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EENVOETF.EISDOORFRAllKRIJK------

(1813 en 1814)
door H. Kerkkamp. (slot)

Na Chartres met haar hoge torens kwammen door een stad,
Waar vaoL Zweden waren. Even verder 'ontmoette men een tal- .
rijk transport volk uit Spanje, dat met karren naar Parijs
werd vervoerd.
In een volgend plaatsje werd een oud gebpuw aangewezen.waar-
bij "een schrikkelijk guljcitineering door R. Spirre" (Robes-
pierre !) plaats vond.
Te Tours gaat de grote iandsweg, de Rue Napoléon le grand,
met veel kastanje- en notebomen, met een brug van 500 pas-
sen lengte over de Loire. In het hospitaal lagen 4100 ge-
blesseerden.BD Poitiers passeerden afdelingen van de Nationale Garde.
De Engelse prisormiers, die vanaf Tours meemarcheerden,ble-
ven hier achter. Ook in Angoulême bleken veel Engelsen te
zijn benevens Spaanse officieren. Wat v::erder verliet men
de grote weg naar Bordeuax; men kwamin het bergland met
snelstromende riviertjes en oude kastelen of forten op de
hoge bergtoppen. Verschillende malen moest de bagage van
de wagens op ezels worden geladen. Ezels, muilezels en os-
sen deden alle werk. Paarden dienden enkel voor het ver·-
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voer van koopmansgoederen en voor de postwagen. Het graan
was er echter best en de wijn goedkoop. Van Périgueux tot
Cahors had men gezè).schêi1Pvan "Keizerl. Huzaaren of Crawaa-
ten" (Kroaten). Door streken met veel wijnbouwen pruimebo-
men bereikte men Albi, waar veel Hollands' krijgsvolk was on-
dergebracht. De officieren droegen een zwarte cocarde.
Eindelijk Castres . "In een Vrij Prison" wachtten stro en een
deken als legerstee. Het tractement was 1t Holl.stuiveren
een half kommiesbrood. Allen waren door zulk een vriendel~k
onthaal na een zo lange, afmattende reis bl~ en danbaar ge-
stemd. De officieren werden terstond van de gemene soldaten
gescheiden en stonden onder bevël van de commandant der gen-
darmerie.

Het verbl~f in gevangenschap te Castres duurde van 9 maart
1813 tot 4 maart 1814. D e schrijver noemt de mensen zeer
menslievend en meedogemd , Het had er dus niets van een
Duits concentratiekamp.

Toen de adelaar gekortwiekt was, eindigde voor de Hollanders
de gevangenschap. Langs een meer oostelijke weg marcheerden
ze terug naar_het aanslibsel van de Franse rivieren~ Albi?
Clermont, FontainebJeau, Parijs, Soissons, Mons, Brusse19Ant-
werpen5 Breda, Oosterhout, Bo~~el, Tiel, Arnhem, Ter Borgh.
Een tocht van 266 dagen. Deed de vermoeidheid zich gelden
of heeft men ook gewerkt om de kost te verdienen ?
Daar zullen ontroerende ogenblikken zDn gevolgd, toen na ja-
renlange afwezigheid de klink van de deur der ouderlijke wo--
ning werd gelicht En wat zal er I~ avonds aan het haard-
vuur Van de verre voetreizen veel te vertellen zijn geweest

.:.: '"

GODRONBH' THm/1ASSEN

SC:HRIJVENVELPSE.GESCHIEDENIS.
door E.J. Jansen(vervolg),

(1794) Dat er veel volk aanwezig was blDkt hieruit, dat de
kapitein Cropp last tot levering gaf aan den huize Klaren-
beek (nu woonwijkAngerenstein, Arnhem) van 24900 pond hooi
ad f 12. - per 1000 pond.



Drukkend was de inkvlartiering; dat zulks veel ong&noegen
gaf, behoeft geen betoog. De meesten hadden veel te lij-
den van deze ruwe gasten. '
Van hieruit hoorde men zwaar kanonnengebulder in de rich-
ting van Nijmegen. Dat het er schuw na toe ging bleek alras9
daar 3000 Engelsehen er met versnelden pas heen toogen.
Vanuit den toren kon men groote branden waarnemen en op de
Keienberg, die hooger ligt, was het duidelDker te zien.
Den volgenden dag kwamen berigten7 dat Nijmegen stormender-
hand was ingenomen. Duizende wagens bvamen binnen Arnhem,
alles was in rep en roer. Van Lent uit werd Nijmegen ge-
bombardeerd.
Den 18 Dec. 1794 vertrokken de Hessen, zieken medenemende.
Deze hebben zich steeds or'deLijk gedragen en verdiende Coen-
rad Pimper (tamboer) onder het eerste regiment van Hessen
Darmstadt, wonende te Ghiesen in Hessen eene eervolle ver-
melding voor zDn trouwe hulp bD zieken.
Zoodat op 28 Dec. 1794 weder voor het eerst gepredikt werd
door Ds. Abresch 7 sedert Sept. had de dienst stil gestaan.

Zoals we reeds zagen7 was Ds. Johannes Stolk een vurig
patriot. HD kwam daardoor in een onhoudbare positie en
vroeg in 1793 emeritaat. llij vestigde zich in Arnhem
en hield daar op 10 maart 1794 voor het Natuur- en Let-
terkundig Genootschap "Prodesse Conamur", hetwelk in
gewijzigde vonn nog voortleeft in het ".Arnhems Genoot-
schap voor Oudheidkunde" een redevoering "over de nood-
sakelijkheid en aangelegenheid? om den gemeenen man wij..,.
zer te maken". ,Zijnopvolger, Ds. Frederik Lodewijk A-
brasch , diende de Velpse gemeente tot 1802. (E.J.J.)

Evenwel bleef de inkwartiering voortgaan, de eene troep werd
door de andere vervangen. Die kwamen waren meestal uitge,-
hongerd en zagen er vervallen uit. Uit Arnhem kwamen tel-
kens opgunstige berichten, iedere dag verwachtte men den
vDand.
WD schrijvenheden Januari 1795 en zoo even hooren wD, dat
de Fransehen slechts een kwartier van Arnhem zDn. Duizende
wagens, met zich voerende zieken en geblesseerde Hannovera-
nen? passeeren ons dorp in de richting Doesburg. Hetwelk
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een dag van beroering is, waardoor w~ niet weten~ wat ons
boven het hoofd hangt. Een ingekwartierde, die gedwongen
was mede te gaan, liet z~n adres achter omdat hD onbewust was
wat er met hem zou gebeuren. Dit was.e "Sergeanten Schrnidt.
beijmge Churhannoverischen Infanterie Regimente Rittmarshau-
sen bei Gottinge in Hanover!", .

DEFRANSENIN IlELP.

Een kei.zer-Lijk huzaar kwamop verkenrri ng, vroeg kwartier. Men
gaf hem dit, weldra volgden er meer en wij waren aan deze over--
geleverd. Wijzochten na de Hannover anen , vonden die nieten
waren alzoo in handen der Fransehen.
Zij pakten den Custos der kerk beet,· ontnamen hem zijn horlogie
met ketting. Daardoor ontstond een worsteling en dwong de
Custos de teruggaaf van het ontvreemde . Hij kreeg het horlo-
gie terug, de ketting was gebroken. Waarop hij de vluchtnarn
naar de Dominé. Deze was bui ten zich zel van , bij hem waren
zijne kleederen gestolen, de wijnkelder geplunderè en wat waar--
de had, had men zich toegeèigend. Een zelfde lot ondervond
de Hospes uit de Leeuw (n, b, een vurig patriot ! J.) en de
eigenaar van de Brouwer~. B~ van den Brink hebben z~ de
vloer opgebroken en al wat eetbaar was medegenomen.

Den 17 Januari werd Arnhem opgeeischt. De fransehen trokken
door naar Doesburg. Onder de dagorde was opgenomen, dat plun-
deren was vr~gelaten.

Op den 18 Januari 1795 waren wij op een der stadswallen te
Arnhem. Wijzagen een trompetter aankomen, die lustig blies 9

vergezeld door 2 Infanteristen en de stad bramen opeischen,
en waarlijk dit was alzoo. Tegen 12 uur werd op de trap van
het Stadhuis afgelezen, (lat de stad zich niet zou blootstel-
len aan een bombardement en (lat ieder burger in zijn huis en
bedr~f moestbl~ven.
De keizerl~ken deden hun intrgt, de stad kwrundoor die daad
in oproer, waardoor afschuwel~ke dingen plaats vonden. De
Hannoveranen vertro~~en, dat een treurig gezicht opleverde.
De fransehen vervolgden hen. Zij kwartierden zich hier (in
Velp) in, 60 man kwamop de Pastorie en maakte zich meester
van de overgebleven goederen, waar zij volstrekt geen behoef-
ten aan hadden. Daar Dominé op Overbeek zijn verblijf had çwar-d
hem dit medegedeeld. 'Aldaar was mede ingekwartierd de Gene-
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raal van die troep. Deze gaf onmiddell~k bevel? het gesto-
lene direct op de plaats terug te brengen. Men spotte met
dit bevel, zong en schreeuwde luidkeels en was bandeLoos ,
In de school waren 25 man en in de andere woonvertrekken
Van den schoolmeester 9 man ; bijdeze 9 man was nog 1 majoor?
2 kapiteins en 6 officieren. Er werd voor deze betaald 6
stuivers voor het middagmaal, voor koff~ en thee 3 stuivers?
dus 9 stuivers per dag. En daar het bitter koud was en er
weinig bedden in voorraad waren, moest het meerendeel op
stroo slapen,'dat hun allesbehalve aangenaam was. EvenweL
moesten zijer zich maar in schikken,

Het doet wat vreemd aan, ,da~ onze vriend Godronj terw~l
Velp reeds door de Franse troepen was bezet, zich rustig
naar de Stad begeeft en daar de opeising gadeslaat. Hoe
het z~, het was een spalînendet~d ! Het is onze bedoeling
hier weer te geven, hoe de Velpse. schoolmeester? in zijn
door Thomassen "V1:'ijovergezette"dagboek de gebeurtenis-.
sen beschreef. Uitvoeriger wordt de lezer voorgelicht
in Kerkamps.IfHistorie van Velp en Rozendaa,l" op blz.250
e. v , Het was niet het plan van de Hannoveraanse troe-
pen Velp zo maar in Franse handen te laten. Er werden
tegenaanvallen gedaan, die het.dorp werkelijk in repen
roer brachten. Toen de Fransen tenslotte zegevierden,
brak er een tijdV&'1 inkwartiering en plundering aan?waar-
mee heel watdagboekbladen z~n gevuld. (E.J.J.)

Op den 19 Januari, des middags ten 3 uur hoorde men de alarm-
trompeten daarna de trom" In een punt des tijdswaren allen
onder de wapenen, de officieren wierpen hun kaartspel weg,
namen een hartversterkip~ en posteerden zich b~ de kerk en
retireerden (?) tot omtrent de boerderij ,ihetVerdr-iet I! (Rei-
naldstraat bijde Gasthuislaan) . Men hoorde het geschut der
Artillerie Losbranden en wel in het dorp 9 waardoor vele gla--
zen aan stukken sprongen. De kogels vlogen door de daken en
drongen in boomen. De troepen der fransehen waren ontelbaar
en kwamen van Rosendaal tot aan de Pastorie (eind van de
Beekstraat). De scherpschutters schoten op hen en menigeen
beet in het zand, en werden paarden onder hen doodgeschoten.
De hanoveranen zetten hun na, doorzochten de huizen? en wan-
neer deze een pot boter, worst of spek vonden, lieten :zij
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de Fransen maar aan hun lot over.
Bij een bezoek aan de kerk moesten wij ons bedekt opstellen om
Voor de kogels gevrijwaard te zijn. Op den toren zagen W1J
het tal Franschen toenemen. Bij de boerderij de Lindeboom
(vooraan Velp) waren veel doden~ alsmede op de Ketelberg
(Daalhuizen) , terwijl het aantal gevangen genomenen zo groot
was, dat \vîj die niet allen onder dak konden nemen,hunne wa-
penen moesten zij afgeven. Niemand had ter dezer plaatse ooit
gedacht, zoo veel akeligs te zien en menigeen deed een klacht
hooren bij het zien van hun verwoeste hoeve en vernieling van
alles. (wordt vervolgd)

~t=--

TWEEMOMENTOPNA1VlENVifiliEEN
ACHTTIENDE-EEUWSESCHOOLMEESTER,

door H. Kerkkamp.

Een schoolplein passerende, zie ik wel eens met verwondering
naar de rijen fiet sen, vele fonkelend van nieuwheid. Soms
staat ,er een br-omme r bij" maar die zal de onderwijzer wel be-.
horen. Zelfs bij kleuterscholen een aantal miniatuur rijwie-
len en ook autopeds. En als men naar binnen kijkt, de jeugd
op stoeltjes aan tafeltjes, in lokalen met veel licht, waar
de radiatoren een aangename warmte uát st r-a.Len ,

Daarbij denk je aan eigen schoolgang. Op witgeschuurde k.Lom-
pen, niet klepperend over de kasseien, maar langs een stof-
fige grintweg; bij slecht weerlzorgvuldig èennog vast geble-
ven strookje houdend langs de modderbaan. Aan de kolossale
kolenkachel met de vele meters pijp... ,

Deze gedachten kwamen in me op, toen onlangs een Kringlid me
een pakje vergeelde paperassen overhandigde: ik moest maar
eens zien, of er wat bij was.
Het volgende is er aan ontleend.

"Het heugt mij nog zeer wel, hoe meester Flip in zijnen ou-
den leunstoel gezeten aan den schoolhaard, naast zijn kleine
Flipje in den k-stoel, mij op zekeren morgen van het vuur
joeg, omdat ik geen brandhout medegebragt had, even als Klaas
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en Jaap - welke zulks uit het schuurtje van den jood Schaap
gestolen hadden.
Daarmede heb ik Diets te maken, zeide meester, dat zijnkar-
reweitjes van Goossen den èoerrigtero
Het heugt mD nog zeer wel, hoe meester Flip op eenen war-
men zomerdag in zijnlessenaar zat,zonder halsdas , met het
kamizool en de broek open.
HD dronk uit de ouderwetsche tinnen trekpot koude thee9wel-
ke GrietJe uit de groene papegaai in een bestoven medicijn-
fleschje aangereikt had".
Zijn ze niet curieus, deze momentopnamen van zo'n voorwereld-
lijke "plakmonarch" ?
Wellicht knikt ge met het wijzehoofd en 'bes Lu.it s alles is
toch maar betrekkelDk.

DE SCHA.T VAN 1715.

In 1715 werd in het Laar te Velp, bD de hoeve het Zaal-
bosch door werklieden en soldaten, die een heuvelachtig
stuk land gelDk moesten maken voor tabaksland? een gouden
schat gevonden ter waarde van f 10.000 à f 12.000.-
De vinders verdeelden de buit .mmaakt eri zich uit de voeten
en verkochten het grootste gedeelte aan goudsmeden teArn-
hem, die het goud in de smeltkroes wierpen.
De schat bestond uit een halsring, armr-i ngen , munten en me-
daillons van de Romeinse keizers Honorius5 Valens, Valen-
tianus, Gratianus en Johannes. Aan een gouden keten waren
vijfgouden medaillons bevestigd van Honorius en Galla Pla- .
cidia. VermoedelDk dona militaria, krDgseretekenen.
Aldus Velps historieschrDver, de heer H. Kerkkamp in de
"Historie van Velp en Rozendaal", blz. 14
Van half oktober tot februari a.s, kan men vier van de gou··
dE"nmedaillons bezichtigen op de grote tentoonstelling "Van
:Friezen, Franken en Saksen", die eerst in het Fries Museum
te Leeuwarden en daarna in het Gemeentemuseum te 's-Graven-
hage gehouden wordt.
Het ParDse Penningkabinet stond n.l. twee als hanger ge-
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monteerde laat-Romeinse penningen af uit de beroemde vondst
van:Velp in 1715. Twee midere zijnin het Kon. Penningkabi-
net te Den Haag? de vijfde is verloren gegaan. Na welhaast2t eeuw zullen de vier hangers dus weer hereni.gd zijn.

_.- .

·(D~ Geuzenpenning, okt.1959)

UIT DELEDE1TKJ:(IJIm
Ingeschreven werden~
F.W. Boers, De steeg.
Mevr. E.C. Boers-Kalshoven, De steeg
D.P. van Capellen van Walsum, De steeg
Mevr. A.H. van Capellen van Walsum-van de Wall, De steeg.
Mevr. A. Dallinga-ten Have, Dieren.
Mevr. A.M. Huisman-Kolff, Dieren.
Mevr. J.F.L. JoJlkers-Haring, Velp.
Mej. E.J. Kalff ,Velp.
Mevr. T. Lodder-Lijnes, Rheden.
J.PH. Staal, Velp.
Mevr. J.G. Thalen-Burgers, .Rheden.
D. Veersema, Velp.
Firma van de Velde en Wassenaar, ffi1eden.
Mevr. Vi.van deWeide-von Pfann, Rheden
R. van Wijngaarden, F.heden.
Bet aantal leden bedraagt thans 240.

K RIN G N I E U W S
VERSCHENEN :;

DE OUDE JAN
Geschiedenis Van de vroegmiddeleeuwse
kerk te Velp CG)

door H. Kerkkamp.
Uit deinhoud~

.Kerstening en kerkstichting. De Oude .Ian in
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zDn jonge (romaanse) jaren. - De gothiek doet
zDn intrede. - Toen de pastoor de mis opdroeg.
- Tot de dienst des Woords. - Klok en urrwerk.
- In verval. - In groter glorie herrezen.

De illustraties zijnvan J. Straayer; een n':L'enGeleide"
schreef dokter V.H. Haag~ tDdens de restauratie ~oorzit-
ter van de bouwco~~issie.
De prDs is f 3.25. VerkrDgbaar bD de schrDver, Kerk-

straat 2~ Velp of door bestelling bij
de secretaris E.J. Jansen, Hogestraat
7, Dieren.

In dezelfde serie verschenen reeds;;
A. van der Burg, Geschiedenis van Ellecom, - Uitverkocht.
F, van ZadeLhof'f e Dieren, Spankeren en Laag Soeren in vroe-

gere tDden. f 3.--
R.H. Hofenk (t): Van steeg tot De Steeg f 3·--

In 1960 wordt te RHEDEN op feestelijkewijzehet feit her-
dacht, dat de naa~ van dit dorp 1000 jaar geleden voor het
eerst in een oorkonde genoemd werd.
Ook onze Kring zal een steentje bijdragen tot deze herden-
king:
er wordt een historische tentoonstelling georganiseerd en,
in de bekende se;ie, een boek,4euitgegeven met tal van
historische btjzonderheden.
De samensteller van het boekje, de heer H. Kerkkamp, Kerk-
straat 2, Velp, houdt zich ten zeerste aanbevolen voor al-
lerhande historische bDzonderheden, ook en vooral uit de
laatste halve eeuw.
1Vie aardige voorvallen weet, oude gebruiken kent 9 familie-
papieren of oude notulenboeken bezit, gelieve zich met hem
in verbinding te stellen.
Hijwil graag contact opnemen met oude, geboren en getogen
Rhedenaars (het behoeven geen redenaars te zDn !), die
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zich gebeurtenissen van ~oeger herinneren.

---=,=--

TDdens de bDeenkomst te Dieren~ waar de heer J.G. Vos met
zijnboeiende lezing over "Land en Volk van de Achterhoek'!
zulk een aardige sfeer wist te .scheppen , zijnzaken gedaan:;
er werden 10 exemplaren verkocht van "Van steeg tot De
steeg" en 22 van "De Oude Jan".
In de drukte verzuimden echter twee kopers van "De steeg"
af te rekenen.
Willen zijelk f 3.- storten op postrekening 937819 t.n.v.
E.J. Jansen, Dieren?

----,=-

TOEKOMSTlv'IUZIEK.

Op DONDERTIAG 26 NOVEiVrnER a -e .s • spreekt onze Voorzitter in
restaurant Naeff te Velp. Zie convocatie.
Op WOENSDAG 20 JM1ffiARI1960 zal in De steeg spreken~
de heer J.G.N. Renaud te Amersfoort.
Onderwer-pe "De keuken en de gedekte tafel in de IvIiddeleeu-

wen" .
Samen met "Arnhems Genootschap voor Oudheidkunde Prodesse
Conamur van 1792" wordt op DONDERTIAG 25 FEBRUARI 1960 een
bDeenkomst gehouden te Arnhem, waar Prof.Dr. F.G.L. van der
Meer te Nijmegen een lnmsthistorisch onderwerp bespreekt.
Op de algemene ledenvergadering in ~~RT ,houdt ons medelid;
de heer Chr. H. Roosa9 een causerie over zDn speurtochten
naar bodemvondsten.



BEELDEN

OP DONDERDAG 26 HOVE1VIBERa. s.

om 8 lJlJR

in restaurant "NAEFF", Hoofdstraat

VEL Pc

--"'=' ---
!

SPHEKER,

;Or. J. F"~_?an _90STErr SLINGELAI'W
te De steeg

mmERVVERPi

"BOEREN, BOSSEN EH BEHEERDERS"

De ontwikkeling van een bosgebied in
de nabuneid van Ede.

Leden vrije toegang. Miet-leden f 1.~
entree.


