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Van de redactie

Zoals u in A&H nummer 189 heeft kunnen lezen geeft Walter
het stokje van eindredacteur en redactievoorzitter door aan
Fineke Burgers en ondergetekende. Hij blijft voorlopig nog in
de redactie zitten tot wij een nieuwe redacteur gevonden heb-
ben. De redactie bedankt Walter mede namens de auteurs van
ons blad voor zijn bezielende leiding en alles wat hij voor A&H
gedaan heeft. Gelukkig blijft hij als leverancier van prachtige
plaatjes paraat met zijn enorme voorraad afbeeldingen die hij
heeft verzameld. Ook verwachten wij dat zijn pen nog niet is
opgedroogd. We hopen nog menig verhaal van hem te ontvan-
gen.

In dit nummer van A&H vindt u een verhaal over Vrede-Oord
een villa, met bijzondere bewoners in Velp. U vindt tevens in
dit nummer uit Ellecom Avegoor deel 5.
Verder wordt ontrafeld waarom het Gelderse Waterloo monu-
ment van Mr. Van Hasselt in Velp staat en niet in Arnhem.
Dan komt er in aansluiting op de winterexcursie naar het Ka-
dastermuseum in Arnhem nog een groot en tevens het laatste
stuk van Jan Stehouwer: Driehoeksmetingen deel 6.

De laatste tijd zijn er veel nieuwe boeken uitgekomen over de
historie van deze regio. We zullen er een paar in dit nummer
bespreken en de rest komt in het volgende nummer van A&H.
We bespreken het project Gelders Arcadië: 'Geschiedenis in
verhalen'. Het boek 'Sporen naar Arnhem', want wij maken
in onze dorpen ook gebruik van de spoorlijnen die naar Arn-
hem Centraal gaan en wij zijn stiekem jaloers op het bijzondere
stationsgebouw in Arnhem. Verder bespreekt Walter voetbal in
Dieren. Tot slot Quaco, leven in slavernij. Quacokomt na veel
omzwervingen op kasteel Rozendaal terecht en wordt daar in
de Herenkerk gedoopt.

Nelleke den Boer-Pinxter



Arend Bulder

Vrede-Oord Kerkstraat 37, Velp winter 1978-1979

Op het Gelders Archief ontdekte ik dat Vrede-Oord
en de grond waarop het gebouwd is een lange voorge-
schiedenis kent. Het perceel met nog enkele andere
aangrenzende, is vrij kort na 1800 eigendom van Jan
van Pallandt tot Walfort, lid Gedeputeerde Staten van
Gelderland. In het kadasterstuk wordt een deel van zijn

bezit aangeduid met 'achter IJsselant' . De percelen zijn
doorgaans in gebruik als weiland, dennenboseh, bosch-
hakhout of bouwland. In 1840-1841 wordt slechts één
van de percelen aangeduid met 'bebouwd' d.w.z. hierop
staat een huis met daaromheen een erf. Kan haast niet
anders of dit moet het begin van 'Vrede-Oord' zijn ge-
weest.
Blijf ik bij deze aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid, dan lijken voor mij een aantal stukjes op hun
plaats te vallen.

Als ik de Grote Kerk (in 1841 in gebruik genomen) en
'Vrede-Oord' naast elkaar zet, valt mij een grote gelij-
kenis op. Beide gebouwen hebben dezelfde soort klei-
ne metselstenen in dezelfde kleur en met dezelfde knip-
voeg. Het lijkt mij waarschijnlijk dat ze in dezelfde tijd
gebouwd zijn. Hebben beide gebouwen misschien ooit
een relatie gehad? Of dezelfde bouwmeester?

'Vrede-Oord' heeft de klassieke grondvorm die in het
tweede kwart van de 19de eeuw in zwang was: in het
midden achter de voordeur een brede gang met links en
rechts een aantal kamers. De deuren zijn breder dan de
onze en een stukje lager, net als de plafonds, want hoge
stucplafonds zijn van later datum. Een andere duide-
lijke aanwijzing voor deze tijd vormt het lettertype van
de tekst VREDE-OORD, uitgekapt in de sluitstenen op
de gemetselde paaltjes links en rechts bij de entree naar
de voordeur. Een Bodoni-achtig type, dat in die jaren
zeer vaak gebruikt werd.

Onder de niet beschoten kap, de pannen lagen gewoon
op strobussels, werd geslapen. Die 'open kap' is zeker
tot 1970 zo gebleven, want ooit hoorden wij van een
dochter van de toenmalige bewoners dat 's winters de
stuifsneeuw op haar dekens lag en dat zij tussen de pan-
nen door de sterrenhemel kon zien ... Meer dan een eeuw
onveranderd gebleven; onvoorstelbaar dat de huiseige-
naar daar nooit iets aan gedaan had!



In 1912 werd de familie Van Binsbergen eigenaar van
dit pand. In dat jaar kocht Johannes van Binsbergen
'Vrede-Oord': huis en tuin samen 11 are en 30 ca, ka-
dastraal nummer H 137. Toen wij in 1974 in de straat
kwamen wonen, was het nog in bezit van de familie
Van Binsbergen en was het perceelsoppervlak aanmer-
kelijk groter dan nu. Het huis lag links van een rond
gebogen grintpad, met in het midden een grote berken-
boom. Dit pad gaf een koetsje de mogelijkheid om vlak
bij het huis te komen.( Over de latere verkleining van
het grondoppervlak straks meer.)

Hier woonde de familie Van Everdingen, een in onze
jonge ogen al wat ouder echtpaar. We hoorden dat hij
- Bruno - jurist was en de functie van auditeur-militair
(openbare aanklager bij een militaire rechtbank) be-
kleed had aan het Arnhemse hof en dat zij, Louise Ro-
sina Margaretha Meijer, een freule was. Beiden waren,
ieder op hun eigen wijze, heel charmante en wellevende
mensen, die gewend waren in andere (hogere) kringen
te verkeren dan de omwonende, eenvoudige Velpena-
ren.
Bruno was een verstrooide man, vaak in rijbroekachti-
ge pantalon, die je op straat straal voorbij kon lopen,
om zich een paar passen verder plotseling om te draai-
en en dan verontschuldigend groette. Een aardige man,
die in zijn eigen wereld leefde. Waar hij toen zijn dagen
mee vulde, was voor ons niet duidelijk.

Zij was nog behoorlijk vief, praatte warrig-bekakt en
gedroeg zich in de omgang met mannen lichtelijk fl.ir-
terig en noemde zich verontschuldigend een 'blauw-
kousje' . Later kwamen wij erachter dat dit bepaald niet
het geval was. Ze wist zich te kleden en de blauwgrijze
haarspoeling gaf haar een gedistingeerde uitstraling. Op
zomerse dagen kon je haar, heel onverwachts, soms op
een rammelende, zwaar verroeste oude Franse tourfiets
voorbij zien komen, gebogen over het stuur. Heel ver-
rassend, niet echt lady-like. Quite a character, zouden
de Engelsen zeggen.

In de schaarse momenten dat ze met je sprak, vertelde
ze vaak tussen neus en lippen door van alles, snel zwen-
kend van het ene onderwerp naar het andere. Ik hoor-
de dat ze actief lid was geweest van de Eerste Velpse
Hengelsportvereniging 'De Winde', die de vijvers van
Biljoen als vaste vis stek had (en nóg heeft). En het vol-
gende moment liet ze je heel schalks weten dat Bruno,
haar man, vroeger wel eens 'ondeugend' was en een
vrouwtje een paar straten verderop bezocht. Geen won-
der dat we deze kleurrijke dame veel later op de tv in
het programma 'Showroom' tegenkwamen, waar ze in
no time de interviewer Rik Felderhof om haar vinger
wist te winden.

Snoek

In de dagen dat ze in Velp woonde, was ze betrokken
bij de restauratiebesprekingen van de tuinen van kas-
teel Het Loo en gaf ook lezingen in het buitenland. Met
enige regelmaat klopte baron Van Asbeck, eveneens
lid van de restauratiegroep, voor werkoverleg bij haar
aan. Vaak werd het gesprek dan buiten op straat bij de
'Snoek' van de baron nog lang voortgezet. Een vrouw
die duidelijk genoot van de aandacht die ze kreeg, of
zelf moeiteloos wist te genereren.

Volgens mij hebben de Van Everdingens de term living-
apart-together geijkt. Want links van de centrale gang
lagen de appartementen van mevrouw (in de wandeling
'Loet je' genoemd) en rechts die van haar man.



Ik ben wel eens een paar keer binnen geweest voor een
handtekening t.g.v. een buurtinitiatief om ongewenste
veranderingen in het straatbeeld te voorkomen. Zij liet
me binnen, hoorde mij aan en verwees me door naar
Bruno. Ik herinner me zijn (studeer) kamer met een
groot antiek bureau dat vol stond met allerhande fami-
lieportretten én met vele opnamen van hem te paard;
geen wonder dat hij soms z'n rij tenue aan had. Opval-
lend was de sterk hellende vloer als gevolg van verrotte
vloerbalken. Onder de poten van een klassieke kussen-
kast was een flinke stapel bierviltjes geschoven, zodat
de kastdeur niet klemde.

Achter het huis, bijna eraan vast, stond een schuur waar-
in een vrijgezelle, oudere man woonde. Wij begrepen
dat hij een collega van Bruno was geweest. In de muur
aan het Kerkpad kun je nog de deur zien waar hij in en
uit ging. Hij was altijd correct gekleed met hoed, waar-
mee hij tegemoetkomende dames altijd joyeus groette.
Zijn naam ben ik kwijt - het klonk als Reijenga; Loetje
noemde hem steevast de 'lonely wolf'. Als zij over hem
sprak klonk er iets vertederends in haar stem; zou zij
misschien een zwak voor hem gehad hebben?

Hij was een man van vaste rituelen. Zo zag je hem op
zondag naar het dorp lopen en na een poosje weer te-
rugkomen met in zijn colbertjasje gestoken 'The Finan-
cial Times'. Waar hij die vandaan haalde weet ik niet.
Ik zie hem nog zó voor me in het Kerkpad als hij weer
huiswaarts keerde: een kaarsrechte, lange magere man.
Duidelijk een anglofiel, eentje die de Engelse politiek
van die dagen op de voet volgde en daar uitgesproken
meningen over had. Op zomerse dagen, wanneer zijn
dakraam openstond, kon je hem soms krachtig horen
vloeken wanneer hij het hardgrondig oneens was met
de actuele politieke ontwikkelingen in Albion. Het ver-
haal ging dat hij niet vies was van een borrel, maar daar
merkte je op straat niets van. Van het ene op het andere
moment was hij verdwenen, verhuisd.

Perceel en opstallen kwa-
men in de verkoop en de
vrouw van de toenma-
lige achterbuurman Marié,
werkzaam op het kantoor
van de verkopende make-
laar, tipte haar man die meer
ruimte zocht voor zijn grote
liefhebberij: paarden. Het
verhaal gaat dat hij 's och-
tends de hele boedel kocht,
vervolgens een flink stuk
van de tuin afknipte om dit
aan zijn tuin te plakken, en
's middags het pand met het
verkleinde perceel doorver-
kocht aan Guido Sleegers
die, nu ik dit schrijf, daar
nog steeds woont.

Aan de familie Van Everdingen hebben we een tast-
bare herinnering overgehouden in de vorm van vier
smeedijzeren, inklapbare terras stoelen, die zij ooit bij
de kraak deponeerden. Het hout bleek verrot en door
houtworm aangetast. Voor mij geen bezwaar: ik gaf ze
nieuwe houten zittingen en rugleuningen, waardoor ze
weer aan een nieuw leven konden beginnen. Ze wor-
den nog dikwijls bijgeschoven.

Toen de Van Everdingens uit de straat verdwenen - Bru-
no overleed in 1986 en zij ging kort daarna in Zutphen in
een hofje wonen - werd het pand te koop aan geboden.
Er circuleerden geruchten dat een projectontwikkelaar
belangstelling had voor de grond, om daar appartemen-
ten op te bouwen. De buurt tekende bij voorbaat bij de
gemeente bezwaar aan, met het dringende verzoek dit
oude, monumentale stukje Kerkstraat niet te vervuilen
met zielloze nieuwbouw! Gelukkig is dit onzalige plan
niet gerealiseerd.

Vrede-Oord 2013



De huidige bewoner heeft een eigen woorrfilosofie die
m.i. de bouwkundige staat van het 175 jaar oude pand
en zijn directe omgeving niet ten goede komt. Op dit
moment is het huis door ongebreidelde groei van bo-
men en struiken vrijwel geheel aan het zicht onttrok-
ken. Het mag duidelijk zijn dat omwonenden met zorg
naar deze ontwikkelingen kijken.

Dit artikel is een hoofdstuk uit het boek dat
Arend Bulder in het voorjaar uitgeeft.

De titel van dit werk is:
'In en om de Kerkstraat

Kleine geschiedenis van het oudste deel van Velp '.
Het zal straks verkrijgbaar zijn bij boekhandel

Jansen & de Feijter.

Wie geïnteresseerd is in dit boek
en het moment van uitgave wil weten,
kan contact opnemen met de schrijver:

arendbulder l@gmail.com.

\.-

Kerkstraat

Oudheidkundige Kring
op bezoek bij

het Kadastermuseum
Nelleke den Boer-Pinxter

Op 3 februari 2016 zijn de leden van de Oudheidkun-
dige Kring op excursie naar het kadasterrnuseum ge-
weest. Het was een groot succes. We werden gastvrij
ontvangen met koffie en koek, waarna we een leuk in-
leidend filmpje kregen. Hierna werden we in 3 groepen
verdeeld en zijn we met 3 gidsen door het museum ge-
lopen. Eén van de gidsen was Jan Stehouwer, die ver-
schillende artikelen voor Ambt en Heerlijkheid schreef.
Op de volgende pagina vindt u deel 6 van zijn artikel
over de Driehoeksmetingen.

Leden OHK bezoeken het
Kadastermuseum

Rechts Jan Stehouwer die
één van de gidsen was

mailto:l@gmail.com.


DRIEHOEKSMETING
AAN DE VELUWEZOOM

(deel 6)

Het primaire net van de rijksdriehoeksmeting
(1885-1904)

Jan Stehouwer

Inleiding
Er kon pas een nieuwe drie-
hoeksmeting worden uitge-
voerd, als de regering bereid
was daar geld voor uit te
trekken, maar deze was nog
niet overtuigd van de nood-
zaak daarvan. Maar omdat
de chef van de Trigonometri-
sche Afdeling der Pruisische
Landesaufname in 1884 het
verzoek aan de Commissie

Afb. J Dr. en. M Schols voor Graadmeting en Water-
passing had gedaan, om aan

te geven welke driehoekspunten aan Nederlandse zijde
van de grens gebruikt moesten worden voor de Neder-
lands-Pruisische aansluiting, begon de tijd te dringen.
De eerder genoemde Schols (afb. 1) stelde voor om het
nieuwe driehoeksnet landsdekkend te maken. Dan ver-
kreeg men bij de verdere verdichting over ons hele land
punten van lagere orde, die zouden kunnen gaan dienen
als grondslag voor o.a. kadastrale hermetingen.

Het zou tijd en geld besparen als er bij de opzet van het
primaire net daar meteen op geanticipeerd zou worden.
Nadat de minister onder zware druk was gezet, wilde
hij wel subsidie beschikbaar stellen voor het voortzet-
ten van de (oude) driehoeksmeting, van Stamkart, maar
hij bleef nog tegenstander van een totaal nieuwe drie-
hoeksmeting. Pas op 15 april 1886 gaf hij de commissie

Afb. 2 Het Primaire net van de RD

toestemming om de jaarlijkse subsidie daarvoor te mo-
gen gebruiken. Maar de commissie was al met de ver-
kenningen begonnen in het voorjaar van 1885! De jaren
1886 en 1887 werden besteed aan de verdere voorbe-
reidingen, en het aanschaffen van de instrumenten.
Schols stelde voor om 2 civiel ingenieurs een speciale
opleiding te laten volgen voor dit specialistische werk.
Hiervoor werd in 1885 ir. H.J. Heuvelink aangewezen,
en in 1886 ir. N. Wildeboer. Toen Schols in 1897 was
overleden werd Heuvelink belast met de leiding over de
driehoeksmeting. De eerste metingen voor het net van
de Rijksdriehoeksmeting (hierna RD genoemd) werden
in 1888 uitgevoerd in Finsterwolde (Gr.). Een afbeel-
ding van het Primaire net ziet U op afb. 2.
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Afb. 3 Een heliotroop

Opnieuw is er een punt gemaakt op de Imbosch, hier-
over verderop meer. Zoals op deze afbeelding te zien
is, zijn de zijdelengtes van het net groter dan bij het net
van Krayenhoff, de kortste zijde was ± 15 km (Mid-
delburg- Westkapelle), de langste ± 51 km, gemiddeld
ruim 30 km. Omdat er natuurlijk niet gemeten kon wor-
den boven op de stang van een kerktoren, werden er op
andere plaatsen van die torens, zoals vaak op de trans
of speciaal daarvoor aangebrachte constructies, een of
meer zogenaamde "heliotroop-bouten" geplaatst. Vanaf
en naar deze punten werden de metingen verricht, deze
werden later omgerekend naar het centrum van het punt,
meestal de stang. De naam van de bout verwijst naar een
instrument dat heliotroop of zonnespiegel heet (afb.3
fig. 1 en fig.2), en dat op deze bout werd vastgeschroefd.
Hiermee weerkaatste men het zonlicht vanaf die bouten
in de richting van de theodoliet, zodat de ploeg bij het

-----lF
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Fig. 1

Fig. 2

hoekmeetinstrument de plaats van de bout kon vinden,
en op dat punt kon richten. 1) Omdat er ook "licht gege-
ven moest worden" als de bout aan de schaduwkant van
de toren zat, moest degene die de heliotroop bediende,
"de heliotropist", m.b.v. een hulpspiegel zorgen dat hij
het zonlicht naar de heliotroop kaatste. Omdat de aarde
draait, moest hij de stand van de spiegels steeds blijven
corrigeren om er voor te zorgen dat het zonlicht in de
richting van de theodoliet werd gestuurd, dit deed hij
m.b.v. een klein houten hamertje. Dat richten behoefde
niet al te nauwkeurig te gebeuren, omdat de uitgezon-
den stralenkegel op een afstand van 30 km. een sprei-
ding heeft van 260 meter. 1)
De heliotroop van het type zoals op afb.3 te zien is,
werd gebruikt tijdens de hoekmetingen, voor de daar-
aan voorafgaande verkenningen werd gebruik gemaakt
van koperen "verkenningsheliotropen".



Afb.4 Verkenningsheliotroop met richtkijker

Sommige daarvan waren voorzien van een richtkijker,
andere van simpele vizieren. Als de waarnemers achter
de theodoliet (= hoekmeetinstrument) stonden, en het
te meten punt zochten, dan kwamen zij de lichtbundel
vanzelf wel ergens tegen. Om te voorkomen dat hun
ogen door het felle licht dat via de kijker van het in-
strument op ze af kwam, beschadigingen zouden oplo-
pen, maakten zij gebruik van zogenaamde "floersen".
Op afb. 5 is een kistje met floersen te zien.

Afb.5 Een kistje
••• I!!!!!!!II •••••• metfloersen.

Het vervoer.
Voor het vervoer van het instrumentarium had iedere
ploeg de beschikking over een daarvoor ingerichte
transportwagen, maar zonder eigen paarden. Ter plaat-
se werd een voerman met paarden ingehuurd, en even-
tueel stalling van de wagen geregeld. De wagen werd
per spoorwagon naar een nabij gelegen station ver-
voerd, en daar door de voerman en medewerkers van de
meetploeg opgehaald. De enige (slechte) foto die ik kon
vinden van hoe zo'n wagen per spoor werd vervoerd,
dateert van 1934. Zie afb. 6.

Afb.6 Wagen RD op spoorwagon

Op de bij de wagen behorende inventarislijst staat aan-
gegeven wat er aan instrumentarium en andere hulp-
middelen in de wagen aanwezig was: 4 theodolieten
gemaakt door Julius Wanschaff in Berlijn waarvan de
diameter van de gradenboog resp. 35 cm, 21 cm, 14 cm
en 9 cm was. (Hoe groter die diameter, des te nauw-
keuriger kon daarop de graadverdeling worden aange-
bracht, en dus de hoeken afgelezen worden). Verder
zat er hulpapparatuur in waaronder 12 heliotropen, en
gereedschap zoals spaden, koevoeten, ladders, planken,
zeilen enz. En zelfs kampeermateriaal zoals veldbed-
den, handdoeken, wasbakken, een spiritustoestel en
insectenpoeder met spuit.3) U ziet wel, aan alles was
gedacht. Zie afb. 7.



Afb. 7 Wagen RD met interieur Afb. 8 De transportwagen met een bespanning van 2paarden Afb.9 Onze Lieve Vrouwe to-
ren in Amersfoort, 1884

Als de transportwagen door de voerman van het sta-
tion was opgehaald, moet het een mooi gezicht geweest
zijn, om de door 2 paarden voortgetrokken wagen te
zien rijden. Zie afb.8. Als er voor de meetwerkzaam-
heden grotere bouwwerken moesten worden gemaakt,
zoals op de Imbosch, dan werden er plaatselijke tim-
merlieden of aannemers ingehuurd. Voordat er geme-
ten kon worden, moest er uiteraard wel toestemming
van de eigenaar van het gebouw of de grond zijn, en de
eventuele vergunningen geregeld zijn.

Het Nulpunt van het net
Als het centrum van het driehoeksnet van de RD, dus
het O-punt, was gekozen voor de Onze Lieve Vrouwe to-
ren in Amersfoort, een mooie markante toren. Zie afb. 9.
Omdat we de in coördinaten te bepalen punten moeten
afbeelden op een kaart, dus op een plat vlak, is er voor
gekozen om deze om te rekenen naar een projectie-
vlak, dat op ongeveer 1200 meter onder Amersfoort (=
A') evenwijdig loopt aan een raakvlak van onze aarde
bij dat O-punt. (= A) Alle punten worden geprojecteerd
vanuit het projectiepunt diametraal t.o.v. Amersfoort.

Dat vlak snijdt de aarde d.m.v. een cirkel met een straal
van ongeveer 122 km rond A. Zie afb. 10.

(Amersfoort)
A

Afb 10 De bij RD toege-
paste kaartprojectieprojectiepunt

Dus punt Plop de bol wordt berekend als P l ' op het
projectievlak, en P2 op de bol wordt berekend als P2'
op het projectievlak. Afstanden die gemeten worden in
het terrein binnen die cirkel rond A worden op het pro-
jectie vlak iets kleiner dan de gemeten maat, die daar
buiten liggen worden iets groter. DusA-P2 is groter dan
A' - P2'. Er werd eerst geen eigen basis gemeten, maar
gebruik gemaakt van de zijde Ubachsberg-Klifberg in
Limburg, die was bepaald van af een in 1892 gemeten
Duitse basis nabij Bonn.
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Afb.l l De bouwtekening Signaal Imbosch

PUNT 30, EEN NIEUW "SIGNAAL IMBOSCH".
Ook voor dit nieuwe driehoeksnet was de Imbosch,
vanwege de hoge ligging, weer een prima omgeving
om een driehoekspunt te maken. Dus gingen Prof. Dr.
Ch. Schols en Hk.J. Heuvelink in 1885 de omgeving
verkennen, om te bepalen waar het punt ongeveer zou
moeten komen. De preciezere plaats werd in 1889 be-
paald door Heuvelink en Bijleveld. Zij hebben dat punt
aangegeven door het plaatsen van een baak. De omge-
ving was nog steeds een grote kale zandvlakte. Bij de
beschrijving van het punt vinden we o.a. de volgende

informatie: Eigenaar van het terrein: Het Word-Rhe-
densche markgenootschap. Reisgelegenheid: Het sig-
naal is per rijtuig bereikbaar van Velp en Arnhem. De
weg door het zand is lastig voor rijtuigen. Zonder ba-
gage doet men het beter te voet. Post- en Telegraaf: in
Velp. Er werd op 23 september 1889 voor de bouw van
het signaal een contract afgesloten met de Arnhemse
aannemer Johannes Hermanus van Riel. Hierin stond
o.a. de tekst: "Contractant van Riel zal bouwen een
trigonometrisch signaal met eene pijlerhoogte van zes
meter, ter plaatse bekend als Signaal 1mbosch in het
Wordt-Rhedensche zand. De toekomstige bouwplaats
is thans aangewezen door een baak. Contractant van
Riel verklaart, dat hij door eene hem verstrekte om-
schrijving met teekening (zie afb.Ll) en opgave der te
verwerken materialen, benevens door mondelinge toe-
lichting en aanschouwing van het reeds gebouwde sig-
naal op den Hettenheuvel geheel op de hoogte is van de
wijze waarop het te bouwen signaal moet samengesteld
worden. Het signaal zal geheel gereed zijn voor of op
den vijftiende October 1800 negen en tachtig. Contrac-
tant van Riel zal ontvangen de somma van driehonderd
een en tachtig gulden (f 381,00) uiterlijk acht dagen
nadat het signaal door hem geheel afgewerkt en in
goeden staat naar genoegen van contractant Heuve-
link of diens plaatsvervanger zal zijn opgeleverd". Erg
veel tijd om het signaal, midden in de kale zandvlakte
te verwezenlijken was hem dus niet gegund, 23 dagen
slechts, de dag van het tekenen van het contract en de
weekenden inbegrepen! Of het hem binnen die tijd ge-
lukt is, is mij onbekend, maar op atb.12 ziet U een foto
van het signaal Imbosch, volledig afgebouwd, uit het
noorden gezien op 19 October 1889 (!)
De genoemde pijlerhoogte van 6 meter is de plaats,
waar bovenop de "koningsstijl" een "tafel" is aange-
bracht van 60 x 60 x 10 cm, met afgeschuinde hoeken.
(op de foto aangegeven met een pijl) Op deze tafel wer-
den de metingen verricht. De tafel was voorzien van
een met zink bekleedde houten deksel.
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Afb. 12 Signaal Imbosch 1889 - kopie

De totale hoogte van het signaal was dus maar liefst
10,50 meter, boven de begane grond, waarop nog een
stang was geplaatst. Ik citeer weer uit de instructies:
"Het signaal bestaat uit twee afzonderlijke stellages die
elkaar niet mogen raken:
a. de waarnemingspijler,bestaande uit een koningsstijl
en vier schoren, welke door gordingen en kruisen tot
een vast geheel vereenigd worden.
b. de steiger met pyramide. Deze bestaat uit vier verti-
caal staande stijlen, door kruisen en gordingen verbon-
den. Op behoorlijke hoogte ligt een vloer, waarin een
luik aangebracht wordt. Boven op den steiger staat een
vierzijdige regelmatige pyramide.
Doordat de steiger de waarnemingspijler niet raakte,
bleef het instrument op zijn plaats, terwijl de waarne-
mers er omheen liepen. In 1890 is bij het signaal de
eigenlijke steen, met daaronder verklikker (=betonnen
plaat) geplaatst. Zie afb. 13.
~
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Afb.13 Signaal bo-
ven Steen RDnw

In datzelfde jaar nog werden er richtingen gemeten naar
de hoofdpunten Zutphen, Hettenheuvel, Flierenberg,
Rhenen, Amersfoort en Veluwe, en de "Tusschenpun-
ten" Doesburg, Hoch-Elten, Nijmegen en Beekbergen.
Deze metingen werden uitgevoerd met een grote theo-
doliet, vervaardigd door de firma Julius Wanschaff uit
Berlijn, met een horizontale rand van 35 cm diameter,
instrument no.1 (er waren 2 theodolieten van deze af-
meting door de RD gekocht, de andere had no.2). Het
op de Imbosch gebruikte instrument is nog aanwezig in
het Kadastermuseum in Arnhem, en te zien op afb. 14.



Ajb.l4 Theodoliet Wanschaff35 no.l

De plaats waar het Signaal Imbosch was geplaatst, was
nog steeds erg ongunstig voor zover het de weers-
invloeden betrof, zoals zal blijken uit de navolgende
briefwisseling tussen de Rijkscommissie en dhr. Brant-
sen van Wielbergen, Voorzitter van de Worth-Rhedense
Mark. Op 8 mei 1899 schreef ir. J.A. van Eyk Bijleveld:
"Hierbij heb ik de eer U ingevolge Uw verzoek tijdens
het mondeling onderhoud dat ik Vrijdag 5 Mei met U
had het volgende onder Uwe aandacht te brengen. In
t jaar 1889 werd vanwege de Rijkscommissie voor
Graadmeting en Waterpassing na bekomen vergunning
van de voorzitter van de Word-Rhedensche Mark, den
heer Ketjen, in het Word Rhedensche Zand ten dienste
der Rijksdriehoeksmeting gebouwd, het thans gedeelte-
lijk vervallen Signaal Imbosch, waarbij later in het jaar

1890 Vastleggingssteenen, gemerkt R.D. zijn geplaatst
om het driehoekspunt op blijvende wijze aan te duiden
en te verzekeren, zooals zulks bij al onze Signalen en
Parterre pyramiden geschiedt.
Toen eenige Jaren daarna bleek dat de Vastleggings-
steenen, tengevolge van zandverstuiving dreigden
verloren te gaan, werd hierin voorzien door het naast
omliggende terrein, waar noodig, op te hoogen en te
beplanten.
Thans bestaat het voornemen het Signaal, hetzij zood-
anig te herstellen als zulks voor de Secundaire Drie-
hoeksmeting noodig zal zijn, hetzij het geheel te ver-
wijderen en later te vervangen door een Signaal van
geringere afmetingen of een parterre pyramide, ten
behoeve van gemelde metingen. In ieder geval moet
opnieuw voorziening getroffen worden tegen de zand-
verstuiving in de allernaaste omgeving van bovenge-
noemde Vastleggingssteenen door het dichten van een
paar ontstane gaten en het daarna beplanten van 't ter-
rein waar zulks nodig zal zijn". Vervolgens vraagt dhr.
VanEyk Bijleveld, of de noodzakelijke werkzaamheden
door de Commissie mogen worden uitgevoerd, of door
of namens de Mark op kosten van de commissie. Als
er in september 1899 (dus 4 maanden later!) nog geen
reactie is ontvangen, wordt men bij de Rijkscommis-
sie voor Graadmeting en Waterpassing ongeduldig en
wordt er op 14 september een nieuwe brief gestuurd.
Hierin wordt het verzoek herhaald. De brief blijft be-
leefd gesteld, en de laatste regels zijn: Daar ik dit tot
op heden nog niet van U mocht ontvangen en het thans
tijd wordt om tot de uitvoering van bovengenoemde
werkzaamheden over te gaan ben ik zoo vrij bij deze
U mijne vraag in herinnering te brengen met beleefd
verzoek mij Uw antwoord te willen zenden"
Ook deze brief was weer ondertekend door "De inge-
nieur der Commissie J.A. van Eyk Bijleveld". Nu komt
er wel snel een reactie vanuit Kasteel Rhederoord in De
Steeg. Uiteraard voorzien van de nodige excuses door
de voorzitter van de Mark van Worth-Rheden.



Rhederoord 16september 1899
Wel Edel Gestrenge Heer
Gisteren ontving ik missive dd 14 dezer B N° 247 waar-
bij door U antwoord wordt verzocht op het in de loop
der maand Mei gedane verzoek tot vastlegging der
steenen voor de Rijksdriehoeksmeting op het signaal
Imbosch.
Ik heb Uw verzoek in de bijeenkomst van geërfden ter
sprake geb ragt en is besloten U de gevraagde vergun-
ning te verlenen mits het werk geschiede in overleg
met het Markbestuur en wordt daargesteld vóór 1mei
1900. Mogten ná dezen termijn nieuwe werkzaamheden
noodig zijn dan zal de magtiging daartoe vóóraf dienen
te worden aangevraagd.
Na nog de nodige regels vol met excuses en smoesjes
waarom de beantwoording zolang op zich heeft la-
ten wachten wordt de brief afgesloten door: Dw die-
naar, Brantsen v Wielbergen, Voorz. van de Mark van
Wordth-Rheden.

Afb. 15 Carel Marie baron
Brantsen v. Wielbergen

Bij de Rijkscommis-
SIe heeft men deze
brief van 16 september
1899 waarschijnlijk di-
rect beantwoord, want
reeds op 23 september
verstuurd de voorzitter
van de Mark deze brief
als reactie daarop: Rhe-
deroord 23 September
1899.

Wel Edel Gestrenge Heer In antwoord op Uw missive
dd 20 September jllettr. B N° 250 zij dienende dat het
overleg omtrent de werken aan het Signaal Imbosch
moet geschieden met den buurtmeester der Worth Rhe-
densche mark G. Fredriks op Hasenberg onder Worth
Rheden en deze door mij met die opdragt is in Kennis

gesteld. Het beste zal zijn hem een paar dagen te vo-
ren met Uwe komst in Kennis te stellen. Hoogach-tend
teeken ik mij Dw Brantsen v Wielbergen Voorz. Van de
mark van Worth Rheden.

Afb.16 Ondertekening van de briefvan 23 september 1899
door Brantsen van Wielbergen

Het was in die tijd kennelijk niet nodig om nog een na-
dere adressering te vermelden. Het bedoelde huis, waar
destijds dhr. G. Freriks woonde bestaat nog steeds. In
2010 heb ik het huis, met toestemming van de bewo-
ners, mogen fotograferen.

Afb.17 Huis "Haesenberg" in Word Rheden



De naam op de gevel is "HAESENBERG", en dateert
uit 1896. Het was in die tijd dus nog maar net gebouwd.
Het is overigens maar de vraag, of er nu nog veel viel
te beschermen aan de steen en het signaal. De eerst vol-
gende brief van Van Eyk Bijleveld aan Brantsen doet
het ergste vermoeden.
Aan den Heer Voorzitter van de Worth Rhedensche
Mark
Arnhem 18 Mei 1900 adres voor antwoord: Delft
Noordeinde 8B N° 273
Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, dat de Rijks-
commissie voor Graadmeting en Waterpassing in de-
zen Zomer wenscht over te gaan tot het bouwen van een
Parterre-pyramide, ter plaatse en ter vervanging van
het thans vervallen Signaal Imbosch, overeenkomstig
mijn schrijven dd 8Mei 1899 B N° 137.
Naar aanleiding van het op het hierboven aangehaald
schrijven van U ontvangen antwoord bij Uwe missive
dd 16 Sept 1899 wend ik mij thans namens de Rijks-
commissie voornoemd tot U met het beleefde verzoek,
namens de geërfden van de Worth-Rhedensche Mark,
machtiging te willen verleenen tot het plaatsen van bo-
vengenoemde Parterre pyramide. Hoogachtend heb ik
de eer te zijn De Ingenieur der Commissie
was getekend: J.A. van Eyk Bijleveld.
Weer laat het antwoord uit De Steeg enkele maanden
(te lang) op zich wachten, maar uiteindelijk schrijft hij
op 15juli terug. Zolang kon er echter niet gewacht wor-
den, zoals blijk uit de volgende briefwisseling. Deze
brief van ing. E.A.J. Modderman was geadresseerd aan:
den Heer Ingenieur Van Eyk Bijleveld;
Deventer 26 Mei 1900.
Hierbij veroorloof ik mij, U een voorstel mede te deelen,
dat ik zooeven aan de heer ingenieur Wildeboer deed,
daar het met Uwe plannen in verband staat, en de zaak
zóó spoediger behandeld kan worden, dan wanneer de
correspondentie over dien omweg tot U moest komen.
Ik heb n.l. op Imbosch een heliotroop vertikaal boven
centrum op den steen vastgewigd. Deze is op Hemel-

vaartsdag door baldadigen losgeslagen. Iets dergelijks
is mij met Beekbergen ook reeds overkomen. Nadat ik
de plank opnieuw bevestigd had, heb ik de hoofdpunten
afgemeten. Echter heb ik op de stations Beekbergen en
Lunterensche Heide nog licht van Imbosch noodig, en
vrees nieuwe moeilijkheden met Pinksteren en de a.s.
schoolvacancies. Ik zou daarom het bestaande signaal,
dat spoedig gevaarlijk zal worden door zijne bouw-
valligheid af willen breken, door alle stijlen boven de
grond afte zagen. In den afgezaagden koningsstijl zou
ik dan een heliotroopschroef kunnen plaatsen, als tij-
delijke heliotroop. Bovendien zou het station alsdan
minder doel van wandelaars worden. Ik verneem, dat
U denkelijk een nieuw signaal zal plaatsen. Dat kan mij
echter nog niet van dienst zijn, daar ik binnen enkele
dagen station Beekbergen ga bezetten, en daarna Lun-
terensche Heide.
Gaarne zou ik dus van U willen hooren, of U tegen een
en ander bezwaren heeft.
Ter bespoediging van de zaak gaf ik den heer ingeni-
eur Wildeboer kennis dat ik ook aan U schreef De In-
genieur der Commissie E.AJ Modderman.
De heren van de Commissie zijn sneller in het door-
hakken van knopen dan onze "Heer van stand" uit Rhe-
deroord in De Steeg. Want de volgende brief uit Deven-
ter verstuurd aan J.A. van Eyk Bijleveld, is duidelijk
genoeg: Deventer 13 Juni 1900.
Maandag). I. heb ik Uwe opmerkingen in Uw schrijven
B N° 275 in acht nemende, signaal Imbosch met den
grond gelijk gemaakt. De tafel op den pijler is daarvan
verwijderd, en bevestigd op den ± 1M boven den grond
afgezaagden pijler. Het ijzerwerk, dat nog aanwezig
was, is momenteel bewaard bij den heliotropist Steen-
beek, p/a J. Willemse, Beukenlaan 184 te Velp. Deze
laatste kan het, ook na vertrek van Steenbeek, bewaren
tot het weer noodig is. Zoo U 't op een andere plaats
bewaard wil hebben, wil het mij dan schrijven, dan zal
ik het daarheen laten brengen.
De Ingenieur E.AJH. Modderman



Dan schrijft dhr. Brantsen op 15 juli alsnog zijn ant-
woord op de brief van 18 mei, dus van bijna 2 maan-
den geleden: Rheden den 15julij 1900
Wel Edel Gestrenge Heer
Uw briefvan 18 Meijl B. N° 273 schijnt in het onge-
reede te zijn geraakt en op Uw nader schrijven van 12
dezer B. N° 324 haast ik mij te antwoorden dat het wel
geen bezwaar zal hebben U vergunning te geven tot het
plaatsen van eene parterre pyramide doch gaarne voor-
af zoude weten wat daarmee bedoeld wordt en of deze
van hout of steen gemaakt wordt. Eene kleine schetste-
kening zoude aangenaam zijn. In afivachting van Uw
antwoord teeken ik mij met hoogachting

En dan op 30 juli stuurt hij de navolgende brief. Het
blijkt niet dat hij al een antwoord ontvangen heeft op
zijn brief van 15 dagen daarvoor.

Hij noemt alleen maar de brief van 18 mei.
Rhederoord (Steeg) 30 Julij 1900.
WelEdel Gestrenge Heer.
In antwoord op Uw schrijven dd 18 mei j I B N° 273
heb ik de eer te berichten dat de oprichting van een
parterre-pyramide ter plaatse en ter vervanging van het
thans vervallen Signaal Imbosch bij mij geen bezwaar
ondervindt, mits voldoende worde zorg gedragen voor
niet beschadiging van het ter plaatse aanwezige plant-
soen en men voor den aanvoer van materialen gebruik-
make van de wegen door den buurtmeester G.Freriks te
Worth-Rheden aan te wijzen.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn De Brantsen v Wiel-
bergen Voorzitter van de Worth Rhedense Mark

Opvallend is zijn bezorgdheid over het ter plaatse aan-
wezige "plantsoen", dat nota bene door de Commissie
zelf is aangelegd, dan wel op kosten van de commissie,
om verdere verstuiving en daardoor gevaar voor onder-
mijning van de steen te voorkomen!

Afb. 18 Een parterre pyramide

Zo'n parterre pyrami-
de werd op veel punten
geplaatst. De bijgaande
foto van zo'n piramide
(afb. 18) zou identiek
kunnen zijn aan het
exemplaar dat op het
punt Imbosch heeft ge-
staan. Ik heb nog geen
foto van zo'n pyrami-
de gevonden waarbij
staat dat die boven de
steen op de Imbosch
staat. Kennelijk was
het punt met zijn sig-
naal en later met de
parterre pyramide
toch wel een soort van
toeristische attractie,

Afb. 19 RD-punt in 1923

De steen op eenigen afstand ten noorden van den weg Zijpenberg-Posbank. Hier stond
voor eenigen tijd een observatiepost voor de rijksdriehoeksmeting.

althans die indruk wekt een tekst in de "Gids tot be-
vordering der vestiging in de Gemeente Rheden, uit-
gegeven bij gelegenheid van het 350-jarig bestaan der
Gemeente Rheden in haar tegenwoordigen omvang
(1923)." Onderaan op blz.17 lezen we: "Ten noorden
van den Zijpenberg ligt een heuvel- en heiterrein, nog
uitgestrekter dan dat, 'twelk ons reeds bekend is onder
den naam "Achterheide ", doch daar als een groot ge-



heel bij aansluitend. Hier rijzen de heuvels tot 110 M
boven A. P Dit geheele complex heuvels en dalen op
dit hooge plateau draagt den naam "Imbosch"; in het
midden ligt de Imboschberg, op welks hoogste punt een
houten getimmerte heeft gestaan, vanwaar ten behoeve
der Rijks-driehoeksmeting signalen werden gegeven
naar gelijke posten op den Hettenheuvel, in het Rijks-
wald nabij Nijmegen en nabij Amersfoort. Thans herin-
nert nog een groote steen, waarin de letters R.D. gegrift
zijn aan deze waarnemingen." (afb. 19). De opmerking
van mevr. Rijnbende uit Rheden, dat haar vader vroe-
ger vertelde dat men naar een soort van Eiffeltoren kon
wandelen, is misschien hierbij wel verklaard.
De erbij geplaatste foto laat zien, dat er inmiddels al de
nodige bomen groeien, maar ondanks dat steekt de RD
steen t.g.v. verstuiving, nogal vrij ver boven de grond.
Ter vergelijking diezelfde steen in september 2009.

Ajb.20 De RD steen in 2009

Het Signaal Imbosch was het enige hoofdpunt van de
RD in de regio RhedeniRozendaal. Maar er waren hier
wel meer secundaire punten aanwezig.

Literatuur:
*) G.J.I.M. Lobé. "De geschiedenis van de Rijksdriehoeksrneting". In
Geodesia, 85-10, oktober 1985, blzn. 320 tlm 325. Het begin van mijn
artikel is grotendeels ontleend aan deze publicatie.
*) H.C. Pouls. "Uit de begintijd van de Rijksdriehoeksmeting: de men-
selijke kant". In Geodesia 84-1, januari 1984, blzn. 1 tlm 5.

Voetnoten:
1) Voor meer over de heliotroop, zie verder in: J. Stehouwer. "Dit is
een heliotroop", in Metrum, uitgave van de directie Gelderland van het
Kadaster, vijfde jaargang n" l , februari 2004,
2) G.J.I.M. Lobé, blz. 322.
3) De informatie over de transportwagen en zijn inventaris, overgeno-
men uit Pouls, blzn. 1/2.

Verantwoording van de afbeeldingen:
Afb.1 Eigen collectie
Afb.2Afbeelding is afkomstig uit: "Rijksdrichoeksmcting", uitgegeven
als deel 2 van de serie Landmeetkundig Perspectief, een reeks van pu-
blicaties van de dienst van het kadaster en de openbare registers, uit
1979, blz. 11
Afb.3 Afb. uit "Handbuch der Vermessungskunde" van Dr. W. Jordan,
Dritter Band, Dritte Auflage 1890, blzn. 39/40
Afb.4 Foto van de auteur
Afb.5 Een kistje met zogenaamde "floersen", die moesten voorkomen
dat de waarnemer bij het hoekmeetinstrument schade aan zijn ogen zou
oplopen. Foto van de auteur.
Afb.6 Foto uit 1934, uit het artikel van H.C. Pouls, blz. 2
Afb.7 Foto ook uit het artikel van H.C.Pouls, blz. 2
Afb.8 Foto uit de collectie van de RD, thans aanwezig in het Kadaster-
museum in Arnhem.
Afb.9 De Onze Lieve Vrouwe toren in Amersfoort, het O-punt van het
driehoeksnet, uit het bij afb. 2 genoemde boekje "Rijksdriehoeksme-
ting" uit 1979, blz. 2.
Afb. I0 De bij de RD toegepaste kaartprojectie, uit de folder: "Onze
Lieve Vrouwe toren en het Kadaster", uitgave van het Kadaster, 1996
oflater.
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het punt Imbosch in het archief van de RD.
Afb.12. Scan van foto uit de collectie van de RD, thans aanwezig in het
Kadastermuseum in Arnhem.
Afb.13 Tekening van granieten RD steen met onderliggende plaat, is
afkomstig uit: "Het puntenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting", een
uitgave van de Bijhoudingsdienst van de Rijksdriehoeksmeting, Dienst
van het kadaster en de openbare registers, zonder jaartal, blz. 19.
Afb.14 Foto van de auteur. Dit instrument staat nu in het Kadastermu-
seum in Arnhem.
Afb.15 Afbeelding van Frans van Elk uit De Steeg.
Afb.16 Scan van originele brief in het Archief van de RD.
Afb.l7 Foto van de auteur, gemaakt in 2010.
Afb.18 Een parterre pyramide. Het exemplaar dat na het omzagen van
het signaal op het punt Imbosch is geplaatst moet zoiets geweest zijn.
Foto afkomstig uit het archief van de RD, thans aanwezig in het Kadas-
termuseum in Arnhem.
Afb.19 Foto uit de "Gids tot bevordering der vestiging in de Gemeente
Rheden",1923, uitgever: de Velpsche Courant te Velp (G). op blz. 18.
Met dank aan Leo Derks
Afb.20 Foto van de auteur.



Geschiedenis
van het

Gelders Waterloo monument

Nelleke den Boer-Pinxter

Delegatie naar Den Haag in 1813 namens de ge-
meente Velp
In het Staatkundig Dagblad van dinsdag 7 december
1813 staat het bericht dat Mr. Gerard van Hasselt op za-
terdag 4 december de Velpenaren heeft opgeroepen tot
het bijwonen van een openluchtvergadering om l3.00
uur op de heide tussen Rozendaal en Daelhuyzen.

Johan Frederik Willem van
Spaen van Biljoen

Hier wordt besloten om
een delegatie bestaande
uit de heren Van Spaen
van Biljoen, Van Eck
van Overbeek, Wilbrink,
Hulstein, en Van Burgh
naar Den Haag te sturen
om de Prins van Oranje
namens de gemeente Velp
geluk te wensen met zijn
terugkomst in het vader-
land. (Rozendaal hoorde
tot 1818 tot de gemeente
Velp).

Verder wordt besloten om ter nagedachtenis van Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Willem V, die in balling-
schap is overleden, tussen Rozendaal en Daalhuizen
een onkostbaar, maar duurzaam Monument te stichten.
In een brief van 30 juli 1816 aan Prinses Wilhelmina
van Pruisen, de weduwe van Willem V, beklaagt Mr.
Van Hasselt zich er over dat dit gedenkteken er nooit
is gekomen.

Delegatie vertrekt naar Den Haag nagespeeld in 2009

In het Gelders archief werd een brief van Prinses Wil-
helmina van Pruisen ontdekt, gedateerd 6 april 1816,
gericht aan Mr. G. van Hasselt betreffende een Gelders
monument dat hij wilde oprichten. Navraag bij het Ko-
ninklijk Huisarchiefleerde dat er inderdaad brieven van
de heer Van Hasselt in het archief aanwezig zijn. Ook de
brief van 31 maart 1816, waarop de Prinses antwoordde
op 6 april 1816. Er blijkt zelfs een heel dossier "Water-
loo-monument Velp" te bestaan in het archief van Wil-
helmina van Pruisen.

Koninklijk Huisarchief in Den Haag



Dossier Wilhelmina van Pruisen en het Waterloo-
monument in Velp
Uit onderzoek van het dossier is gebleken dat Wilhel-
mina van Pruisen, de moeder van de Koning en de
grootmoeder van de Kroonprins, zich intensief heeft

bemoeid met het tot
stand komen van een
Gelders monument
voor haar klein-
zoon. Uit een van de
brieven van Mr. Van
Hasselt blijkt zelfs
dat Wilhelmina hem
gevraagd heeft te
bevorderen dat ook
in de andere pro-
vmcies dergelijke
monumenten zou-
den komen. De cor-
respondentie tussen
Van Hasselt en de
Prinses gaat in het
Nederlands.Portret van Mr. G. VanHasselt

Brieven van Max. L. d' Yvoy v. Mijdrecht
In het dossier bevinden zich naast de vijf brieven van
Mr. van Hasselt gericht aan de Prinses, vier brieven van
Max. L. d' Yvoy v. Mijdrecht, opperschenker en kamer-
heer van de Koning, voornamelijk met advies aan de
Prinses over het monument en wat ze het beste aan Van
Hasselt terug kan schrijven. De brieven van Max. L.
d' Yvoy van Mijdrecht en de Gouveneur J.C.E. Van
Lynden zijn in het Frans, de gangbare taal aan het Hof.
In een brief van Van Hasselt van 30-7-1816 geeft hij aan
dat hij al vanaf 22 januari 1816 bezig is om een Gelders
monument op te richten. Deze brief van 22 januari zit
niet in het dossier. Echter Van Lynden verontschuldigt
zich in een brief van 7 februari aan Prinses Wilhelmina,
dat hij zo laat reageert op een brief van 25 januari 1816

van de Prinses. Het kan dan ook heel goed zijn dat Van
Hasselt al op 22 januari 1816 zijn eerste brief over dit
onderwerp aan de Prinses geschreven heeft!
Het ontwerp voor een monument dat Van Hasselt heeft
ingeleverd, bij zijn brief van 13 maart 1816, bestaat uit
een zuil op een voetstuk met een medaillon versierd
met bas-reliëfs erop. Max. L. d' Yvoy van Mijdrecht
heeft hier het volgende commentaar op. Hij vindt dat
de kolom erg bloot is, hij wordt door niets bekroond.
Zelfs niet door een kapiteel, het lijkt alsof hij afgeknipt
is. Dat is geen goed symbool voor zo'n grote overwin-
ning en niet geschikt om het aanzien van het Konink-
rijk te verhogen. "Het bas-reliëf stelt Zijne Koninklijke
Hoogheid de Prins van Oranje voor en heeft niet mijn
goedkeuring. Het is een mengeling van antiek en mo-
dem dat niet samensmelt. Het getoonde kostuum is anc
tiek met een moderne degen en helm."
Hij dringt er bij de Prinses op aan om Van Hasselt voor
te stellen een obelisk te plaatsen met een inscriptie met
metalen letters. De tekst " Aan Nederlandse helden
door Gelderland toegewijd". Het is namelijk niet ge-
wenst dat hij een inscriptie maakt zonder Gelderland te
vermelden. Hij kan niet namens de Natie spreken, nu er
al een Nationaal monument is onthuld!

Boekwerkje van Möeleman
In de Gelderland Bibliotheek, is een klein boekwerkje
te vinden getiteld: Plan van een Geldersch Monument
ter eere van de Kroonprince van Oranje en alle Zijne
Nederlandsche Mede-Helden van 1815. Hierin bevindt
zich een stuk geschreven op 22 maart 1816 door J.H.
Möeleman, boekhandelaar, uitgever en drukker te Arn-
hem, over het op te richten monument. Uit de beschrij-
ving blijkt dat het over het zelfde ontwerp gaat als hier-
boven door Max D 'Yvoy van Mijdrecht beschreven.
Hij hoopt dat de Commissaris met het instellen van de
commissie en de procedure om toestemming te krijgen
haast maakt zodat het werk klaar is voor de vorst uit
Rusland terug komt. (Die was aanwezig bij het huwelijk



van de Prins van Oranje met de Russische Prinses Anna
Paulowna.) Getekend te Arnhem, door J.H. Möeleman,
op 22-3-1816 voor hem zelf en negenentwintig goede
bekenden.

Brief van Wilhelmina van Pruisen
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Aanvraag voor brief van Wilhelmina van Pruisen

Portret Wilhelmina van Pruisen van
Johann Georg Ziesenis
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In de enige brief
die teruggevonden
is van de Prinses
zelf van 6 april
1816 schrijft Prin-
ses Wilhelmina,
dat ze geen kennis
van zaken heeft en
dat Van Hasselt,
zoals de Koning
ook reeds geschre-
ven heeft, contact
moet opnemen
met Gouverneur
Van Lynden. Wel
raadt ze hem aan
te overwegen een
obelisk te kiezen

met een oudige inscripties, in plaats van een zuil op
een oetstuk versierd met bas-reliëfs, omdat een obe-
lisk goedkoper is en makkelijker te plaatsen. Bovendien
moet hij oppassen dat het geen wedstrijd wordt met het
Nationale monument in Soest, dat al is onthuld.

Brieven van de Gouverneur van Gelderland
In het Dossier zijn vijf aan de Prinses gerichte brieven
van J.C.E. Van Lynden aanwezig, sinds 1 mei 1814 (de
eerste) Gouverneur van Gelderland. Hij laat in zijn eer-
ste brief van 7 februari weten niets voor het middelma-
tige plan van Van Hasselt te voelen. Hij verontschul-
digt zich dat hij zo laat terug geschreven heeft maar
dat komt omdat hij eerst informatie over de ontwerper
heeft ingewonnen. Het blijkt dat het aparte ontwerp van
Mr. Van Hasselt is van Daalhuijzen, de buurman van de
heer Van Spaen van Biljoen.
Als uit de tweede brief van 29 maart blijkt dat Van Has-
selt de goedkeuring van de Koning heeft ontvangen via
zijn secretaris, Mr. J.G. de Mey van Streefkerk, doet hij
wat meer moeite voor Van Hasselt. Hij stelt een com-
missie in om zijn plan te bekijken en raad te geven.

In de derde brief van
Van Lynden aan de
Prinses, dd. 10 april
1816, schrijft deze
dat het de bedoeling
is dat de zuil voor
het Gouvernement
(in Arnhem) komt
te staan vlak bij de
grote tuin. Dus moet
het plein vergroot
worden, terwijl men
de vistrappen moet
verplaatsen naar el-
ders en een deel van

Portret van Gouverneur VanLynden de tuin opofferen.



Hij schrijft: "Ik geloof dat het beter is dat Mijnheer
Van Hasselt zijn plan aanpast, want anders ben ik bang
dat het veel te duur wordt enz., daarom denk ik dat een
obelisk de voorkeur heeft". Daar zal ik met de heren
over spreken, die opnieuw bij elkaar zullen komen. Mr.
Schelterna is op dit moment in Holland. In de tussentijd
schrijf ik hem zodat hij het ontwerp vast kan inzien. De
uitkomst van het overleg zal ik aan Hare Koninklijke
Hoogheid voorleggen. Ondertussen schrijf ik een brief
aan Van Hasselt met het antwoord van H.K.H. op zijn
brief samen met de tekeningen en het nieuws dat het
nieuwe plan maar de helft kost en helemaal in de stijl
van zijn ontwerp zal zijn. Dan blijft er uiteindelijk een
waardig monument over, een bekend object. Ik twijfel
er niet aan, dat wij de Gelderlanders snel een prachtige
blijk kunnen geven van hun toewijding aan de Prins en
het Vaderland. Zodat ze kunnen tonen dat niets hen te
veel is en ze niet onder doen voor hun voorouders.

In de vierde brief, dd. 28-04-1816, schrijft Van Lyn-
den aan de Prinses
o.a. dat de stijl en
de ideeën van Mijn-
heer van Hasselt een
beetje obscuur zijn
en ook dat hij - Van
Hasselt - de laatste
20 jaar alleen maar
tussen zijn antiqui-
teiten heeft geleefd,
en dat hij niet goed
weet hoe het er nu
in de wereld aan toe
gaat. Hij correspon-
deert alleen met ba-
ron Van Spaen, heer
van Hardenstein die
zich nu Van Spaen

Portret van WA. van Spaen la Leeq la Lecq noemt.

Verder zit er alleen nog de brief van 30 juli van Van
Hasselt in het dossier die direct te maken heeft met het
monument.

Brief van Mr. Van Hasselt aan Prinses Wilhelmina
van Pruisen van 30 juli 1816 (hertaald)
Mevrouw!
Mijn ervaring met mijn voorstel van 4 december 1813,
om een gedenkteken voor mijn grote weldoener Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Willem V op te richten
en het feit dat mijn plan voor een Gelders Monument
ter ere van de Kroonprins van Oranje sinds een half
jaar (22 jan. 1816) helemaal geen vooruitgang boekt,
hebben mij genoodzaakt zelf de handen uit de mouwen
te steken. Ik zal op mijn Landgoed Daalhuizen een
krijgsaltaar oprichten van duurzame Gelderse mate-
rialen, te weten: baksteen en ijzer. Van ijzer zijn o.a.
de kogels van verschillend kaliber waarmee de vijand
voornamelijk in 1813 op de vlucht gejaagd of ter dood
gebracht is.

Met dit monument geef ik alle reizigers en in het bij-
zonder de vele militairen die de straatweg van Arnhem
naar Doesburg, Zutphen enz. nemen, de gelegenheid
om van ver naar dit monument te kijken en als ze dich-
terbij komen deze regels van diep gegraveerde grote
letters te lezen.

Omstreken ~"1rnhem. Ve!perW2g lTlel "J;~al;'uiz/!n"
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De Straatweg rond 1900



AAN
DEN JONGEN HELD

WILLEM FG.L. PRo V.ORANJE
EN

ALLE ZIJNE BRA VE
WAPEN BROEDEREN
VAN 1815 TOEGEW

Mevrouw, het lijkt mij dat dit een dagelijkse prikkel
moet zijn voor hen die de liefde voor het vaderland en
de eerbied voor uwe verheven Koninklijke Huis ter har-
ten gaat. Het baart mij veel leed dat ik nog steeds niets
gehoord heb. Terwijl ik op de goedkeuring van de Ma-
jesteit wacht betuig ik u mijn diepste eerbied.
Mevrouw!
Daelhuyzen, 30 juli 1816 Van uwe Koninklijke Hoog-
heid haar onderdanigste en trouwste dienaar,
G. van Hasselt

Nadat hij toestemming van de koning heeft gekregen zal
het wel niet lang meer hebben geduurd voor het monu-
mentje op "Mijn Daalhuizen" er stond. Misschien wel

begin augustus
want Van Hasselt
wilde het klaar
hebben voordat
de Prins met zijn
jonge bruid, de
tsarendochter
Anna Paulowna
uit Rusland terug
kwam op 22 au-
gustus 1816.

Prins Wil/em 11van
Oranje de held van
Waterloo

..~
-~

Het monumentje na de restauratie in 2015 met zijn zinken
regenhoed

Het monument je staat sindsdien aan de rand van de
vijver voor het Landhuis Daalhuizen aan de Arnhem-
sestraatweg en wordt al vermeld op een wandelkaart uit
1830.

Bronnen:
Koninklijk Huisarchief - dossier Wilhelmina van Pruisen
[93547IJ
Gelders Archief Brief Wilhelmina van Pruisen aan Mr. G.
van Hasselt in dossier 0680 Inventarisnummer 197 van
J CE. van Lynden. 15. Varia. 197 Copie van een brief van
Wilhelmine, prinses-douairière van Oranje-Nasseau, aan G.
van Hasselt op den huize Daelhuysen bij Arnhem betreffen-
de oprichting van een oorlogs-gedenkteeken, 1816.
Al deze brieven zijn met de hand handgeschreven.
Boekwerkje uit de Gelderland Bibliotheek (DOB BRl77 /8)
over de beraadslagingen rond een gedenkteken voor de
Kroonprins van Oranje. Stuk van JH. Mäeleman van 22-3-
1816. Dit is een zeer dun gedrukt boekje.



5ewaring- en Verbijtskamp

'Avegoor'
deel 5

Dagrapportages uit Kamp Avegoor

John Striker

Zoals reeds in deel 1in deze serie artikelen gemeld, hadden
de Canadezen meteen na de bevrijding op 16 april Landgoed
Avegoor bezet en in de eerste dagen gebruikt voor de ver-
zorging van hun gewonden. Direct ook meldde de eigenaar,
de Vakbond voor Ambtena-ren, de ABVA, zich voor de over-
dracht te zijner tijd. De oorspronkelijk bestaande gebouwen,
de Villa en het lage bijgebouw zouden nu worden gehuurd
van de ABVA. Het park werd gehuurd van de gemeente Rhe-
den en de grond waarop de gebouwen stonden van Middach-
ten.

Reeds een week later kreeg men bericht van de Cana-
dese leiding dat de overdracht kon plaatsvinden. De
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) kreeg
hier echter lucht van en vorderde nog voordat de AB-
VA aan de poort was verschenen het gehele landgoed
voor de oprichting van een kamp voor detentie van op-
gepakte NSB-ers. De verhuur ging, vooralsnog in over-
eenstemming met de ABVA, over naar de NBS, wiens
gezag over het kamp een maand later werd overgeno-
men door het Militair Gezag (MG). Om hier volledig
te zijn: het MG zou vanaf 1 april 1946 overgaan in het
Directoraat Generaal Bijzondere Rechtspleging, afge-
kort het DGBR.

Na de opbouw van het kamp met personeel en de meest
primaire faciliteiten in de maand mei 1945 werd een
dagelijkse rapportage verordonneerd door kampcom-
mandant G.H. Sprenger. Dit werd in handen gelegd van

de Commandant Wachtkorps, de heer J.H. Natrop. Er
werd per dag gerapporteerd en elk dagrapport door de
kampcommandant gelezen en geparafeerd. Bijna on-
vermijdbare voorvallen met betrekking tot overtredin-
gen zoals roken en kwesties met etenswaren, kwamen
zo veelvuldig voor dat deze door de schrijver zijn weg-
gelaten. Zo komt het tot onderstaande selectie van de
meest relevante gebeurtenissen.

Rapportages, juni 1945.
23 juni. Op 23 juni werd een weerspannige gevangene
in de voet geschoten na herhaald uitdagen van de be-
wakers en het niet opvolgen van hun bevelen. Hij werd
naar het ziekenhuis in Velp gebracht.
Nog diezelfde dag ontdekte de heer Natrop bij een con-
trole van de posten dat zijn reserve wachtcommandant
briefjes en sigaretten doorgaf aan twee gedetineerden.
Na verhoor werd deze functionaris op staande voet ont-
slagen. Tenslotte ontdekte een wacht onregelmatighe-
den, waarbij de Rhedense boer F. betrokken was. Hem
werd de toegang tot het kamp door kampcommandant
Sprenger ontzegd en werd uitgesloten als leverancier.
Op 25 juni werden twee grote geldbedragen van
ft. 3.000 en ft. 3.450 in beslag genomen bij twee gedeti-
neerden. Vermoedelijk van sigarettenhandel, ofschoon
de reden niet werd vermeld in het rapport. Het was in
die periode een actueel probleem.
Op dezelfde dag werd een met huisarrest ontslagen ge-
detineerde uit Dieren wegens aan het wachtkorps ge-
richte dreigementen opnieuw vastgezet.
, Veel overtredingen op het rookverbod zijn vastgesteld
in het vrouwenkamp. Aan het licht kwam tevens dat eni-
ge dagen geleden twee gedetineerden aan het hek had-
den staan praten met twee NBS-ers uit Hengelo waarbij
de wacht een waarschuwingsschot loste' .
28 juni. Hoezeer de hongerwinter nog vers in het ge-
heugen lag blijkt wel uit de hoeveelheid akkefietjes
over broodrantsoenen en hoezeer men trachtte extra
brood te bemachtigen. Ook hoe er beknibbeld werd op



brood laat een rapportage zien op 28 juni waarbij de
foerier betrokken bleek te zijn. 'desgevraagd verklaar-
de de foerier, dat de menage ploeg na het lossen van een
wagen aardappelen, inderdaad extra brood had gekre-
gen en dat hij ook weleens extra eten uitdeelde wanneer
er s avonds overgewerkt moest worden. Dit gebeurde
praktisch elke avond. De foerier bekende voorts dat bij
het brood snijden de snijder de kapjes met zijn toestem-
ming verorberde. Ook werd toegestaan dat de snijder
de kruimels mocht uitdelen'!
Natrop, ook op deze dag: 'de wacht S. werd hedenmid-
dag door mij in het schilderhuisje op het dak van het
hoofdgebouw aangetroffen in half liggende houding,
terwijl hij bezig was zijn correspondentie te ordenen.
Tevens ontbrak zijn karabijn'.

Rapportages, juli 1945
12 juli. 'De res. wachtcom-
mandant M ontbrak zonder
voorkennis bij de dienst.
Aangetekend dient hierbij te
worden dat M de laatste tijd
uitblinkt door slechte dienst-
vervulling' . (zie 23 juni).
13juli. Een wacht werd door
de Wachtkorps comman-
dant bevolen een damesfiets,
geleend van een inmid-dels
ontslagen gedetineerde, op
te sturen op eigen kosten.
15 juli. Diverse bijzonder-
heden opgenomen in een se-
paraat rapport van de CWK
(Commandant Wachtkorps)
en dienstdoende vrouwelij-
ke bewaaksters. (Hier werd
voor het eerst duidelijk dat
er apart een incidentrappor-
tage werd bijgehouden)

16 juli. Een wa ht wegens diefstal buiten het kamp op
staande voet ontslagen.
Tijdvak 19 juli tot 23 juli. Uitvoerig verslag over ont-
snapping van vier gedetineerden met hulp van buiten-
af, regionale, later landelijke zoekacties door recherche
afdelingen. Kogel aanlegging (straf met verzwaarde bal
en ketting aan been) bij drie gedetineerden die zonder
toestem-ming het kamp hadden verlaten om op familie-
bezoek te gaan.

Rapportages, augustus 1945.
3 augustus. Diverse constateringen van overtredingen
als roken, stelen van brood, praten met meisjes, uit-
blinken in slecht afgeleverd werk, enz. Alles bestraft
door de kampcommandant met strafexercitie.
5 augustus. Contra-appèl, de telling der mannen komt
uit op 829.
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9 augustus. Opdracht aan de
wachten te verhinderen dat
Mej. Neeltje D., Kastanjelaan
3 te Ellecom het kamp nog-
maals betreedt.
Gangwacht in de villa slapend
aangetroffen, geweer stond op
een meter afstand. Ontslag op
staande voet.
10 augustus. Eén der ontsnap-
te gevangenen van 19 juli het
kamp binnengebracht door de
politie van Nijmegen en aan
de ketting met bal gelegd.
11 augustus. 'In overleg met
de kampcommandant wordt
het toenemende aantal voor-
vallen met het zonder nood-
zaak of uit onachtzaamheid
af laten gaan van het geweer
vanaf vandaag bestraft met
ontslag.'



15 augustus. Heden alle gedetineerden gefouilleerd en
hun bagage en slaapplaatsen onderzocht.
22 augustus. Een bewaker had zonder toestemming van
CWK Natrop het kamp verlaten, zulks opgemerkt door
oplettende burgers, die dachten met een gevluchte ge-
detineerde van doen te hebben. Hem werd op staande
voet ontslag verleend.
25 augustus. Een wacht controleerde het bezoek voor
een gedetineerde dermate slecht dat nadien op gedeti-
neerde 10 sigaretten werden ontdekt. Maatregel van
discipline: boete voor de wacht, in september geen be-
zoek voor gedetineerde.

25 aug

26 augustus. Wacht V. werd in de nacht als post bij de
ziekenzaal slapende aangetroffen door de wachtcom-
mandant en door de kampcommandant ontslagen.
27 augustus. Een ernstig geval van weerspannigheid.
Gedetineerde van B. ging ondanks waarschuwingen
door met het propaganderen van het communisme. Zei
o.m. tegen de wacht: 'In naam van Stalin, doe open dat
hek.' Hij wilde bovendien met anderen de 'Internatio-
nale' instuderen. Liet zich tenslotte ontvallen met een
50-tallieden de wacht te willen overvallen en te vluch-
ten. Hij werd opgesloten in de isoleercel.
En dan het volgende punt met gevoel voor humor: 'ge-
detineerde K. maakte zich tijdens het appèl verdien-
stelijk door de gedetineerde die voor hem stond na het
commando 'geef acht 'met een strootje in de nek te krie-
belen'.
Mej. A. te Arnhem trachtte haar schoonzoon, gedeti-
neerde B. een pakje brood te bezorgen, hetgeen door
de wacht werd opgemerkt. Zij werd voorgeleid bij de
kampcommandant en door hem onderhouden over zaak
en noodzaak, maar mocht vertrekken. Gedetineerde B.
werd gestraft met 'overslag', hetgeen zoveel betekende
als geen eten.
29 augustus. Bij het opstellen van een mitrailleur op
het dak van het hoofdgebouw gingen twee schoten af.
De kogels drongen door de zoldering en vloer van de
wc's.
In de middag werd bij de mitrailleurpost in de weide de
wacht in een half liggende, half zittende houding aan-
getroffen, waardoor hij een groot deel van zijn terrein
niet kon overzien. Straf: een boete van ft. 2,50
Aansluitend werd de wacht aan het hek van het vrou-
wengebouw aangetroffen met een ongeladen geweer.
Boete ft. 1,00. Natrop besluit die dag met: 'Ik vestig
voorts de aandacht op het herhaaldelijk ontoelaatbare
optreden van de wachten B. en St .. Ook heden kwamen
hierover weer klachten binnen'. Kantlijnnotitie door
kampcommandant Sprenger: 'Ontvang nader rapport
over B. - St. krijgt zijn ontslag op staande voet.'



Rapportages, september 1945.
3 september. Vier wachten ontslagen wegens slecht ge-
drag. Eén wacht streng onderhouden over het eten van
appels (!), welke hij van een gedetineerde, eveneens
onrechtmatig verkregen, in beslag had genomen.
6 september. Gedetineerde B., voor wie in vrijheidstel-
ling al op gang was gebracht, is door de kampcom-
mandant aangehouden en voor onderzoek afgezonderd.
Het was de laatste gebleken dat B. in contact stond met
gedetineerde ProDeze begaf zich met een briefje van B.
samen met wacht P. naar de vrouw van B. en ontving
vervolgens een dasspeld en een armband. Voor deze
artikelen zou B. 1200 sigaretten ontvangen met een
voorschot van 90 st. Een medegedetineerde verklaarde
dat B. altijd goed voorzien was van sigaretten, brood,
bisschuit en chocolade. Bovendien, dat hij sigaretten
afstond aan adjunct-kampcommandant Harmsen van
der Vliet. Gedetineerde B. bekende de feiten, ook dat
hij met de adjunct-kampcommandant naar zijn huis was
gereden. Met dit onderzoek werd een lucratieve ruil-
handel aan het licht gebracht met gedetineerde Pro en
de adjunct-kampcommandant als spil. Over de laatste
verder geen woord! In opdracht van het hoofd van de
P.O.D. werd vooralsnog alleen wacht P. afgevoerd naar
Ede. Verder veel steeds terugkerende incidenten met
broodpakjes die familie trachtte te bezorgen, sigaret-
tenhandel, wachten die uit onachtzaamheid een schot
losten (beboet met ft. 2,50), wachten die niet op hun
post stonden (beboet met ft. 25,00). Twee wachten be-
boet met ft. 25,00 wegens het aannemen van sigaretten
van bezoekers en slap toezicht.
29 september Eén ontvluchting.

Rapportages, oktober 1945.
Op 1 oktober werd een vrouwelijke gedetineerde naar
de cel in het mannengebouw gebracht wegens overdui-
delijk liegen. Op 2 oktober werkte haar geheugen weer
en kon zij na een waarheidsgetrouwe verklaring terug-
keren naar het vrouwengebouw. De vluchteling van 29

september gepakt in Oosterbeek en teruggebracht in het
kamp.

oktober. Wegens toenemende misdragingen in of
nabij de keuken werd een wacht geplaatst in de keu-
ken. Strengere maatregelen werden afgekondigd om
het roken en in bezit hebben van rookgerei drastisch in
te dammen: leveranciers zullen worden uitgeschakeld.
Velen werden gesnapt. Leveranciers opgepakt. Uittrek-
kende werkploegen werden gefouilleerd, zo ook bij te-
rugkomst. Sprenger in de kantlijn van het rapport: 'alle
hoofdschuldigen bij mij voor strenge maatregelen '! De
eerste straffen waren een nachtexercitie en geen brood
op 8 oktober.
Op 10 oktober werden twee wachten ontdekt buiten het
kamp die een borreltje aan het verschalken waren; ge-
straft met verlofinhouding. Diefstal van sportbroekjes
door een wacht op een werk aan de Coehoom-school
Arnhem (11 oktober) bestraft met ontslag. Ook een sla-
pende wacht werd direct ontslagen (15 oktober). De in
de strafklas geplaatste gedetineerden K. en D. overtra-
den hedenmorgen het spreekverbod! (17 oktober). Op
22 oktober vier wachten tegelijk ontslagen wegens on-
nodig schieten.
Op 23 oktober een samenvatting gemaakt van het aan-
talontvluchtingen. 25 gevangenen waren ontvlucht,
daarvan zijn er zes niet teruggevonden. 19 man konden
weer worden gepakt en herplaatst worden in het kamp.
Op 26 oktober meldt de gedetineerde V. die voor ver-
hoor naar de Politieke Opsporingsdienst (POD) in Arn-
hem was geweest, dat hij door rechercheur W. ftink was
geslagen. Hij wist zich iets niet goed meer voor de geest
te kunnen halen en hem werd toegevoegd 'dat hij mor-
gen nog meer op zijn donder zou krijgen, wanneer hij
niets vertelde ', Natrap: 'in afwachting van uw beslis-
sing heb ik vandaag geen gedetineerden voor verhoor
bij het POD meegegeven'
Celopsluiting van een gedetineerde wegens uiterst bru-
taal en triomfantelijk gedrag tijdens verhoor (28 okto-
ber).



Op 29 oktober werden op bevel van de Nederlandse
Gezagstroepen te Harderwijk de huizen Ketelaar, de
Lepper (Geuberka) in beslag genomen en meteen over-
gedragen aan een Belgische eenheid. Ook Villa Irene,
Bernhalde en Klein Avegoor volgden. Op 31 oktober
Huize Klein Avegoor toegevoegd aan Kamp Avegoor.

In de nacht van
12 december
kwam er een de-
legatie van drie
politiemensen en
een Engelse offi-
cier aan de poort
voor de kamp-
commandant. Zij
stormden daarop
naar het hoofd-
gebouw waar de
heer Sprenger
lag te slapen. Hij
werd gewekt en
terwij I deze naar
zijn kantoor ging
werd zijn kamer
grondig door-
zocht.

speelde zich af op 18 november, toen de vrouwelijke
gedetineerde Van der M. door het zaalhoofd bij het uit-
delen van eten gemaand werd in de rij te blij en staan.
Van der M. reageerde brutaal waarop het zaalhoofd
haar achteraan de rij dirigeerde. Hierop vervolgde Van
der M.: 'ik heb dat vieze vuile vreten van hier niet meer
nodig!' Vervolgens: 'Vieze vuile ouwe tang, ik krijgjou
nog wel een keer!' Vd. M. werd door de kamp-com-
mandant Sprenger met een uitzonderlijk lange celde-
tentie bestraft van 1 week.

Rapportages, december 1945.
Op 1 december de wacht T. ontslagen wegens het heb-
ben van een ongeoorloofde relatie met een vrouwelijke
gedetineerde. Om dezelfde reden kreeg op 6 december
de wacht S. zijn ontslag, zijn 'vriendin' kreeg celstraf.
Gedetineerde T. en vrouwelijke gedetineerde 't V zoen-
den elkaar bij het toilet. Beiden werden met enige da-
gen cel bestraft.

Rapportages, november 1945.
Gedetineerde P. bracht de nacht van 2 november wan-
delend door vanwege zijn uiterst brutale mond en hou-
ding tegenover de wachtcommandant. Van 3 tot 12
november is de dienst waargenomen door de adjunct -
kampcommandant, waarbij geen rapportages zijn over-
legd!
Natrop stelt op 13 november vast dat de algemene gang
van zaken en discipline op de vrouwenafdeling te wen-
sen overlaat door een te zachtaardige hoofdbewaarster.
Er worden nauwelijks incidenten gemeld, maar zij wor-
den eigenmachtig afgehandeld. Hij vreest dat de kamp-
leiding het inzicht
en controle over '-4'.,.
de vrouwenafde- -.! ~ .\1"~~
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(Onduidelijk blijft hier wat het doel en het resultaat
was. Gissen is het of één en ander te maken kan heb-
ben gehad met een verweerschrift van 8 december aan
het MG in Den Haag door de heer Harmsen van der
Vliet op zijn schorsing per 18 november door de heer
Sprenger.)

Op 19 december werd geconstateerd dat pakjes onge-
controleerd doorgelaten zijn. Het bleek na onderzoek
dat er een handel in gedreven werd, waarbij een deel
was bestemd voor de adjunctkamp-commandant.
20 december. Opnieuw een slapende wacht ontslagen.
Ds. Th. J. Mudde uit Brummen benoemd tot geestelijk
verzorger in het interneringskamp.
31 december, Natrop: 'inzake gepleegde onregelma-
tigheden door wachtpersoneel en vrouwelijke gedeti-
neerden, wordt door commandant Thijsen en mij een
voortgaand onderzoek ingesteld' .
Op 3januari tenslotte werd door de werkmeester brand
gemeld op het dak van het mannengebouw (turnhal),
waarschijnlijk door een lekkende schoorsteen. De
brand werd met 15 stralen bestreden door korpsen uit
Ellecom, De Steeg, Velp en Arnhem. Een aantal werk-
plaatsen werden tijdelijk als slaapplaats ingericht voor
de 'getroffen' mannen zonder slaapplaats.
Op 18 december zouden zowel kampcommandant
Spreng er als de inmiddels geschorste adjunct kamp-
commandant Harmsen van der Vliet door het Militair
Gezag per 1 januari 1946 eervol worden ontslagen.
De oorzaken, gevolgen, de afwikkeling en de intrede
van een nieuwe leiding, dit alles komt in het volgende
artikel aan bod.

wordt vervolgd
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VOETBAL IN DIEREN
besproken door Walter de Wit

Voorzijde boek Voetbal in Dieren 2015

Wie heeft er niet gevoetbald in Dieren of een vader,
oom, neef of ander familielid gekend dat bij een van de
vele verenigingen tegen een bal getrapt heeft? Dieren-
aar Thomas Hilhorst heeft de moeite genomen om de
geschiedenis van veel van deze voetbalverenigingen
en de betrokken spelers voor het voetlicht te brengen.
Hij gaat maar liefst 120 jaar terug in de tijd.



De eerste vermelding van een Dierense voetbalclub
(P.C. Rapiditas) was al vroeg in de, toen nog Geldersch
Voetbalbond geheten, georganiseerde voetbalgeschie-
denis. Na twee verloren seizoenen werd deze club al
weer in 1897 opgeheven. Maar al snel volgde de een
na de andere club die mee ging doen met de reeds be-
staande voetbalcompetitie. Ondanks dat Dieren toen
nog maar een klein dorp aan de rivier was, waarbij
het leven zich vooral afspeelde tussen de IJssel en het
spoor, ontstonden er tussen 1896 en 1930 maar liefst
15 verschillende clubs. Gezien het aantal bewoners in
die tijd moeten bijna alle mannelijke personen lid zijn
geweest van een van deze voetbalverenigingen. Dat
maakt het boek ook zo geweldig interessant. Het ver-
enigingsleven bloeide volop en als men niet voetbalde
dan speelde men wel op een muziekinstrument of was
men lid van een toneelvereniging, padvindersclub of
anderszins in georganiseerd verband lid actief.
Vele foto's illustreren het, door Diepenmaat, fraai uit-
gevoerde gebonden boekje. Zoals Thomas al schreef
komt het vele materiaal en de foto's vooral uit privébe-
zit van Dierenaren. Het lijkt een reden te meer om nog
eens diep in de oude schoenendoos met familiefoto 's

Elftal van FALTO te Dieren kampioen 4e Klasse 1923

en bescheiden te duiken of er nog schatten verborgen
zijn die voor de voetbalgeschiedenis van Dieren van
belang kunnen zijn. Het zou prachtig zijn als er nog
onbekend materiaal bij zit dat al of niet gekopieerd bij
Thomas terecht zou komen. Dat niet alles beschreven
of gefotografeerd is blijkt uit het feit dat er van de ver-
schillende bedrijfsvoetbalverenigingen nog wat witte
vlekken zijn. Onder andere van de Donkers Choco-
ladefabriek in Dieren die een eigen bedrijfselftal en
voetbalveld had. Ben zeer benieuwd of deze oproep
nog wat oplevert. Een zeer aanbevelenswaardig boek
dat elke rechtgeaarde Dierenaar in de kast zou moeten
hebben.

Het boek is mede mogelijk gemaakt door een finan-
ciële bijdrage van de Buurtschap van Dieren.

Thomas Hilhorst,

Voetbal in Dieren,
25 verenigingen in 120 jaar

Uitgave:
Stichting Vele Vertellers in samenwerking met
Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau

links:
het elftal van F.ALT.O.
uit Dieren werd kampioen
in de 4e klasse K.N.v.B .
.en promoveerde dus naar
de derde' klasse. .- onze

1~"1.?gelUkwenschen!
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besproken door Nelleke den Boer-Pinxter

De voltooiing van het nieuwe station is aanleiding om terug
te blikken op de spoorweggeschiedenis van Arnhem. Groei
en modernisering, maar ook oorlog en geweld leidden ertoe
dat er steeds weer andere stations nodig waren. Gebouwen
die moesten voldoen aan de stand van de techniek en de
eisen van de tijd.

Afbeelding van boek Sporen naar
Arnhem Centraal

Het boek "Sporen
naar Arnhem Cen-
traal" vertelt de ge-
schiedenis van deze
stations in samen-
hang met de ontwik-
keling van het open-
baar vervoer rond
Arnhem. Het boek
begint met de aanleg
van de Rhijnspoor-
weg en de opening
van het eerste station
in 1845.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de uitbreiding
van het spoorwegnet in de negentiende eeuw met lij-
nen naar Duitsland, naar Zutphen en naar Nijmegen.
Deze groei maakte de bouw van een nieuw, groter sta-
tion noodzakelijk. Station Arnhem Centraal is op 19
november 2015 officieel geopend, 170 jaar na de bouw
van het eerste station.

Het station is klaar voor de toekomst.
Reizigers en gebruikers van het station kunnen genie-
ten van de prachtige architectuur en de vele facilitei-
ten. Dit is het vierde stationsgebouwen in Arnhem.
Behalve dit hoofdstation heeft Arnhem nog verschil-
lende kleine stations en haltes, waarvan Velperpoort,
Presikhaaf en Arnhem Zuid de belangrijkste zijn. Het
spoor had ook zijn invloed op de ontwikkeling van
de stad. Ten noorden van het station verrezen nieuwe
wijken en bij een spoorwegemplacement kwam indu-
strie tot ontwikkeling. Ook het toerisme bloeide op,
er kwamen verschillende grote hotels in Arnhem.
Na de Tweede Wereldoorlog moest een grotendeels
verwoeste infrastructuur worden hersteld. In een tijd
van schaarste verrees een nieuw station, dat al snel
niet meer paste bij het groeiende aantal reizigers. Dit
was uiteindelijk in 1997 de reden voor de start van
het project Arnhem Centraal, dat behalve een bus- en
treinstation een parkeergarage, verkeerstunnel, spoor-
wegviaduct, kantoortorens en winkels in de directe
omgeving omvatte. Bureau en Studio van Ben van
Berkel ontwierp de plannen. Het vrij kleine en sterk
hellende terrein stelde de ontwerpers voor grote uit-
dagingen. Het resultaat is een uniek station complex,
waarbij verschillende niveaus in elkaar grijpen en on-
derling verbonden zijn. Het boek "Sporen naar Arn-
hem Centraal" is uitgegeven door de stichting Matrijs
in samenwerking met de Stichting Geschiedschrijving
Arnhem en is half oktober 2015 uitgekomen. Auteur
Ton Burgers is civiel ingenieur en Jan Vredenberg
kunsthistoricus. Zij vullen elkaar mooi aan. Het boek
is rijkelijk van beeldmateriaal voorzien en is zeker een
aanrader. Het heeft 18j aar geduurd voordat het station
er stond, maar het boek was mooi op tijd klaar.

T. Burgers en J.Vredenberg,
Sporen naar Arnhem Centraal,

Stichting Matrijus, Utrecht 2015,
96 pagina's. illustraties, foto's. 31 cm



Verhalenvangers
Om de verhalen bij gebouwen en plekken te bewaren
én te kunnen doorvertellen, is het zogenaamde oral
history-project 'Geschiedenis in verhalen' gestart.
Aanvankelijk gebeurde dat alleen in de gemeente
Rheden. Dat heeft geresulteerd in een boek met ver-
halen over Rheden, verspreid over zeven thema's zo-
als de sociale verhoudingen, de middenstand en het
toerisme. Een jaar geleden is het project verbreed tot
een regionaal Gelders Arcadië project waarin in het
bijzonder de verhalen over de historische landgoede-
ren en buitenplaatsen in de vijf gemeenten zijn ver-
zameld. ruim 170 mensen zijn geïnterviewd door een
groep getrainde 'verhalenvangers '. De ontroerende,
hilarische maar soms ook alledaagse verhalen kunnen
nu niet alleen worden doorverteld maar ook worden
beleefd.
Door de eeuwen heen heeft het heuvelachtige land-
schap van de Veluwezoom een bijzondere aantrek-
kingskracht gehad op veel mensen en niet in de laat-
ste plaats op welgestelde mensen. Dit heeft zich o.a.
vertaald in de aanleg van veel landgoederen en bui-
tenplaatsen, waardoor het gebied werd aangeduid als
Gelders Arcadië. De bijzondere ligging "met droge
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Gelders Arcadië
Geschiedenis inVerhalen

besproken door Nelleke den Boer-Pinxter

GlLDtk~ \!tr"nu

\H, •• ~f"n • l>t 51tf9 • EJfcCMI • OimR • ~,..n1mlll• 111111 So.>frn

Geschiedenis
in verhalen

• ~ OI~penm~llt Ultgevenj & Ontwerpbureau

Afbeelding boeken en boekjes Geschiedenis in verhalen

Op vrijdag 23 oktober ond op Kasteel Middachten in
De Steeg de officiële oplevering plaats van het project
Gelders Arcadië: Geschiedenis in verhalen.
Het resultaat mag er zijn:
• een boek met verhalen over een breed scala aan on-
derwerpen uit de gemeente Rheden;
• vijf boekjes met (fiets- )routes vol persoonlijke ver-
halen over de landgoederen en buitenplaat-sen in de
vijf Gelders Arcadië-gemeenten Wageningen, Ren-
kum, Arnhem, Rozendaal en Rheden;
• de Gelders Arcadië app met filmpjes, foto's, rou-
tes en verhalen waarmee plekken en verhalen van de
landgoederenzone Gelders Arcadië nog meer tot le-
ven komen, thuis én op locatie.



voeten aan het water" maakt dat het vestigingsklimaat
altijd bijzonder goed is geweest voor mensen om hier
te wonen, werken en genieten. En dat is nog steeds
zo!

Het project 'Gelders Arcadië: geschiedenis in verha-
len' is een samenwerking van de gemeenten Rheden,
Rozendaal, Arnhem, Renkum, Wageningen en Gelders
Erfgoed. De boeken en app zijn ontwikkeld door Die-
penrnaat Uitgeverij & Ontwerpbureau en Hoog +Diep.
Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdra-
gen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwik-
keling (EFRO) en de Provincie Gelderland. Zie ook
www.geldersarcadie.nl

Het boek bevat een schat aan verhalen over de dorpen
Velp, Rheden, De Steeg, de Havikerwaard, Ellecom,
Dieren, Spankeren en Laag-Soeren. Het is jammer dat
de verhalen niet een beetje evenredig over de dorpen
zijn verdeeld. Rheden en Velp komen er bekaaid van
af. In het boekje landgoederen en buitenplaatsen komt
Velp met veel buitenplaatsen helemaal niet voor maar
haalt Rheden met drie verhalen de schade een beetje
in. Bij de app's is het goed verdeeld en is er zelfs een
filmpje over kasteel Rozendaal, Biljoen en Middach-
ten tot mijn grote verrassing. Ik was vooral verrast door
de verhalen over de Havikerwaard een gebied waar je
niet zo gauw komt en waar ik weinig van af wist. De
vaak persoonlijke verhalen zijn erg interessant. Alle-
maal juweeltjes die het lezen waard zijn. Mijn petje af
voor de verhalenvangers die deze verhalen opgeschre-
ven hebben.

Achter in het grote boek zit ook nog een Routekaart
waarop van Wageningen tot aan Laag Soeren alle Gel-
ders Arcadië staan aangegeven en tevens de VVV en
horeca.

In het boekje Landgoederen en buitenplaatsen Ge-
meente Rozdendaal / Gelders Arcadië, gaan de ver-
halen zoals te verwachten over kasteel en landgoed
Rozendaal, waar vroeger ook het "Tockschooltje" bij
hoorde. Verrassend is het stuk over het waterpomp-
station de Pinkenberg. In het boekje zit ook een rou-
tekaart.

Het Boek

Gelders Arcadië,
Geschiedenis in verhalen

is een uitgave van: Stichting Vele Vertellers
in samenwerking met gemeente Rheden,
Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau
en Hoog+Diep, 2015, het boek heeft 200 blz.

Geschiedenis
in verhalen

Boekje Rozendaal die is bijgesloten

http://www.geldersarcadie.nl
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Quaco, leven in slavernj
door E. Heuvel & I.Mok

Quaco

Op 2 december 2015, de internationale dag voor de
afschaffing van de slavernij, gaf Ineke Mok een lezing
over het stripverhaal Quaco", leven in slavernij, in de
tuinkamer van de kerk van Rozendaal. Die geschiede-
nis komt letterlijk in beeld door de ogen van Quaco,
een Afrikaanse jongen die eind achttiende eeuw wer-
kelijk in slavernij leefde. Ineke Mok nam ons mee op
haar zoektocht naar Quaco, die uiteindelijk ook naar
kasteel Rosendael en de kerk leidde. We konden in de
kerk de originele doopregistratie van Quaco bekijken.
Voor haar verhaallijn verrichte Mok 2 jaar diepgaand
onderzoek. Zo ging ze diverse keren naar Suriname, in
het spoor van Quaco. De belangrijkste bronnen voor
Quaco's levensverhaal zijn de dagboeken van legerka-
pitein John Gabriel Stedman (1744-1797) en het ma-
nuscript van zijn spraakmakende boek Narrative of a
Five Years Expedition against the Revolted Negroes

Na vier jaar neemt Stedman zijn 'fij-
ne negerjongen' mee naar Nederland,
waar deze wordt gedoopt tot 'Willem
Stedman' en zijn vrijheid verwerft.
Stedman bezorgd hem een baantje
als bediende op kasteel Rozendaal.
Hier voelt Quaco zich nog niet vrij.
Hij moet doen wat hem wordt opge-
dragen. Hij voelt zich niet thuis bij de
bediende op het kasteel. De heimwee
naar familie en geboorteland wordt
alleen maar sterker.

of Surinam (1796). Hierin staat hoe Quaco in 1773 de
persoonlijke slaaf of futuboi werd van Stedman. Vier
jaar lang is Quaco bij hem. Met Stedman trekt Quaco
ten strijde tegen de marrons, de mannen en vrouwe,
die aan de slavernij trachten te ontsnappen door naar
het oerwoud te vluchten.

John Gabriel
Stedman

Quaco (Willem Stedman) treed op donderdag 29 no-
vember 1792, in dienst van de VOC als matroos bij
kamer Rotterdam. Hij vertrek met het schip IJssel-
monde naar Batavia. Quaco was een van de miljoenen
Afrikaanse slachtoffers van de trans-Atlantische men-
senhandel. In 1863, dertig jaar na Engeland, werd ein-
delijk ook in Nederland de slavernij afgeschaft.
Erik Heuvel deed er een jaar over om de strip te teke-
nen. Hij probeerde zoveel mogelijk de historische ge-
bouwen te teken zoals ze in die tijd waren.

Quaco, leven in slavernij, is uitgegeven door de Wal-
burgPers o.a. voor kinderen vanaf de tweede klas van
de middelbare school en er is ook een educatieve ver-
sie. Iedereen die in geschiedenis geïnteresseerd is zou
het boek met de prachtige tekeningen moeten lezen.

E. Heuvel & I. Mok, Quaco, leven in slavernij,
Walburg-Pers, Zuthen, 2015,
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Beste leden,

Al weer het eerste nummer van Ambt & Heerlijkheid in het nieuwe jaar 2016. Het afgelopen jaar heeft op historisch
gebied het nodige aan publicaties gebracht. Allereerst natuurlijk de vier goed verzorgde nummers van Ambt & Heer-
lijkheid, ons eigen ledenblad met veel goede historische artikelen. Een woord van waardering en dank aan de redactie!
Daarnaast verschenen veel historische publicaties over ons werkgebied, te weten:
• De Nicolaas- of Dorpskerk in Ellecorn, 1100 jaar kerkgeschiedenis;
• Geschiedenis in Verhalen. Gelders Arcadië, Velp-Rheden-De Steeg-EI1ecom-Dieren-Spankeren-Laag Soeren;
• Te gast op Middachten;
• Middachten in vogelvlucht, een canon;
• Machine- en motorenfabriek Thomassen & Co. De Steeg;
• Voetbal in Dieren;
• De Steeg, Dorp aan de IJssel;
• Quaco, leven in slavernij (Quaco was bediende op kasteel Rozendaal).

Het afgelopen jaar is een goede start gemaakt met het digitale project 'Rheden op de kaart' I 'Rozendaal op de kaart'.
Over enkele jaren is van de acht dorpen binnen ons werkgebied relevant beeldmateriaal via internet te raadplegen. Een
goede ontwikkeling om ons cultureel erfgoed voor een breed publiek inzichtelijk te maken. Ook is eind 2015 opdracht
gegeven om onze eigen website in een moderner jasje te steken en te voorzien van nieuwe mogelijkheden die de infor-
matie- en communicatietechniek ons biedt.
Inmiddels zijn al nieuwe afspraken gemaakt voor de dorpswandelingen. Hoewel het aantal deelnemers per dorp ver-
schild blijkt het zeker in een behoefte te voorzien. Dat is ook het geval met de excursies en de lezingen. De excursie in
februarijl. naar het museum van het Kadaster in Arnhem kende een zodanig grote belangstelling dat een extra excur-
siedag nodig was om alle gegadigden in de gelegenheid te stellen hieraan deel te nemen.
De jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdagavond 21 april a.s. in Villa Veertien te Dieren. Naast
het huishoudelijke gedeelte is een aanvullend programma in voorbereiding. Verdere informatie hierover ontvangt u
spoedig.

Walter de Wit heeft na vele jaren van grote inzet voor de Kring aangegeven een stapje terug te willen zetten door het
voorzitterschap en hoofdredacteurschap neer te leggen. Hij blijft vooralsnog wel lid van de redactie. Binnen de be-
staande redactie is een oplossing gevonden door de overname van de functie van Walter door Nelleke den Boer-Pinxter
en het eindredacteurschap, inclusief de beeldredactie, door Fineke Burgers.
Het bestuur is verheugd dat Nelleke en Fineke bereid zijn deze functies te vervullen en wenst hen daarbij alle succes
toe.

Ik wens u allen het allerbeste toe voor de rest van 2016.

Namens het bestuur,
Jan Jansen.voorzitter
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