hele
land is te vinden op www.openmonumentendag.nl

Theo van der Hoeven
Comité Open Monumentendag Rheden - Rozendaal
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BESTUURsmededelingen
__ ~ ~~ _ ""ol '-'" ~~.r.- ~ .~ - ~ _.=~ =~~- c~ __

Beste leden,

De thuisblijvers hebben iets gemist. Dat was mijn gedachte toen wij op donderdag 23 juli met de
bus vanuit Twente naar huis reden. Het was een zeer interessante excursie met veel achtergron-
den over de Twentse textielindustrie, over het ontstaan van de vreselijke vuurwerkramp in mei
2000 en het vervolg daarop met een bezoek aan de rampplek en het "Huis van verhalen" en aan
het Rijksmuseum Twenthe.

Inmiddels lopen de dorpswandelingen en genieten wij van de zomerse maanden. Het bestuur
bereidt zich de resterende maanden voor op het programma voor 2016.
Maar het bestuur is zich ook aan het bezinnen op de vraag "Wat is onze ambitie voor de komende
2 à 3 jaar?" Willen wij als Oudheidkundige vereniging - al meer dan 60 jaar actief met publica-
ties, lezingen en excursies op het gebied van cultuurhistorie - nieuwe maatschappelijk relevante
initiatieven ontplooien die door onze leden en inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal
gewaardeerd worden? Het antwoord op deze vraag is gemakkelijk te geven, de invulling ervan
vraagt aanmerkelijk meer. Van het bestuur, van meedenkende, meewerkende leden en van een
meedenkende burgerlijke overheid. Waar wij in elk geval aan denken is een "eigen home" voor
onze kring. Al vele jaren leeft de wens naar een eigen onderkomen maar het vinden van een
geschikte ruimte valt niet mee.

Vandaar de oproep aan onze leden om mee te denken en mee te zoeken naar een voor onze
Oudheidkundige Kring geschikte ruimte. In bijvoorbeeld de gemeente Voorst heeft de historische
vereniging met steun van derden de beschikking gekregen over meerdere kamers in een voor-
malig hotel. In onze gemeenten zijn ongetwijfeld geschikte ruimten aanwezig en mogelijk kan
ergens een start gemaakt worden. Wij houden ons aanbevolen voor uw tips of suggesties.

Jan Jansen,
Voorzitter



Laat u via
www.villaveertien.nl

informeren over
ons aantrekkelijk aanbod
voor uw ontvangst.
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