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Voorwoord
Eigenlijk heeft dit boek geen voorwoord. De schrijver had bedacht dat er maar één was die in
aanmerking zou komen om voor dit boek een voorwoord te schrijven: Willem Alexander, onze nieuwe
koning. Dit boek verschijnt in het jaar dat hij koning der Nederlanden is geworden en gaat over het
jaar, waarin Willem I, als eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden de troon besteeg. Daarom
is op 1 juni 2013 onderstaand verzoek aan Koning Willem Alexander gestuurd:
Majesteit,
Dit jaar mogen we ons verheugen op het aantreden van U als nieuwe koning. Graag wil ik U en
het Nederlandse volk hiermee van harte gelukwensen.
Ook 200 jaar geleden mochten we een nieuwe koning begroeten. Na 18 jaar franse bezetting
kwam er weer vrijheid voor het Nederlandse volk. Dat gold ook voor de bevolking van het dorp
Neede, dat deel uitmaakte van de heerlijkheid Borculo, sinds 1777 in het bezit van de prinsen van
Oranje. Tegenwoordig maakt Neede deel uit van de gemeente Berkelland.
Op 15 november 1813 zijn de eerste Kozakken door Neede getrokken, waarmee ook Neede
bevrijd was van de franse bezetters. Met de uitgifte van het boek “Neede voor 200 jaar” willen de
historische verenigingen van Neede op 15 november 2013 dit feit herdenken. In dit boek wordt
aandacht geschonken aan wat er in de periode rond 1813 zoal in en om ons dorp gebeurde. Om
die gebeurtenissen in het juiste kader te plaatsen is er ook aandacht voor wat er zich landelijk en
regionaal afspeelde.
Als samensteller van dit boek zou ik U willen vragen een voorwoord, of een bijdrage aan het
voorwoord van dit boek, te schrijven. Samen met een foto van U en Uw voorganger koning
Willem I zou dit een prachtige opening van ons boek zijn.
Links koning Willem I, in 1813 gekroond als eerste
koning van het Koninkrijk der Nederlanden.
(Uitsnit schilderij Rijksmuseum Amsterdam)
Rechts koning Willem Alexander, in 2013 gekroond
tot koning van het Koninkrijk der Nederlanden.
(Bron: www.koninklijkhuis.nl)
(Kleurenversie blz.160)

Op 14 juni 2013 heeft de Dienst van het Koninklijk Huis door middel van onderstaande brief laten
weten, dat een bijdrage helaas niet mogelijk is:
Namens Zijne Majesteit de Koning zeg ik U hartelijk dank voor Uw brief van 5 juni j.l. waarin U de
Koning informeert over het boek ‘Neede voor 200 jaar’ en hem vraagt of hij een bijdrage zou
willen leveren aan het voorwoord van het boek.
De Koning heeft het bijzonder gewaardeerd dat U aan hem hebt willen denken.
Echter, wellicht kunt U zich voorstellen dat een dergelijk verzoek om vele uiteenlopende redenen
regelmatig aan de Koning wordt voorgelegd. Om geen precedenten te scheppen, noch personen
of instellingen tekort te doen, moet helaas van inwilliging van deze verzoeken worden afgezien.
Graag wens ik U veel succes toe met de laatste voorbereidingen van het boek.
Was getekend:

(J.W. Leeuwenburg), Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de
Koning en Hare Majesteit de Koningin.

De schrijver van dit boek hoopt dat de wens van de Algemeen Secretaris van de Koning en de
Koningin is uitgekomen en dat U veel plezier beleeft aan het lezen van dit boek.
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1. Inleiding
Meester H.W. Heuvel begint zijn in 1913 uitgegeven boekje “Neede voor honderd jaar”, met de
opmerking, dat: onze fantasie heel wat weg moet laten om een juist beeld van het oude weversdorp te
vormen. Hij doelde dan met name op de grote textielfabrieken, die in 1913 beeldbepalend waren voor
het dorp, maar nu ook al weer verdwenen zijn. Het boekje werd in 1913 uitgegeven bij de viering van
de honderdjarige bevrijding van de Fransen. Om ons op dit moment anno 2013 een beeld te kunnen
vormen van het dorp Neede van voor 200 jaar moet onze fantasie nog veel meer weg laten: Vrijwel
alles waar we nu aan gewend zijn was er toen nog niet. Geen fietsen, auto’s, telefoons, treinen,
computers, gas, water, elektra en ga zo maar door. Wat was er dan wel?
Neede was twee honderd jaar geleden een dorp met twee straten met huisjes van thuiswevers, die
het niet al te breed hadden en thuis werkten op door fabrikeurs opgestelde weefgetouwen. Deze
fabrikeurs, de latere textielfabrikanten, waren de welgestelden, die woonden in de wat betere en
grotere huizen. Buiten het dorp waren er in de buurtschappen Ruwenhof, Hoonte en Noordijk
verspreid liggende boerderijen en wevershuisjes. Alle transporten en reizen vonden plaats te voet, per
paard of per boot, zoals met de Berkelzomp. De boeren brachten hun producten zelf met de
kruiwagen naar de markt in Zutphen. Fatsoenlijke wegen waren er trouwens nog niet, vrijwel alle
wegen waren zandwegen, oftewel karrensporen, die ’s winters grotendeels onbegaanbaar waren of
onder water stonden. Het was zo vanzelfsprekend dat alles te voet gedaan werd, dat de afstanden
tussen de plaatsen in uren gaans aangeduid werden. Zo was de afstand van Neede naar Diepenheim
1 uur gaans. Dat zelfde gold voor de afstand van Neede naar Haaksbergen. De afstandsmaten meters
en kilometers waren als standaard nog niet ingevoerd.
Twee honderd jaar geleden kwam er ook in Neede een einde aan een periode van bezetting door de
Fransen nadat Napoleon op 19 oktober 1813 bij Leipzig was verslagen en de Fransen ons land bijna
overal snel hadden verlaten. Of er in Neede Fransen gestationeerd zijn geweest is niet gebleken. Wel
is gedocumenteerd dat op 15 november 1813 de eerste 35 Kozakken door Neede getrokken zijn,
waarmee de bevrijding hier in ieder geval een feit was. In een aantal wat grotere plaatsen was de
bevrijding niet direct gelukt. Zo werd Deventer na een langdurige belegering pas in april 1814 bevrijd.
Ook Needenaren moesten zich te Gorssel melden om aan de belegering van Deventer deel te nemen.
De periode van 1795 tot het najaar van 1813 wordt de Franse tijd genoemd. Aanvankelijk veranderde
er niet veel, want er was van een heftige revolutie geen sprake. Ook in Neede leek het normale
dagelijkse leven gewoon door te gaan: Er werden kinderen geboren, er werd getrouwd en mensen
overleden. En ondertussen zaten de inwoners elkaar met kleine conflicten in de haren, zoals blijkt uit
de rechtszaken, die plaats vonden bij het hof te Borculo. Van een directe Franse invloed was weinig te
merken. Dat veranderde echter dramatisch toen Napoleon in 1810 de conscriptie, de dienstplicht,
invoerde en een aantal Needse jongemannen naar Rusland gestuurd werd om nooit meer terug te
keren. Daar waar tegenwoordig jaarlijks stilgestaan wordt bij de gevallenen uit de laatste oorlogen is
daar tweehonderd jaar geleden niets van te merken. Voor hen die vielen was toen niet aan de orde.
De veelal arme gezinnen die door het noodlot waren getroffen en die aan vele sterfgevallen gewend
waren, zullen hun verdriet in stille eenzaamheid verwerkt hebben. Pas in 1865 werd bij Koninklijk
Besluit het Zilveren Kruis 1813-1815 ingesteld voor de weinige nog levende oud-strijders van de
krijgsverrichtingen in die jaren. Die van 1812 telden daarbij niet mee, omdat er toen niet voor Oranje
gevochten was.
De Franse tijd kan tengevolge van veranderingen in het Nederlandse staatsbestel in een aantal
onderscheidbare periodes ingedeeld worden. Deze periodes zijn gebruikt om dit boek in te delen. Op
de volgende bladzijde zijn deze periodes in een schema weergegeven. Van elke periode wordt eerst
kort de landelijke situatie geschetst, om vervolgens uitvoeriger te berichten over de regionale en
plaatselijke gebeurtenissen. Als er in de Franse tijd een regionale krant zou hebben bestaan, dan
zouden deze berichten daar in hebben kunnen staan. Er bestond echter alleen een soort
staatscourant, waarmee de vele staatsmaatregelen aan de lokale bestuurders werden doorgegeven.
Toen in 1795 de Fransen Nederland bezet hadden, kwam er een einde aan de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden en ontstond de z.g. Bataafse Republiek. Hier en daar hebben de patriotten
het bestuur overgenomen, maar ook veel oude regenten bleven zitten. Nederland bleef een eigen proFrans georiënteerde regering houden die, net als in de periode ervoor, weinig doortastend was en een
nogal afwachtende houding aannam. In 1801 ontstond na een grondwetswijziging het Bataafs
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Gemenebest, waarbij de staatsinrichting was gewijzigd. In 1806 heeft Napoleon geprobeerd de slappe
Nederlandse houding te doorbreken door zijn broer Lodewijk Napoleon als Koning der Nederlanden
aan te stellen. Maar ook Lodewijk Napoleon was niet erg doortastend en met name ten aanzien van
de invoering van de dienstplicht treuzelde hij. Toen Napoleon dan ook in de richting van zijn vele
vijanden de touwtjes strakker aanhaalde, was het gedaan met de soepelheid van Lodewijk Napoleon.
In 1810 kwam Nederland direct onder het keizerlijke regime van Napoleon en werd de Franse
Wetgeving ook hier ingevoerd. Dit heeft tot vele, grotendeels positieve, veranderingen van het bestuur
en de administraties geleid. Veel van deze maatregelen zijn tot op de dag van vandaag in stand
gebleven, zoals de registratie van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en het kadaster. Ook de
rechterlijke macht, zoals we die nu nog kennen, is toen ingevoerd. Ook is op 1 maart 1811 de
gemeente Neede ontstaan.

Schematisch overzicht van de Franse tijd [Bron: Wikipedia]
Na de bevrijding in 1813 keerde het naar Engeland uitgeweken huis van Oranje terug naar Nederland.
Frederik Willem van Oranje Nassau zette op 30 november weer voet op Nederlandse bodem. Op 1
augustus 1814 aanvaardde hij ook de soevereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden. Dat heeft
geduurd tot 1830, toen de Belgische opstand uitbrak en Belgie zich onafhankelijk maakte. Als
compensatie voor de in Duitsland rond Dillenburg gelegen Nassause gebieden kreeg Willem I in 1815
het groothertogdom Luxemburg toegewezen.
Een aantal geschiedschrijvers heeft in de loop der jaren over lokale gebeurtenissen in de Franse tijd
geschreven. In een hoofdstuk 8 wordt uit een aantal van deze verhalen geciteerd. Voor de rest is de
inhoud van dit boek vooral ontstaan door onderzoek in archieven, zoals die van de gemeente Neede
en van de Stad en Heerlijkheid Borculo. Transcripties van stukken uit archieven en publicaties worden
cursief weergegeven, waarbij zo veel mogelijk de originele handgeschreven tekst en spelling in stand
is gehouden. Het gebruik van hoofdletters en leestekens is daarbij niet altijd duidelijk geworden.
Dit boek eindigt met een bijlage met concrete beschrijvingen van de dorpen Neede, Ruwenhof,
Noordijk, Hoonte, Lochuizen en Rietmolen op basis van de gegevens uit de eerste kadasterkaarten
van 1830, bevolkingsregisters uit 1825 en andere bronnen, zoals oude aktes.
Ten behoeve van de leesbaarheid is het aantal bronvermeldingen beperkt gelaten. Dat neemt niet
weg, dat de belangrijkste bronnen wel achter in dit boek vermeld staan en dat er een beperkt aantal
verwijzingen in de tekst opgenomen is. Voorop heeft gestaan om er een leesbaar boek van te maken
over een boeiende periode en wat minder om het wetenschappelijk te verantwoorden.
Heel korte berichten of anekdotes zijn niet in afzonderlijke paragrafen opgenomen, maar worden
tussen de tekst door op de volgende wijze vermeld:
Wist U, dat: de gemeente Neede net geen tweehonderd jaar bestaan heeft, maar dat tengevolge van
de fusie tot Berkelland op 1 januari 2005 de teller op 194 jaar is blijven steken?
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2. De periode 1790 – 1795: Regenten, orangisten en patriotten.
Alvorens aandacht te schenken aan de situatie in Neede van 1790 tot 1795 eerst een stukje
Nederlandse geschiedenis met betrekking tot deze periode. Vanwege de machtsstrijd tussen de
orangisten, bijgestaan door de regenten, die het tot dan toe voor het zeggen hadden, en de patriotten
was het erg onrustig in het land. De patriotten wilden meer macht aan het volk toekennen, met als
voorbeeld Frankrijk na de revolutie met hun vrijheid, gelijkheid en broederschap. De orangisten
daarentegen wilden de macht met de stadhouder Willem V van Oranje Nassau als boegbeeld verder
centraliseren en uitbouwen. Omdat voor de uitvoering van dit bestuur veel (adelijke) regenten ingezet
werden, sloten veel van deze adellijken zich bij de orangisten aan. Maar door de besluiteloosheid en
de beperkte macht van het landelijke bestuur bleef de onrust voortbestaan. Te meer daar het op
regionaal niveau nog niet gedaan was met de macht der regenten en hun lokale rijkjes en privileges.

Schoolplaat van de aanhouding van
prinses Wilhelmina van Pruissen,
echtgenote van Stadhouder Willem
V bij de Goejanverwellesluis nabij
Gouda op 28 juni 1787.
Getekend door J.J.R. Wetstein
Pfister en uitgegeven door J.B.
Wolters te Groningen.
[Bron: Wikipedia]

Stadhouder Willem V, met zijn gemalin Frederika
Sophia Wilhelmina van Pruisen en de kinderen
Frederica Louisa Wilhelmina, Willem Frederik (de
latere koning Willem I der Nederlanden) en Willem
Geoge Frederik.
Schilderij van Pieter le Sage, Rijksmuseum
Amsterdam.
[Bron: Wikipedia]
Willem V, volledig Willem Batavus van Oranje
Nasau, werd geboren in 's-Gravenhage op 8
maart 1748 als zoon van Willem IV en Anna van
Hannover. Hij werd opgevoed door zijn moeder en
vanaf 1759 door Lodewijk Ernst van BrunswijkLüneburg-Bevern. Hij was pas 3 jaar toen zijn
vader in 1751 stierf. In 1763 werd hij ernstig ziek
en vreesde men voor zijn positie als opvolger. In
1766 was hij meerderjarig geworden en trad hij
toch aan als stadhouder. Hij overleed te Brunswijk
op 9 april 1806.
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2.1 De Nederlanden van 1790 tot 1795.
In 1790 waren de Noordelijke Nederlanden verenigd in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën,
ook wel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd. Aan het hoofd stond Stadhouder
Willem V van Oranje Nassau, getrouwd met Wilhelmina van Pruisen.
De zeven provincies, te weten Vriesland, Gelre, Holland, Overijssel, Groningen, Utrecht en Zeeland,
kenden een grote mate van zelfstandigheid. Dat gold ook voor een aantal grotere steden. Voor een
aantal algemene zaken, zoals internationale handel en militaire aangelegenheden, was er een
overkoepeld bestuur met een Staten-Generaal. Dit bestuur was ook toen reeds in den Haag
gevestigd. De Staten-Generaal bestond uit vertegenwoordigers van de zeven provinciën. De niet tot
de republiek behorende provincies Staatsbrabant, Staatslimburg en Staatsvlaanderen werden voor
algemene zaken wel vanuit den Haag bestuurd. [Bron: Wikipedia].
In 1790 was het zoals gezegd al jaren onrustig in de republiek. Het leek er op dat ook stadhouder
Willem V de kluts geheel kwijt was, hetgeen ertoe leidde dat er van besluitvorming weinig sprake was.
Mede daardoor kregen de Patriotten steeds meer de macht in handen. Dit leidde er toe dat Willem V
in 1786 naar Gelderland vertrokken was en zijn intrek had genomen in Nijmegen.
Op 28 juni 1787 wilde zijn echtgenote, prinses Wilhelmina van Pruissen naar den Haag reizen om
contact op te nemen met de Oranjegezinde groepen in Holland. Bij Goejanverwellesluis werd ze
echter door patriotten tegengehouden. In de nasleep hiervan dreigde een burgeroorlog. Om dit te
voorkomen stonden de Staten van Gelderland koning Frederik van Pruisen toe de Nederlanden
binnen te trekken. De patriotten namen de vlucht, veelal naar Noord-Frankrijk en de macht van
stadhouder Willem V werd hersteld. Alhoewel de prins zelf niet op wraak uit was, is het er bij het
herstel van de macht niet erg zachtzinnig aan toe gegaan. De belhamels onder de prinsgezinde
bevolking, die zich met stenen en knuppels misdroegen, werd weinig in de weg gelegd. Ook werden
door de Pruisen veel als niet oranjegezind bekend staande Nederlanders naar het gevang in Wezel
gevoerd.
Op 18 juni 1790 werd per decreet het bezit en het gebruik van vuurwapens verboden. Dit gold zelfs
voor het toen reeds populaire vogelschieten tijdens volksspelen.
Ons land verkeerde in 1790 in grote armoede en werd geplaagd door bedelaars en rovers. Ook
overstromingen en ziektes, zoals de epidemische rode loop (dysenterie), maakten het er niet beter op.
Door het verlies van de vloot en de overzeese gebieden aan Engeland in de verloren oorlog van 1780
tot 1784, was de buitenlandse handel vrijwel stil gevallen.
De meest bekwame figuur van het herstelde Oranjebewind was Laurens Pieter van Spieghel. De uit
Zeeland afkomstige raadspensionaris gaf zich alle moeite het bestuur te centraliseren, de financiële
toestand te verbeteren en het leger en de vloot te versterken. Hij kreeg echter geen steun van
stadhouder Willem V, die te veel hechtte aan en eerbied toonde voor het historisch gegroeide en de
toestand wilde laten zoals die was. Er kwam niets tot stand.

.
In Antwerpen gedrukte vlugschriften (Archief Zutphen)
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In plaats van waakzaam te zijn in de richting van met name het zich hergroeperende Frankrijk, namen
de weerloosheid en de verwarring steeds verder toe. De naar Noord Frankrijk gevluchte en later met
de Fransen oprukkende patriotten hadden zich verenigd tot de Verbondene Bataven tot herstel der
Vrijheid in hun Vaderland, later het Comité Revolutionair der Bataven genoemd. Ze stonden onder
leiding van J.C. de Kock, Hendrik Schilge en Jean F. Rud. Van Hooff.
In 1792 en 1793 werden te Antwerpen ter beïnvloeding van de Nederlandse bevolking pamfletten
gedrukt. Deze werden vanuit geblindeerde koetsen in de Noordelijke Nederlanden verspreid.
De Zuidelijke Nederlanden (België) behoren tussen 1713 en 1795 tot de Oostenrijkse tak van de
Habsburgse Monarchie onder keizer Jozef II. In 1793 was het Franse leger, onder leiding van Charles
Francois Dumouriez, begonnen de Zuidelijke Nederlanden te veroveren. Ze hadden daarbij hulp van
de naar Noord Frankrijk uitgeweken patriotten onder leiding van Herman Willem Daendels.
Nadat in Frankrijk de democratische republiek was ontstaan en de hoofden waren gevallen van
Lodewijk XVI en Marie-Antoinette, dacht men dat dit in de Nederlanden en Engeland ook zou moeten
kunnen en zag men de hoofden van stadhouder Willem V en King George III ook al rollen. Breda en
Eindhoven werden al spoedig veroverd, maar in Willemstad werd stand gehouden.
Ondertussen werd het Franse leger in de buurt van Charleroi in de flank aangevallen door het
gecombineerde leger van Oostenrijkers, Pruisen, gehuurde Zwitsers en Nederlanders. Onder de
Nederlanders bevond zich ook de uit Noordijk afkomstige korporaal Harmen Willemsen. Bij het riviertje
de Sambre werd door de Fransen een drietal aanvallen en belegeringen op Charleroi uitgevoerd en
door de Nederlanders en anderen afgeslagen. Echter, door een tactische fout zijn de Fransen er de
vierde keer wel in geslaagd Charleroi te veroveren. De geallieerde legerleiding dacht dat de Fransen
het hadden opgegeven en verplaatste een groot deel van het leger naar Den Bosch om daar de
Fransen terug te drijven. Toen de Fransen toch opnieuw Charleroi belegerden, was het binnen een
paar dagen bekeken. Toen het leger terugkeerde, had de stad zich reeds overgegeven.
Na de slag bij Fleurus op 26 juni 1794 werd België door de Fransen onder de voet gelopen. Snel
daarna vielen ook Den Bosch, Venlo en Maastricht in Franse handen en daarna op 7 november 1794
was ook Nijmegen gevallen.
Begin 1795 viel het Franse leger onder leiding van Pichegru de Noordelijke Nederlanden binnen. De
winter was streng en de grote rivieren waren dichtgevroren, zodat de Fransen zonder veel tegenstand
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen konden trekken en veroveren.
Op zondag 18 januari 1795 vluchtte
stadhouder Willem V samen met zijn
zonen Willem Frederik en Willem
George Frederik voor de oprukkende
Fransen. Hij was liever naar zijn
Duitse bezittingen gegaan, maar
moest van de Staten Generaal naar
Engeland vluchten. Met tegenzin
stemde hij hiermee in. Door het
langdurige geruzie was er geen tijd
meer om op goed weer te wachten. Er
was die dag veel wind. De hoogte van
de golfslag is af te lezen aan de
golvende regels van de brief die
Willem V aan raadspensionaris
Laurens Pieter van Spiegel schreef
vanaf het van Scheveningen
vertrekkende schip de 'Johanna
Hoogenraadde' van rederij Michel de
Heijer. Uitgaande van de spotprent op
de volgende bladzijde lijkt Willem zich
in Engeland niet te hebben verveeld.
Vertrek van stadhouder prins Willem V naar Engeland. (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)
Over de Scheveningseweg reden achttien rijtuigen met porselein, schilderijen, zilver, kunstvoorwerpen
en kisten met goud naar het strand om de vissersschepen te vullen die de stadhouder zouden
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begeleiden. Vanaf de genoemde zondag bevond de stadhouder zich, met twee zwarte bedienden in
zijn gevolg, in ballingschap.
Engelse spotprent van Willem V in
Engeland gemaakt door James
Gillray, gepubliceerd door
Humphrey, op 16 september 1796,
met de volgende uit het Engels
vertaalde tekst: Willem V, prins
van Oranje, als een vette, naakte
Cupido, rustend op een platform
van gras en bloemen leunend op
een zak met 24.000.000 dukaten.
Op de voorgrond een aantal
oranjeboompjes waaraan
gelijkenissen van de prins groeien.
Op de achtergrond, als in een
droom, veel hoogzwangere
vrouwen: een melkmeisje, en
visvrouw, een dienstmeid en een
aantal boerenvrouwen.
Tussen 1795 en 1813 was er in Londen geen Nederlandse regering gezeteld, zoals dat later wel het
geval was in de periode 1940-1945, de tweede wereldoorlog. Van 1795 tot 1810 heeft Nederland in
Den Haag een eigen pro-Frans georiënteerde regering behouden. Daarna namen de Fransen de regie
over. Willem Frederik, de zoon van Willem V en de latere koning Willem I, is in 1796 met zijn vrouw
Wilhelmina van Pruisen vanuit Engeland naar Berlijn in Pruisen vertrokken.
2.2 Neede en de Achterhoek van 1790 tot 1795.
In de periode van 1790 tot 1795 maakte Neede, evenals Eibergen en Borculo, nog deel uit van de
heerlijkheid Borculo, dat na de aankoop door Stadhouder Willem V in 1777 een bezitting van de
Oranjes geworden was. Daarmee was stadhouder Willem V ook heer van Borculo. Hij liet bij de
aankoop in 1777 een rapport opstellen van de situatie in zijn nieuwe aanwinst en liet tevens
vastleggen hoe de heerlijkheid bestuurd moest worden. Daarbij was de heerlijkheid verdeeld in:
 de stad en het schependom Borculo
 de voogdij Geesteren
 de voogdij Eybergen
 de voogdij Neede
 en de voogdij Beltrum.
Een voogdij was een gebied bestaande uit verschillende kleine dorpen en boerschappen. Het was een
bestuursdistrict, met aan het hoofd een door de heer van Borculo benoemde voogd, eventueel
ondersteund door een ondervoogd. De voogd had een uitvoerende en administratieve taak. Hij was
een klein beetje burgemeester, maar meer nog veldwachter, deurwaarder en toezichthouder. Het was
een baantje waarmee in de regel een lid van een belangrijke plaatselijke familie begiftigd werd. In
Neede was Jan Olthaar voogd en Gerrit Brouwers de ondervoogd. De voogdij Neede was nog weer
verdeeld in vier marken (De marke Hoonte, de marke Lochuizen, de marke Neede en de marke
Noordijk) en vierentwintig rotten. Een rot was een wijk binnen een voogdij. Aan het hoofd van een rot
stond een afzonderlijke rotmeester, die verantwoording aan de voogd verschuldigd was. De
rotmeesters zorgden voor het uitvoeren van veel dagelijkse zaken, zoals het aanzeggen van het
wachtlopen op het Hoge Huis te Borculo en hetzelfde voor het onderhoud van ’s Heeren Wegen, de
doorgaande wegen. De rotmeester was veelal een grotere boer of scholte binnen het rot.
Aangezien de heerlijkheid een zelfstandige eenheid was, werden ook de gezagshandhaving en
rechtsspraak lokaal geregeld. Borculo kende drie gerechtshoven, één voor de hoge, één voor de
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middelbare en één voor de lagere rechtszaken. De protocollen van de alhier gevoerde rechtszaken
geven een goed beeld van het reilen en zeilen in die tijd.
Omdat stadhouder Willem V niet zelf de heerlijkheid kon aansturen, had hij een drost of drossaard
aangesteld. Mr. August Robbert van Heeckeren van Suideras was tot de Franse inval in 1795 drost
van de vrije heerlijkheid Borculo. Hij woonde op het Mensingh bij Geesteren, gelegen nabij de weg
naar Neede (huidige Needse Tolweg) en was inzake bestuur en rechterlijke macht in onze streek een
machtig man met vele functies. Hij was, evenals de andere adellijke van Heeckerens een fel
voorstander van de Oranjes, en heeft wat dat betreft voor en in de periode van de Franse bezetting
veel van zich doen spreken.
De heerlijkheid Borculo had diverse bezittingen, zoals de Stad en het hof van Borculo, de watermolen
met sluis, de oliemolen, erven met goederen en catersteden (keuterboerderijen) en diverse percelen
land en heide- en plaggenvelden. Over de erven met goederen en de catersteden waren de pachters
jaarlijks een afdracht verplicht. Hierbij is het opvallend, dat dit soort bezit onder Neede niet veel
voorkwam. Alleen de hoven Wenink en Groot Hoonte kenden pachtverplichtingen aan de heer van
Borculo. Onder Haarlo had het hof Scholten verplichtingen met betrekking tot de inning van de
zogenaamde Wisscher pacht, getuige een zaak voor het gerecht van Borculo uit 1790. Het gaat om
een zaak tegen Waander Grooters, Scholte te Haarlo. Enkele citaten uit het gerechtsprotocol geven
een beeld van de gang van zaken en hoe dit fout kan gaan:
-

-

-

-

Dat uit verschijdene goederen en plaatsen onder de Heerlijkheid gelegen en daar meede uit
de plaatse van de beklaagde Scholten-plaatse genaamd enig Koorn ‘s jaarlijks is gaande, de
Wisscher pagte genaamd, wordende.
Dat dat Koorn door de tijdelijke Bouwlieden op het Hofgoed Vaerwark onder Eibergen
geleegen, namens den Hoogen Heer der Heerlijkheid als Eijgenaar van dat Hofgoed, ’s
Jaarlijks met een daertoe gebruijkelijk en gewoonlijk Maathschepel, aan die Goederen en
huijsen bij het ophalen moet gemeten worden.
Dat wijlen Garrit Vaerwark alsTijdelijken Bouwman van opgemelde Hofgoed Vaerwark in het
jaar 1788 volgens zijn pligt met het daartoe Gebruikelijke Maathschepel aan die goederen en
huijsen bij het ophaalen dat koorn heeft gemeeten.
Dat op 15 November deszelven Jaars met dat maathschepel ten huijse van den Beklaagde
Waander Groothers op Scholtens plaatse komende, tegens den Beklaagde gezegt heeft, we
koomen nu om Koorn tot de Wisscher pagt gehorende te meten en op te halen.
En dat die daarop aan den Bouwman ten antwoord heeft gegeven: dat koorn ligt daar op de
deele, maar dat wil zo gemakkelijk niet gaan. De bouwman heeft zich vervolgens begeven
aan het meten van het koorn.
Dat terwijl hij daar mee bezig was, de beklaagde in dezen zig niet heeft ontzien den Bouwman
Vaerwark schoon in functie zijnde namens den Heer dezer Heerlijkheid als Eijgenaer van
diekgenoemde Hofgoed, onder het meeten van het Koorn te inducteren met denzelfden uit te
schelden voor een Schelm en te verwijten, dat hij Vaerwerk hem de Beklaagde en zijn huijs al
zeven Jaeren, met dat gaudiefs en Judas schepel bestolen en benadeelt hadde. Dat
beklaagde het hierbij niet gelaten maar alwijders onder dat meeten dien Bouwman nog heeft
gedrijgt over kop te smijten.

Klager in dit proces was Mr. A. Aberson, advocaat fiscaal van de Stad en Heerlijkheid Borculo.
Aangezien de beklaagde Waander Grooters het ten laste gelegde niet wou bevestigen, was de klager
bezig verder bewijsmateriaal te verzamelen. De klager had nog geprobeerd de hulp van Derck
Veldink, de voogd van Geesteren waar Haarlo op dat moment onder viel, in te roepen. Diens
pogingen de beklaagde te spreken te krijgen om de zaak af te handelen liepen op niets uit. Gezien dat
resultaat en omdat de klager vond dat er voldoende bewijs was verzameld werd het proces
voortgezet.
Waander Grooters, wiens kinderen trouwens Groters werden geschreven, heeft ook nog een band
met de schrijver van dit boek. De overgrootmoeder van Wim Meerman was Harmina Groters, de
vrouw van Fredrik Meerman, die woonde op de Kapraol te Noordijk. En Waander Grooters was weer
de overgrootvader van Harmina. In de jaren 1796 tot aan zijn overlijden op 8-1-1801 was Waander
Grooters ook huwelijkscommissaris te Haarlo. Na zijn dood bleven zijn vrouw en minderjarige
kinderen met schulden achter. Om de pacht te voldoen moesten stukken land verkocht worden, zoals
b.v. “den Winkel, de Elsebréé, de Kleijkamp en een Weijde bij Forkink in Haarlo”. De scholte te Haarlo
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woonde op een eeuwenoud goed, aan de Berkel, op de kadasterkaarten van 1830 aangeduid als
Scholten. Het is dan in bezit van de Needse koopman Roelof Bloos. Later woonden er, tot het
boerenbedrijf gestopt is, de families Prinsen en Memelink. Daarna is er een zorgboerderij ontstaan,
eerst het Memelink geheten en thans de Berkelhof genoemd.
2.2.1 Mr. August Robbert van Heeckeren van Suideras en de omwenteling te Zutphen.
August Robbert van Heeckeren, heer van Suideras, werd geboren op kasteel Enghuizen en op 31 juli
1743 te Hummelo gedoopt. Hij werd op 24 oktober 1763 in de ridderschap van het graafschap
Zutphen beschreven. Van 1781 tot 1792 was hij burgemeester of liever schepen van de stad Zutphen.
Hij was voorts raad in de Hof van Gelderland, burgemeester van de stad Groenlo, drossaard van de
stad en heerlijkheid Borculo en in 1792 scholtus binnen en buiten Zutphen en president van de
gedeputeerde staten van het graafschap Zutphen. [Bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek
der Nederlanden.]
Sinds 1783 was er in Zutphen onenigheid tussen de Oranjepartij en de patriotten. Leden van de
familie van der Capellen waren ijverig bezig ongenoegen en oproer te verbreiden. Een verzoek tot
herstel van gunsten, opgesteld door leden der van der Capellen familie, werd aangeboden aan de
gemeenslieden. De gemeenslieden vormden een adviesorgaan van de Zutphense raad. Echter, deze
raad, die voor het merendeel uit aanhangers van het huis van Oranje bestond, ging veelal voorbij aan
de adviezen.
Suideras, zoals August Robbert van Heeckeren van Suideras meestal werd genoemd, had als
burgemeester veel invloed op de raad. Suideras was 'een waardig evenbeeld van Capellen van de
Marsch, even onvoorzichtig en doldriftig als deze even heftig ijverende voor den prins als Capellen
voor de patriotten en (naar het schijnt) ook een persoonlijke vijand van zijn politieke tegenstander'. De
raad wees, ondanks het protest van de burgemeesters Capellen van Rijsselt, Verstegen en de Rode
van Heeckeren, het verzoek van de hand, en verzocht er niet mee lastig gevallen te worden.
Nadat het protest van de drie raadslieden bekend was geworden, werd er te Deventer een naamloos
geschrift uitgegeven, waarin het volk aangespoord werd om de wapens op te vatten. Omdat het
patriotsgezinde bestuur van Deventer weigerde aan het verzoek te voldoen een onderzoek in te
stellen naar de drukker en verspreider van dit oproerschrift, werd een premie van 1000 gulden
uitgeloofd voor de ontdekking van de schrijver. Bang voor oproer besloot de raad in een geheime
vergadering de commandant der stad, generaal-majoor van Heeckeren van Molecaten, te verzoeken,
in dat geval tussen beiden te komen.
De drie protesterende burgemeesters zorgden er wel voor dat de zaak niet geheim bleef, zodat er
weldra een tweede naamloos geschrift voor den dag kwam, waarin Suideras beschuldigd werd tegen
de prins gezegd te hebben dat het noodzakelijk was dat er te Zutphen burgerbloed gestort werd. Hij
verklaarde dat voor laster. Toen er over de garnizoensuitbreiding gesproken werd en men hem had
doen opmerken dat het tot een bloedbad zou kunnen komen, indien zulks tegen de zin der burgers
geschiedde, had hij alleen geantwoord: 'dat zij, die daarvan oorzaak waren, het aan zich zelf te wijten
hadden’.
De uitbreiding van het garnizoen had plaats zonder dat er direct onlusten ontstonden. Die kwamen
later wel. Echter, hoezeer de patriotten zich ook roerden, zelfs enige patriciërs op hun hand hadden
en door veel middenstanders geaccepteerd werden, de meerderheid, ook de mindere volksklasse,
bleef de oude staat van zaken trouw. In 1787 werd de patriottische partij overal overwonnen; Suideras
begaf zich op 24 juni met een Oranje-kokarde versierd op de parade naar het stadhuis, waarna
ogenblikkelijk de officieren en soldaten begonnen hun gehechtheid aan het huis van Oranje kenbaar
te maken door vechtpartijen met de patriotten. De generaal van Heeckeren van Molecaten liet deze
ontwapenen en de patrouilles verdubbelen, doch de onrust nam hoe langer hoe meer toe. Bij bekende
patriotten werden de ramen ingeslagen. Één der heftigste van hen, de schoenmaker David Reinders,
schoot vanuit zijn huis een soldaat dood. Het woedende krijgsvolk wilde hem vermoorden, doch de
officieren wisten dat te beletten en hem ongedeerd naar de gevangenis te brengen. De volgenden
dag, 26 juni, haalden de soldaten overal op eigen gezag de vaandels, degens enz. op en ’s middags
werd het Oranjevaandel uit het stadhuis gestoken en was de omwenteling volbracht.
Dat Suideras weinig geliefd was bij de patriotten moge blijken uit het volgende per pamflet verspreide
gedicht:
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Aan den zo verdienstelyken Heere Mr. August Robbert
Baron van Heeckeren, Heer van Zuideras,
Burgemeester der Stad Zutphen,
Alias Den Bloedtapper
De Grootste hoerendop dien ooit de zon bescheen
De grootste brabbelbaart, veragt van groot en kleen
Die 't echte huwelykbed trouwlooslyk durft onteeren
Met vuile hoeren doet zijn lust en snood begeren,
Die 't recht, 't burgerrecht - zeer gaarn zag verkragt,
en 't vrij gemeenebest ten laagsten val gebragt,
Zulk een snoodck deugniet woont noch in onze muuren
Dan werd gevloekt, gedoemd van al zijn nageburen
Hij lost en post en borgt en weet van geen betalen
Die schurk is Zuideras. De duivel mag hem haalen.
August Robert van Heeckeren tot Suideras (1743-1811)
Silhouetportret met vier-regelig onderschrift door C. Pantekoek
Stadsarchief Zutphen, Fotocollectie
[Bron: Internet (www2.historischcentrumoverijssel.nl)]
2.2.2 Rotmeester Jan Harperink weigerde het aanzeggen van de wacht.
In 1790 was Neede een voogdij onder de Stad en Heerlijkheid Borculo. Binnen de voogdij waren de
rotmeesters er verantwoordelijk voor, dat bewoners binnen hun rot wacht moesten lopen bij het Hoge
Huis te Borculo en dat ze moesten meewerken aan het onderhoud van de wegen. Blijkbaar was de
Noordijkse rotmeester Jan Harperink te kort geschoten in het aanzeggen van het lopen van de wacht,
want op 30 september 1790 liep er bij het gerecht in Borculo een zaak tegen hem in naam van en
vanwege zijn Doorlugtigste Hoogheid den Heere Prins van Orange en Nassau als Heer van de Stad
en Heerlijkheid Borculo. Op die dag werden de Needse voogd Jan Olthaar en de ondervoogd Garrit
Brouwer in de zaak tegen de Noordijkse Rotmeester Jan Harperink ondervraagd door rechter L.J.
Lambergh. Eén van de aan beide getuigen voorgelegde vragen luidt:
Of Getuijgen meede niet bewust zijn dat Jan Harperink onder de voogdie Neede en
Buurschap Noordijk woonagtig meede aldaar is Rotmeester en zedert enegen tijd heeft verwijgert en
nalatig is gebleven om de aanzage en opboden aan de huijslieden onder zijn Rot te doen tot het
presteren van de wagten bij den Hoogen Huijse Borculo, en dat rond geweest zijnde als den daarop
volgenden Rotmeester onder de Voogdie.
Eerste getuige, Jan Olthaar, verklaard, dat het gevraagde in deezen in alle zijne deelen en
leeden de waarheid is.
Tweede getuige, Garrit Brouwers, zegt, dat zulks als in deezen gevraagd wordt meede wel
weet, met bijvoeging dat over dat stuk zelvs wel eens met Jan Harperink had gesproken en dat hij Jan
Harperink hadde gezegd dat hij het aanzijden (aanzeggen) aan zijne naaste nabuur en verder niet,
zoo als hij gewoon was.
Het verhoor werd afgesloten met de volgende vraag en reacties daarop van de getuigen:
Of Getuijgen alsmeede niet wel weten wanneer Jan Harperink alzodane aanzage en opboding
heeft verweijgert en daerin nalatig is geweest.
Eerste getuige zegt, dat niet met zekerheijd kan bepalen de tijd wanneer Jan Harperink
alsodane aanzagen en opboding wel heeft verweijgert en daerin nalatig is gebleven.
Tweede getuige verklaart dat daar van geen nette bepaling kan maken dog dat het toen hij
ondervoogd van Neede is geworden het geene wel twaalf of dertien Jaeren geleeden is, al zoo is
geweest als het tegenswoordig is, namentlijk, dat Jan Harperink het presteren van de wagten bij den
Hoogen Huijse Borculo alleen maer aan zijn naasten Nabuur aanzeide en verder niet.
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Waarmede dan voorschrevene getuijgen deze haere repotiteur geeindigt en derzelfde met Ede tot
God Almagtig bevestigt hebben.
Blijkbaar was bovenstaande een vervolg op een eerdere aangifte van Mr. A. Abesson, advocaat
fiscaal van de Stad en Heerlijkheid Borculo betreffende beklaagde Jan Harperink en Harmina Vruwink,
de weduwe van wijlen Harmanus Lankheet op Olthof in de Buurschap Noordijk onder Neede ter zake
`hun niet omtzien om de verweijgering van een ieder van hun Rot de Huijslieden aan te zeggen en op
te Boden tot het presteren van de gewoonlijke wagten bij en op den Huijse Borculo, hoedane
dissidentie niet ongestraft kan worden gelaten`.
De gevraagde boete bedroeg twaalf daalders, afwachtende of de beklaagden tot een be- of
ontkenning zouden komen. Daarmee geconfronteerd gaven de beklaagden respectievelijk aan:
Jan Harperink zegt zulks nooit te hebben verweijgert.
De weduwe Lankheet zegt, dat ze daartoe niet gehouden of verpligt is.
Blijkbaar voelde zij zich niet verplicht of in staat de taken van haar gestorven man over te nemen.
Hiermee was ze er blijkbaar nog niet vanaf, want haar zaak keerde nog met regelmaat terug. Het bleef
een twistpunt of ze elke bewoner van het rot de wacht moest aanzeggen of alleen maar haar naaste
buur. Ook toen ze er bij haalde, dat de pachthoeve Olthof waarop ze woonde in bezit was van de
Staaten van Overijssel, kwam er omtrent de plicht tot aanzeggen van de wacht nog geen duidelijkheid.
De zaak sleepte zich nog jaren voort.
Hoe de zaak is afgelopen is niet bekend. Het ziet er naar uit, dat er wat mis was gegaan bij de
communicatie onderling om de wachtbeurt door te geven aan de volgende binnen het Harperinks Rot,
en toen de ronde geweest was, dus alle Rotbewoners wacht hadden gelopen, om dit te melden aan
het volgende Rot, het Olthofs Rot.
Een daalder kwam trouwens overeen met 30 stuivers.
2.2.3 Diverse ruzies onder Neede.
In de loop van 1790 kwamen er diverse zaken van Needse onruststokers voor het “gerigt” te Borculo,
dat zitting hield uit naam van Mr. A. R. Baron van Heeckeren tot Suideras, drost van de Heerlijkheid
Borculo.
- 21 juli: Gerrit Elferink, zoon van Berend Elferink, had, toen Tieleman ten Cate ten huize van
Jan Hendrik Grijzen een bruiloft had gegeven, ruzie gezocht met Derk ten Hoopen door hem
te provoceren en uit te dagen en tegen hem te schelden door te zeggen “Boxes haar wijf”. Als
Jan Hendrik Grijzen niet met alle macht en kracht Gerrit Elferink tegen gehouden had, dan
zou het er voor Derk ten Hoopen jammerlijk uit hebben gezien. Omdat dergelijke
geweldplegingen door de landswetten ten strengste verboden waren, legt de fiscus een boete
op van 15 daalders. Na een gedeeltelijke bekenning door Gerrit Elferink werd de boete
uiteindelijk teruggebracht tot 3 daalders.
- 21 juli: waarschijnlijk in aansluiting op het bovenstaande waren Arent Elferink, Jan Elferink en
Bernardus Elferink zich nog dezelfde dag op den gemeenen herenweg te buiten gegaan.
Arent had “in sijnen blooten borstrok” met een grote stok in de handen de persoon van Derk
ten Hoopen achtervolgd, geattaqueerd en gedreigd met de stok te slaan. Jan had Derk ten
Hoopen aangegrepen, met de vuist op de borst gestoten en gedreigd met “eene blaase pijpe”
die hij in zijn handen had te slaan. Bernardus had met een hoog opgeheven stok gedreigd
Derk ten Hoopen te slaan. Er werden boetes geëist van resp. 20, 20 en 12 daalders. De
beklaagden hebben echter alles ontkend.
- 21 juli: het slachtoffer Derk ten Hoopen had zich blijkbaar ook niet onbetuigd gelaten, want
ook hij werd aangeklaagd. Hij zou een blank mes uit zijn zak hebben gehaald en daarmee de
personen van Bernardus, Arent en Jan Elferink hebben bedreigd. Er wordt zelfs een boete
van 50 daalders gevraagd, maar Derk ontkent gedreigd te hebben om Bernardus, Jan en
Arent Elferink met een mes te snijden of te steken.
- 22 juli: Harmanus Leusink werd aangeklaagd omdat hij Arend Hungerink op de gemeenen
Herenweg met een blank mes in zijn hand had geprovoceerd en uitgedaagd met de woorden
“kom maar eens hier”. En dat niet alleen, want op 10 augustus van dit jaar 1790 had hij het
driejarige kind van Berent Hungerink met een gravenspa op het hoofd geslagen, zodanig, dat
deze beduimeld ter aarde was neergevallen. Bovendien had hij Berent Hungerink aangerand,
geslagen en een bloedwonde aan zijn aangezicht toegebracht. De opgelegde boetes waren
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niet mals, respectievelijk 50, 175 en 15 daalders voor de genoemde vergrijpen. De beklaagde
had echter alles ontkend. Wordt op 11 augustus vervolgd.
11 augustus: Berent Hungerink en zijn vrouw hebben met een spade en anderszins
Harmanus Leusink, die bezig was om de weg te repareren, bond en blauw geslagen. Ook
deze aangeklaagden hebben alles ontkend.

2.2.4 De Korporaal uit Noordijk.
In de jaren, voorafgaand aan 1795, is “de kleine korporaal” Napoleon Bonaparte buitengewoon actief
met land veroveren. De kleine korporaal was een positief bedoelde bijnaam van de Franse generaal,
omdat hij met een lengte van 1,67 meter klein van stuk was en omdat hij zich regelmatig tussen zijn
manschappen begaf en ook zelf de kanonnen afvuurde.
Maar ook vanuit Noordijk was een korporaal actief. Harmen Willemsen, woonachtig op een
boerderijtje waaraan de huisnaam `de Kapraol` is gegeven, was korporaal in het leger van de
Staatsen. Harmen was, reeds voordat hij in maart 1787 getrouwd is, in dienst getreden bij het
regiment van generaal major graaf van Welderen. Dit regiment maakte deel uit ven het leger van de
Staatsen, de Oranjegezindten in de Zeven Provinciën (zelfstandige gewesten) der Nederlanden. Het
was een leger van vrijwilligers, waar men aanmonsterde om de kost te verdienen. Waarvoor en
waartegen men vocht maakte de vrijwilligers in wezen niet veel uit. Het regiment werd in principe
betaald door de provincie Gelderland, maar ook door andere provincies, als het regiment daarvoor
ingezet werd. Zo is van de provincie Zeeland bekend, dat de betalingen door de armlastige toestand
nogal eens achterwege bleven. Het regiment bestond uit 2 bataljons, elk met een grenadiercompagnie
en zes musketiercompagnieën. Begin 1793 bedroeg de sterkte (theoretisch) 762 man. Na de
oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de Franse Republiek aan de Koning van Engeland en de
Stadhouder der Nederlanden werd de sterkte opgevoerd naar 983 man. Na de nederlaag tegen de
Fransen en de aanvankelijke opheffing op 15 januari 1795, ging het regiment in de Franse tijd op in
het 3e bataljon van de 5e Halvebrigade.
Het regiment en dus ook korporaal Willemsen hebben in de jaren tussen 1787 en 1795 een zeer
roerige tijd meegemaakt. Door achtereenvolgens de oorlog tegen de Oostenrijkers, die de Zuidelijke
Nederlanden bezetten, de dreigende burgeroorlog tussen enerzijds de Oranjegezindten en de
Regenten en aan de andere kant de Patriotten en door de inval van het Franse leger is het regiment
weinig rust gegund en is het van de ene garnizoensstad naar de andere getrokken. Vele plaatsen zijn
aangedaan, onder andere ook Doesburg en Zutphen. Met betrekking tot de stationering in Doesburg
drie inkwartieringsberichten:
1794 [oktober] den 17 binnen gemarcheert twee compagnien grenadiers van den
Lieutenant Generaal Van Welderen om guarnisoen te houden tot nader order.
1794 [oktober] den 25 is binnen gemarcheerd op last en order van den Lieutenant
Collonel Prins van Hessen Philipstal 1 Corporaal en 13 man, behoorende tot
de 2 compagnien grenadiers van ’t regiment Van Welderen alhier in
guarnisoen. (Misschien onze Noordijkse korporaal wel.)
1794 [oktober] 28 uitgemarcheerd 2 compagnien grenadiers van den Lieutenant
Generaal Van Welderen met twee karren, ieder met twee paarden; een kar tot
Appeldoorn en de andere tot Wageningen.
In 1794 is het regiment ingekwartierd in Maastricht. Samen met diverse andere regimenten,
waaronder ook buitenlandse regimenten in Nederlandse dienst, zoals Zwitserse en Schotse, zullen ze
deelnemen aan de veldslagen tegen de oprukkende Fransen. Aan het riviertje de Sambre tussen
Charleroi en Namen zijn diverse veldslagen uitgevoerd. Tot vijfmaal toe is de plaats Charleroi
belegerd. Vier keer lukte het de Staatse legers om de Fransen te verdrijven. Het was een misverstand
te denken, dat de Fransen hun lesje geleerd hadden en niet terug zouden keren. Een deel van het
Staatse leger werd naar het Westen gedirigeerd. Toen de Fransen toch terugkeerden was Charleroi
niet te houden en was de overgave getekend, voordat het Staatse leger was teruggekeerd.
Harmen Willemsen, de korporaal uit Noordijk heeft al deze veldslagen blijkbaar overleefd, want hij is
teruggekeerd naar zijn dorp en heeft daar nog vele jaren op “de Kapraol” geleefd. Vanaf 1 augustus
1795 kreeg hij als de ”geweezen Ruyter” Hendrik Willemsen een pensioen uitgekeerd van 91 gulden
per jaar. De voogdij Eibergen was blijkbaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van dit pensioen, dat
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in elk geval tot 1810 veelal per half jaar uitbetaald werd. In het archief van de gemeente Eibergen is in
elk geval het betreffende document gevonden met daarop bijschrijving van alle verrichte betalingen.

De Kapraol, ets van Albert Hemelman. De afdruk is in spiegelbeeld t.o.v. de werkelijke situatie.
In de periodieke uitgave “OLD NEE” van de Historische Kring Neede is een uitvoerig artikel over de
korporaal uit Noordijk geplaatst. [Bron: OLD NEE: 2011-76, blz. 3 – 20]
2.2.5 Heftige uitbraak rode loop te Noordijk.
Op 25 september 1788 werd door de drossaard van de heerlijkheid Borculo melding gemaakt van de
uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte Dysenteria Pertreda, in de volksmode de rode loop geheten.
De drossaard voelde zich verplicht een door de Borculose chirurgein Fredrik Leefers opgesteld
rapport op te sturen. Dokter Leefers had bij eerdere uitbraken ervaring opgedaan en was naar
Noordijk getogen voor een visitatie van de patienten. Zijn rapport kende de volgende inhoud:
Verklaare ik ondergeteekende medicus als dat ik op order van de weled gestrenge heer Roelvink
verwalter drossert deser Heerlijkheid Borculo mij hebbe vervoegt onder Neede in de Buurschap
Noordik om mij aldaar te informeeren naa de contugieuse ziektens die daar zouden grosseeren en
bevonde ten Huyse van Mengerink aldaar een kind van 1 ½ jaar voor agh daagen aan een dysantera
was overleden en de Moeder op gisteren morgen zijde de ander in de maand meij aan febij pertria
overleden, leggende tans nogh de knegt Gerrit zeedert vier daagen aan Dysenteria pertrijde verselt
met koors en benautheijt,
Dat aan t Spijker daar neefens hebbe bevonden, de zoon out 15 jaaren zeedert vier dagen meede aan
Dysanteria pertrida.
Dat in de Hutte van Arent Eevers alias Kippe de dogter Maria ruijm 4 daagen meede aan Dysenteria
pertide zeer slegh en in een beklaaglijk gemoet, leggende genoeghzaam naakent in t stroo, neevens
haar kintjen van 4 jaaren meede seeder twee dagen aan Dysenteria geweest.
Dat aan Smienk de man out 50 jaaren seedert drie dagen meede heeft gelaboreert aan Dysenteria
pertredea verselt met singultus.
Dat aan Kleinhuis de broer Garrit out 20 jaaren seeder 5 daagen aan Dysenteria maligna heeft
gelaboreert.
Dat aan Nieuwhuis hebbe gevonden Gerrit Wilderink met tebr pietris seedert vijf weeken daar aan
gelaboreert.
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In waarheit oirconde hebbe deese geteekend binnen Borkulo op 22 Septbr 1788, Fred. Leefers.
Aangezien chirurgijn Fredrik Leeffers ook een doktershandschrift bezigde en ook niet erg consequent
was in zijn spelling, zijn de schrijfwijzen van de geconstateerde ziektes niet geheel duidelijk geworden.
Blijkbaar waren er verschillende vormen van Dysenteria (rode loop) gesignaleerd. Wel duidelijk is, dat
het een heftige uitbraak was in de buurtschap Noordijk rond boerderij Smienk, in de volksmond
Smeenk geheten, gelegen aan de Borgersteeg. Want ook de genoemde boerderij Nieuwhuis
(Niehoes) ligt aan dezelfde weg, alsmede het Reinshuis, toen in bezit van Mengerink. Het getroffen
gebied maakte deel uit van het Geerdinks Rot, dat verderop in de bijlage wordt beschreven.
Het overleden 1½ jaar oude kind van Mengerink was Janna Mengerink, geboren op 9-6-1787, helft
van een tweeling en dochter van Hendrik Mengerink en Fenneken te Russchemors (ook Assink
genoemd). Hendrik werd ook Spijkers genoemd, hetgeen aansluit bij hetgeen in bovenstaand rapport
vermeld is. Als de tekst “zijnde de ander in de maand meij aan febij pertria overleden” nader
beschouwd wordt, dan was het tweeling broertje Hermen waarschijnlijk reeds in mei 1788 overleden.
De 15 jarige zoon Gerrit, geboren op 6-11-1773, heeft de ziekte overleeft, want hij leefde nog tot 1846
in Noordijk.
2.2.6 Roessingh, dominee en patriot te Neede.
De Eibergse geschiedschrijver Hendrik Odink verhaalde in 1966 in een krantenartikel van de Needse
dominee A. Roessingh, die in de dagen van de patriotten en prinsgezinden het dorp Neede in
opspraak bracht. A. Roessingh was van 1774 – 1800 dominee van de Nederduits Gereformeerde
gemeente te Neede.
In de beschrijving van de heerlijkheid Borculo en de heerlijkheid Lichtenvoorde, opgestelde bij de
aankoop in 1777 door Stadhouder Willem V, is de situatie met betrekking tot de aanstelling van
predikanten, kosters en schoolmeesters voor Neede als volgt weergegeven:
116. Predikant te Neede en desselvs tractement
Den actuelen predikant van Neede is ds. Antonius Roessingh, die deswegens op den 25
november 1773 heeft bekomen de acte van collatie, sub. AA.1mo. En geniet denselven van het
Quartier een jaarlijks tractement van 475 guldens, mitsgaders de vrije bewoninge van het
pastorijehuys, hetwelke mede door het Quartier moet worden onderhouden. Dog waartoe,
volgens resolutie van den 28 augustus 1665 aen de kerkmeesters van Neede jaarlijks werd
betaalt eene vaste summa van 65 guldens.
117. Coster te Neede
Den tegenswoordigen coster der kerke van Neede is Jan Hendrik Assinck, daartoe aengestelt bij
de commissie van adjunctie in dato 15 augustus 1764, sub. AA.2do, genietende hij geen
tractement, maar moet sig met de daartoe staande emolumenten contenteren.
118. Schoolmeester en voorsanger aldaar en desselvs tractement
En den actuelen schoolmeester en voorsanger te Neede is Martinus Soeters, daartoe door den
Heer bij appoinctement van den 5 junii 1764 geëligeert en aengestelt uyt een nominatie van drie
personen door den kerkenraad van Neede als dit recht hebbende, geformeert als sub AA.3tio.
Denselven geniet als schoolmeester jaarlijks van het Quartier een vast tractement van 70
guldens.
Dominee Roesingh was een fel patriot. Onder zijn leiding werden o.a. in de eeuwenoude kerk van
Neede militaire oefeningen gehouden door Needse medestanders van de patriottische beweging. De
dominee hielp zelf mee met het verplaatsen van de banken om zo beter te kunnen oefenen. Of het
legertje van Ds. Roessingh ergens voor is ingezet is niet gebleken. Ook niet of hij op ander wijze in
botsing is gekomen met de Orangisten.
Anders was dat met betrekking tot zijn collega uit Laren: Ds. Langerak, die op kasteel de Nettelhorst
een pak slaag opliep. De Larense dominee was een heetgebakerde patriot terwijl de heer van
Heeckeren van de Nettelhorst en zijn gasten even heetgebakerde Orangisten waren. De ruzie
ontstond, doordat de op 14 juni 1784 op de Nettelhorst geboren Adolf Jacob Hendrik Willem van
Heeckeren van Nettelhorst op 24 juni 1784 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Lochem door ds.
Abbink werd gedoopt, terwijl de Nettelhorst kerkelijk tot Laren behoorde. De volgende dag was er op
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de Nettelhorst een doopmaal met vele belangrijke en vooral prinsgezinde gasten. Tegen het einde van
de maaltijd melde zich ds. Nicolaas Langerak uit Laren om zijn gelukwensen aan te bieden.

Het schandaal op de Nettelhorst (Colectie Hartong, Enschede)
Hij werd door de Heer van Nettelhorst ontvangen en door de bediende werd hem een glas wijn
aangeboden. Toen echter voorgesteld werd een dronk uit te brengen op de gezondheid van de Hertog
van Brunswijk-Wolfensbüttel, ex-voogd van de stadhouder Willem V en door de patriotten Dikpens
genoemd, van wie een portret aan de wand hing, zette ds. Langerak het glas zonder er van te drinken
neer. De maaltijd was daarna snel afgelopen en het gezelschap begaf zich naar buiten, waar het tot
handtastelijkheden kwam. Bij de brug vielen de kasteelheer en twee van zijn gasten over ds. Langerak
heen onder het roepen van kreten als: “verdoemde patriot, oproermaker, wij zullen Uw den hals
breken” en nadat men hem had gefouilleerd en een mes uit zijn zakken had gehaald: “Nu zal ik den
donder met zijn eigen mes snijden dat hem de lappen van het lijf hangen, die verdoemde patriot”.
De Orangisten verklaarden later, dat de vier een vechtende klomp vormden en dat niet te zien was
geweest, wie de mishandelingen pleegde. Ook niet, dat de aangevallene herhaaldelijk met het hoofd
tegen de stenen gestoten werd. Ds. Langerak zag zich genoodzaakt het huis in te vluchten, maar
werd achtervolgd en ook binnen werd hij opnieuw geschopt en geslagen. Van het gebeuren binnen
zijn prenten gemaakt, waarvan er een door de patriotten gebruikt is als pamflet om samen met een
toonzettend gedicht de prinsgezinden in een kwaad daglicht te stellen.
De huishoudster getuigd nog gehoord te hebben, dat de heer van Nettelhorst gezegd heeft: “de blixem
is op het huys, hij zal er af, ik zal hem trappen, dat hem de darmen uit het lijf hanghen”.
Dat het zo uit de hand gelopen is en dat het geheugen van de edele heren later te kort schoot mag
ook geweten worden aan het overmatige gebruik van wijn. De zuster van de kasteelheer schijnt tegen
hem gezegd te hebben: “Broer, neem mij niet kwalijk, Gij zijt dronken” en de burgemeester van
Lochem, dat hij zich niet meer alles kon herinneren, “wijl hij door de wijn bevangen was” en
“aanstonds onder het dansen heengegaan is naar Lochem”. [Bron: De Nettelhorst.]
Ook in Geesteren waren er patriotten. De schoenmaker Derk Hagens was er de leider der patriotten,
ook wel de keezen genoemd. In het jaar 1795 werd er ook hier om de vrijheidsboom gedanst en
duchtig feest gevierd vanwege de gelijkheid en broederschap. Op de werkelijke vrijheid, gelijkheid en
broederschap wordt nog steeds gewacht; de Fransen hebben het in elk geval ook niet gebracht.
2.2.7 De jacht, loslopende honden en stropers.
De jacht in de heerlijkheid Borculo is eeuwenlang een punt van strijd geweest. Diverse rechtzaken
waren er over gevoerd en een aantal keren was het jachtrecht verplaatst tussen edele huizen. In de
periode 1790 – 1795 is het jachtrecht binnen de heerlijkheid en dus ook binnen Neede en Noordijk in
handen van de prins van Oranje Nassau en viel als zodanig onder de jurisprudentie van de drost Mr.
A.R. Baron van Heecheren van Suideras. Zo was het in de heerlijkheid verboden honden los te laten
lopen en was het voorgekomen dat “edele heren” te paard zonder pardon een op een erf loslopende
hond doodgeschoten hadden.
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Zoals zo vaak was ook in die tijd niet iedereen bereid zich aan de regels en wetten te houden. Zo
heeft ten aanzien van deze onderwerpen een aantal zaken gediend aan het gerecht te Borculo:
- Op 2 oktober 1790 klaagt Mr. A. Geers, als advocaat fiscaal der Hoge en Vrije Heerlijkheid Borculo,
Jan Meijsters, den Jode Philip Simon en de huisvrouwe van G. te Bals aan “ter ooirsake deselven sig
niet ontsien hebben van direct aanlopende teegens de ergane Publicatien en verbooden van sijn
sten
Beklaagde op den 6e
Hoogwelgeboren den Heere Drossaard deeser Heerlijkheid als dat den 1
de
ste
Juni laastleeden en den 2 Beklaagde op den 25 dito hunne honden hebben laaten losloopen,
gelijk den 3de Beklaagde op den selven 25ste Juni met haaren hond los en ongebonden heeft gegaan,
weshalven Fiscus van een ijder der Beklaagden wil hebben gevordert eene Boete van vier daalders.
De beklaagden daarop “gecompareerd” hebben de klachten bekend en krijgen uiteindelijk een boete
van één daalder.
- Op 30 oktober 1790 klaagt Mr. A. Geerts den Bouwman Garrit Revehorst, voorts Janna Revehorst,
die haar knegts Jannes Wilderink en Hendrik Wilderink mitsgaders derselver meid Janna Groote
Valkenborg aan ter ooirsake sijlieden onder suspicies leggen, dat sig hebben schuldig gemaakt aan ’t
den
setten van patrijzen strikken, en waar van er achtien op den 19 deeses maands october op ’t Land
gehoorende onder de plaats de Revehorst sijn gevonden, en terwijl dit op de swaerste poenaliteiten
aan alle en een ieder is verboden, soo wil Fiscus van de Beklaagden hebben gevorderd, als voor ’s
eerste strik eene boete van dartig daalders, mitsgaders nog daar en boven voor de volgende
seventien strikken, van weegens ijder strik twee daalders, en alsoo te saamen eene boete van vier en
sestig daalders, en sulks alles in conformiteit van ’t Jongste Jagt Reglement.
Alle beklaagden geven aan dat ze niet weeten wie deselve strikken, dewelke aan hunlieden alhier in
Judicio zijn vertoond, en waar aan sij geen kennisse hebben, op haar Land geset hebben en ook niet
dat deselve door haar sijn geworden, met offerte, om deese haare gesegden met Eede tot God
Almagtig te bevestigen, voorst hebben alle de voornoemde Beklaagden den Eed in voegen
voorschreven naadat van de oorbiegte en mentale reservatien als sijnde van de Roomsche Religie
hadden geruitieerd avisatione projuri provia, werkelijk gepresteerd en afgelegd.
Hoe de zaak is afgelopen is niet ontdekt. Wel is duidelijk geworden, dat het stropen als een ernstig
delict gezien werd gelet op de hoge boete per strik en het afleggen van de Eed tot het spreken van de
waarheid.
- Op 12 februari 1791 klaagt Mr. A. Geerts de in den Noordijk woonagtige Garrit Spijkers aan, ter
oirsake van het op 18 November 1790 laats leeden gejaagd hebbende in het Noordijkeveld onder
Neede geleegen en terwijl dat bij de wet aan alle en een ijgelijk ongequalifiseerde tot de Jagte gelijk
deesen Beklaagden op een poenaliteit van 30 daalders en verbeurte van den Jagtgereedschappenis
verbooden, soo wil Fiscus dan ook uijt dien hoofde van Beklaagde hebben gevordert de boete ad 30
daalders nefens ’t Jagtgeweer en verder aankleven van dien afwagtende Fiscus hierop van
Beklaagde, comparitie, voorts be- of ontkentenisse der klagten.
Daarop gecompareert Garrit Spijkers, de Beklaagde in deesen, en seit dat hij een roer gehad
hebbende van Bonkink in Markvelde om ’t zelvde weerom terug te brengen hem op ’t veld ontmoet
waaren twee Jaagers, die bij hem onbekent waaren, ontkennende verder de Klagte en dat hij voor de
Jaagers was gaan loopen (Er vandoor was gegaan).
2.2.8 Ondervoogd van Neede, Gerrit Brouwers, plotseling overleden.
Op 23 December 1792 bericht de voogd van Neede, Jan Olthaar, dat tegen den avond zeer schielijk
was komen te overlijden den ondervoogd van Neede, Gerrit Brouwers, op den weg op het Kisveld,
een half uurtjen van gezeiden dorp Neede, nabij het huijs van eenen Jan Hondelink, bij zig hebbende
den personen van Jan Hendrik Meijers en Jan Assink.
Na onderzoek op het lichaam van de overleeden ondervoogd stelde de door het gerigt te Borculo
daartoe aangestelde chirurgijn F. Lefers vast, dat Gerrit Brouwers zoo onverwachts overleden was
aan een zwaaren Bloedspuwing voortkomende uit de Long. Volgens getuigenis van de Nabuuren
hadde Gerrit Brouwers daaran al eenige tijd gesukkeld.
De bij het overlijden aanwezige getuigen Jan Hendrik Meijers en Jan Assink verklaren bij handtasting
dat ondervoogd Gerrit Brouwers, bij of omtrent het Huijs van Jan Hondelink in de armen van den
eersten Getuige was gestorven, hangende over een Hekke hebbende met hoesten verscheidene
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gulpen bloed opgegeeven en dat Jan Hondelink als toen denzelfden met zijn Stotkar dood te Neede
heeft overgebracht. [Bron: ORAB15 (SSHB) Crimineel gerichtssignaat van stad en landgericht.]
2.2.9 Incidenten in Neede en Lochuizen.
Op 12 mei 1793 had ten huize van de Needse voogd Jan Olthaar de vrouw van Abraham Wittenbroek,
Janna ten Caate genaamd, op luijpende wijze Jan ten Hoopen van een stoel gelopen en daarbij een
bloedende wond aan het hoofd bezorgd. Voor dit vergrijp werd een boete van zes daalders verlangd.
Janna ten Caate kreeg echter nog de gelegenheid een weerwoord te geven en te bekennen of te
ontkennen. De beklaagde gaf aan, dat ze Jan ten Hoopen wel van de stoel gelopen had, maar dat ze
hem geen bloedwond had toegebracht. Ook gaf ze aan, dat de genoemde Jan ten Hoopen eerst haar
man had geaffronteerd en toen de stoel onder haar man had weggetrokken. Zij had dus de klacht
toegegeven en vroeg het gerecht met de omstandigheden rekening te houden, hetgeen tot een
uiteindelijke boete van twee daalders leidde.
de
de
In de nacht van de 18 op de 19 augustus 1793 had Jan Leurink, ten huize van G. Leurink, op
luijpende wijze Jan Leusink met de vuist geslagen, zodat deze van de stoel was gevallen en
bloedwonden had opgelopen aan het hoofd en aan de linkerhand.
de

Op de 4 September 1793 hebben Derk Negberink, Arent Olthaar, Broeder Hendrik Berkemeijer en
Teunis Zwerink met Steulpen gevist binnen de gemeente van Loghuijzen. Aangezien dit “direct strijdig
tegens Lands placaat is wil Fiscus over zulks van een ieder der Beklaagde hebben gevordert eene
boete van 10 Goudguldens J:M:S: afwagtende voorts be of ontkentenis der Clagte ”. Een fikse boete
voor een op het eerste oog niet al te zwaar vergrijp.
Derk Negberink had nog meer op zijn kerfstok. Hij had namelijk op 15 jaunuari 1794 zo tegen de
avond op “den gemeenen Heeren weg” (openbare weg) Aaltien Hesselink luijpend aangevallen en op
moordadige wijze met een tang op het hoofd geslagen, zodat deze bedwelmd ter aarde was neer
gevallen. De gevraagde boete voor dit vergrijp bedraagt 25 daalders.
Op de avond tussen de 26ste en 27ste december 1793 hadden Garrit en Hendrik ten Tije zich niet
ontzien om ten huize van Jan te Lintelo te Neede Engbert te Hoonte enkele vuistslagen toe te
brengen. Engbert te Hoonte had echter wel de heren ten Tije en andere aanwezigen uitgescholden en
daarbij aanstootgevende uitdrukkingen gebruikt.
Bovenstaande zaken gevonden in: ORAB15 (SSHB) Crimineel gerichtssignaat van stad en
landgericht.
2.2.10 Kind van Derk Bonkink verdronken.
Op 16 juni 1794 werd het gerecht te Borculo in de namiddag op de hoogte gebracht van het
verdrinken van het dochtertje van Derk Bonkink en Henders Ruwhof, echtelieden woonachting in het
Dorp Neede. Het dochtertje heette Harmina en was ongeveer vier jaar oud. Het is door de moeder
gevonden, vooroverliggend in een kuip met water. De moeder had het kind uit het water getild, maar
was vervolgens met haar ter aarde gevallen. De dienstmeid had het kind overgenomen en naar
binnen gebracht, alwaar het enige tijd voor het vuur was gelegd, echter zonder dat tekenen van leven
waar te nemen waren. De gerechtelijke chirurgijn F. Leefers heeft het dode kinderlichaam onderzocht
en geen andere tekenen gevonden dan aan een drenkeling gebruikelijk.
[Bron: ORAB15 (SSHB) Crimineel gerichtssignaat van stad en landgericht.]
Het verdrinkingsongeluk van het kind van Derk Bonkink was lang niet het enige in die periode. Op 23
januari 1792 was het in Eibergen ook al behoorlijk misgegaan. De Berkel was toen gedeeltelijk
dichtgevroren. Een aantal Joodse vrouwen had zich blijkbaar ter reiniging op het ijs gewaagd, hetgeen
twee van hen noodlottig is geworden. Het gerechtelijk onderzoek zegt hiervan het volgende:
Het Hooge Land Gerichte der Stadt en Hoogen en Vrije Heerlijkheid Borculo geinformeert zijnde dat
ste
op den 23 dezes Maands Januarij in Jaar 1792 des savonds tussen Seeven a half acht uuren nabij
Eijbergen in een Weide van Jan Hendrik Bouwmeester bij de Koem aldaar twee Jooden Vrouwen zijn
verdronken, waarvan den Eene getrouwd is aan Salomon Meijer en den andere aan den Joode
Benedictus of Bendix Joseph genaamd waarop zig welgemelden Hoogen Land Gerichte naar
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Eijbergen heeft begeeven en het vrouwspersoon Sara Jacobs Huisvrouwe van Benedictus Joseph ,
welke gevonden en uit het waater gehaald was en ten Huise van Anthonij van Tuil opgebragt en
volgens opgaave van den man ongever veertig jaaren oudt, door den Geadmitteerden Mr. Chirurgijn
Frederik Lefers, op autorisatie van welgemelten Hoogen Land Gerichte gevisiteert en op al desselvs
deelen en leeden naaukeurig is geexamineert, welke Mr. Chirurgijn dan provisioneel aan het Gerigt
verklaringen heeft gedaan, dat aan het gemelde vrouwspersoon geen andere teekens had bevonden,
Als die van een Drenkeling, en over zulks geen het minst bewijs of kentmerken, dat de zelvden op een
andere wijse zoude om hals geraakt zijn. Waarop welgemelden Hooge Land Gerigt neffens den
Advocaat Fiscaal Mr. A. Geers het verdronken Lijk aan haare naastbestaande Vrienden ter
begraavinge hebben over gegeeven.
En zijnde vervolgens het Vrouwspersoon of de Joodinne Huisvrouwe van Salomon Meijer boven
genoemd, tot hier aan toe nog niet weder gevonden en over Sala door het welgemelten Gerichte als
nog niet de vereischte inspectie heeft kunnen genoomen worden.
Vervolgens heeft het welgemelten Hoog Gericht en den Advocaat Fiscaal Mr. A. Geers naaukeurig
onderzoek en informatie ingenoomen bij den Jodinnen Berendine Huisvrouwe van Moses Jacob,
welke ter selver Tijd, wanneer opgemelde vrouwspersoonen zijn verdronken of om het leeven geraakt
praesent en tegenwoordig is geweest en alhier in Judicio is ontbooden, welke dan bij handtastinge in
Eedes plaatse heeft verklaard, dat zij met deselve tans verdronkene Jodinnen hier booven genoemd,
zig op Gisteren avond ongeveer zeeven a half acht uuren te reijnigen, invoegen zij dat nae den
Joodsche Wetten gewoon zijn, heeft begeven ter voornoemde Weide wanneer de voorziene tans
verdronken vrouwspersonen zig ten dien Einde op de Rivier de Berkel hebben begeven die voor een
gedeelte met ijs belegt was, daar van zij afgeglibbert en alsoo verdronken, niet tegenstaande dat zij
Gecompareerde alle middelen ter reddinge van deselven vrij vruchteloos om haar eigen leeven te
behouden, hadde in het werk gesteld.
2.2.11 Boerenknecht verongelukt onder Gelselaar.
Op 4 oktober 1793 was des avonds tegen zes uur te Gelselaar de knecht Hendrik Nijen Esch
verongelukt. De 14 á 15 jarige te Gelselaar geboren knecht van de bouwman Lambert op Boevink was
aan het einde van zijn werk in de schemering met paard en wagen op weg naar huis gegaan. Hij was
met paard en wagen omgeslagen en daarbij onder beide terechtgekomen en daarbij dodelijk
verongelukt. De bouwman op Boevink was het eerst ter plekke geweest en had verklaard, dat hij zijn
knecht op de rug liggend dood onder het paard en de wagen had aangetroffen. Ook Arend Wesselink
en Garrit Horsmans, die samen met de bouwman Boeving aanwezig waren, gaven een zelfde
verklaring af. De door het gerecht geautoriseerde Chirurgijn Leefers gaf na onderzoek aan het
“Cadaver” de verklaring af, dat door het naar binnen buigen van de Claviculen en het Obsternum en
den Costinten (excuseer de medische termen) de bloedsomloop afgekneld was, hetgeen de dood
veroorzaakt had.
2.2.12 Onderhoud en toestand der wegen.
In de beschrijving van de heerlijkheid Borculo en de heerlijkheid Lichtenvoorde, opgesteld bij de
aankoop in 1777 door Stadhouder Willem V, was aangegeven op welke wijze binnen de heerlijkheid
Borculo de wegen onderhouden zouden moeten worden.
In de heerlijkheid Borculo moesten de publieke here- en gemene wegen, evenals in het gehele
graafschap Zutphen, volgens het voorschreven reglement van 31 oktober 1755 door de ingezetenen
van ieder district gerepareerd en onderhouden worden. Het algemene opzicht en de zorg daartoe
waren opgedragen aan de drossaard, die, waarnemende dat deze gemene herewegen hier of daar
defect waren, daarvan bericht deed aan de respectievelijke voogden, teneinde de wegen naar
behoren te doen repareren. De voogden schakelden de rotmeesters in om de ingezetenen opdrachten
tot herstel en onderhoud te geven.
Echter, de particuliere wegen, die door de marken, dorpen en buurtschappen liepen, moesten in
opdracht van de markerichter zelf door de respectievelijke markegenoten gemaakt en onderhouden
worden.
Zomers waren de wegen in de heerlijkheid Borculo doorgaans vrij goed begaanbaar, maar in de
winter en in de natte seizoenen was het daarmee heel anders gesteld, omdat dan verscheidene

Neede voor 200 jaar

23

marken genoegzaam onder water stonden en veel wegen daardoor bijna niet gepasseerd konden
worden. Enige jaren geleden waren in diverse districten van het graafschap Zutphen in lage velden
dijken opgehoogd, waardoor men vanaf Zutphen tot Borculo, met uitzondering van een kort stuk
beneden de Lebbenbrug, een zeer goede en bruikbare weg had, waar dezelfde weg eerder des
winters en bij natte seizoenen nauwelijks te passeren was. Doch in de heerlijkheid Borculo zelf was
aan het verbeteren van de wegen nog niets gedaan.
De weg van Borculo naar Geesteren, Gelselaer, Neede en Overijssel
Bijzonder slecht was het gesteld met de weg, die liep van de stad Borculo naar Geesteren, Gelselaar,
Neede en vervolgens door naar Overijssel. Bij het minste natte seizoen kon deze weg met rijtuigen al
niet meer gepasseerd worden. Als redenen hiervoor golden:
1. de waterleiding, lopende door een laag veld niet ver van den Sprakelberg, over welke
voorheen een brug lag, die op kosten van de heer onderhouden werd, die echter al enige
jaren is verwijderd.
2. de zo genoemde Bolksbeek, langs het goed Afftinck lopende, die bij het minste natte seizoen
de aanliggende lage velden aldaar geheel en al onder water zet.
Er werd dan ook sterk op aangedrongen om de verwijderde brug en de brug over de Bolksbeek op
kosten van de heer van Borculo te vervangen om zo veel voordeel te halen uit de verbindingen met
Gelselaar en het Twentse achterland en met Neede, Haaksbergen en het achterliggende Munsterse
land. De weg vanaf de Bolksbeek zou dan doorgetrokken en opgemaakt (opgehoogd) moeten worden
door de marken van Noordijk en Loghuijsen en het Brammeler Broek. Borculo zou er wel bij varen en
een nog groter knooppunt worden tussen Zutphen, Overijssel en het Munsterse land.
2.2.13 Smokkel van Jenever in Rietmolen.
Op maandag 17 juni 1793 zijn Hendrik Hofmeijer en Harmen Willemsen, de Kapraol uit Noordijk,
onderweg met een wagen of kar beladen met vaten jenever. Bij het passeren van het huis van Claas
ten Rietmolen in de voogdij Neede van de heerlijkheid Borculo stoten ze op een controle door de
geautoriseerden Peter Kortelaar, Teunis Grevink en Harmen Derksen. Blijkbaar was er een monopolie
op het transport van of de handel in jenever, want deze geautoriseerden hadden de plicht passerende
voertuigen hierop te controleren en hadden in dit geval de aanwezige jenever vastgesteld. De heren
Hofmeijer en Willemsen waren hier niet blij mee en hebben een groep omstanders opgetrommeld om
de geautoriseerden te lijf te gaan. Ook Garrit Meulenkamp was bij deze mishandeling betrokken
geraakt. Dronken en wel heeft hij er blijkbaar op losgeslagen, hoewel hij zich zelf daar weinig van kan
herinneren. Maar voor het gerecht te Borculo was het blijkbaar wel duidelijk, want hij is op 24
september 1793 wel veroordeeld tot twee jaar detentie in het provinciale Tuchthuis. Het is niet bekend
of ook Hendrik Hofmeijer en Harmen Willemsen veroordeeld zijn. Harmen had zich blijkbaar niet
gemeld: mogelijk was hij terug naar zijn legereenheid om deel te nemen aan de veldslagen aan de
Sambre bij Charleroi. Op 18 augustus 1793 was Harmen in elk geval niet aanwezig bij de doop van
zijn dochter Berendina, die op 15 augustus was geboren.
Het beviel Garrit Meulenkamp blijkbaar niet erg in het gevang, want hij ging liever voor zes jaar in
dienst van het leger en diende een verzoek in om op die manier onder zijn straf uit te komen. Het
verzoek tot vrijspraak werd ingediend door A. Geers, de advocaat fiscaal van de stad en heerlijkheid
Borculo en was gericht aan de drossaard van de heerlijkheid A.R. van Heeckeren van Suideras.
Onderstaande brief was daartoe in juni 1794 verstuurd:
Aan den Hoog Welgebooren Gestrenge Heer A.R. van Heeckeren heeren van Suideras, Drossaard
der Stad mitsgaders der Hooge en Vrijen Heerlijkheid Borculo.
Hoog welgeboorn Gestrengen Heer,
Den ondergetekenden Advocaat Fiscaal der Stad en Welgemelten Heerlijkheid ingevolge ’t marginaal
dispositief door uw hoogwelgeboorn Gestrengen op den Requesten van den actueelen alhier op den
Huijse Borculo gedetineerde Garrit Meulenkamp verleend tenderenden in sonderheid en versoek om
tegens eenen ten deser Landen Ses jarige Dienst neemingen onder den Infantrie uijt zijn detentie te
mogen ontslagen worden zullende dienen van Berigt neemt den Vrijheid met verhibitie van dien
Requeste en bijlagen met allen Eerbied kortelings tot zijn Berigt zeggen
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Dat wanneer op maandag 17 juni ten den afgeloopenen Jaare 1793 eenen Hendrik Hofmeijer en
Harmen Wilmsen die met een wagen en karre belaaden met Vaten ’t Huijs van Claas ten Rietmolen in
dezen Heerlijkheid Voogdije Neede gelegen wilden passeeren, door den geauthoriseerden op ’t
monopolie dezer Graafschap met naamen Peter Kortelaar, Teunis Grevink en Harmen Derksen
waaren vervolgt ten einde om conform hunnen pligt dien wagen en karre belaaden met vaten te
visiteeren en na daar Genever te hebben bevonden. Zodanig zig te gedragen als hun pligt vereischte
zij geauthoriseerd ene door voorn. Hendrik Hofmeijer en Harmen Willemsen nadat die vooraf om hun
lieden in hunnen Guade voorneemens te adsisteren en hunnen vuijlen desseinen ten uitvoer te helpen
brengen een troep volks bij een versamelt hadden op ’t aldaar onmenschelijksten en moordadigsten
zijn gestooten, geslaagen en mishandelt, vervolgens allerhanden gruwelijken bedreigingen gedaan
dat onder dezen troep volks zig meede heeft laten vinden en voor zoo ver men tot hier aan toe
onaangesien allen gedane pogingen heeft kunnen ontdekken zig aan dusdane misdaden als boven
omschreven ook heeft schuldig gemaakt den alhier gedetineerden Garrit Meulenkamp. Dat zo ras
zulks ter kennisse van UwHoogWelGeboorn Gestrenge is gekoomen heeft UwHoogWelGebGes ten
stuuren van den Heilsamen Justitie dadelijk orders gegeven om hun te apprebendeeren en in ’s
Heeren Haften op den Huijse Borculo over te brengen ten einde door Berigtgever daar tegens
inquisiteur konde werden geprocedeert.
Dat als toen ook Hendrik Hofmeijer is geaprobeert geworden, egter Harmen Willemsen en den thans
gedetineerde Garrit Meulenkamp zig des tijds door den vlugt hebben gesauveert zoo als H. Willemsen
zig tot hier aan toe ook nog heeft geabsenteert.
Gelijk dan ook door Berigtgever tegens Hendrik Hofmeijer crimineel is geprocedeert en denselven bij
ste
sententie van den 24 september laatstleeden voor den tijd van twee jaaren in ’t Provinciale
Tuchthuis om aldaar met zijn handen werk den kost te winnen en met condemnatie in die kosten en
misen van justitie is verwesen geworden. En welk Lot deze gedetineerde Garrit Meulenkamp ook niet
zouden kunnen Echapperen.
Edog wanneer in consideratie word genomen dat op ’t Vitanaten actum van dezen tegenswoordig
gedetineerden voor zo ver berigtgever daar van is geimformeert en ook uit de verklaringen van des
gedetineerdens Nabuuren door hem bij zijn Request overlegt komt te blijken niets te zeggen valt.
Daar nog tans van den gedetineerden Hendrik Hofmeijer deszelvs vita ante actum alder pernicieus en
vuijlaardig was
En zo dat den actueele gedetineerde Garrit Meulenkamp door meergenoemden H. Hofmeijer en H.
Willemsen met Genever beschonken en overstelpt is geworden voorts dronken zijnde hem
geancouracheert en aangeset hebben van hun ter uitvoerbrengingen hunner guade voorneemens te
adsisteeren
En dan ten 3de dat die geen welke een ander gebruikt of daartoe eenige middelen emploijeert om
iemand tot een misdaad te beweegen vrij hoger en swaarder strafbaar zijn als die welke ’t feit selvs
begaan.
De berichtgever, de advocaat fiscaal A. Geers, bepleitte de vrijspraak, onder de voorwaarde dat Garrit
Meulenkamp direct naar het regiment gebracht werd. Er was ook nog een bijlage met een
onderbouwing van het verzoek door Garrit Meulenkamp zelf:
Aan den Hoog Welgebooren Gestrengen Heer A.R. Baron van Heeckeren Heer van Suideras
Drossaard der Stadt mitsgaeders der Hoogen Vrijen Heerlijkheid Borculo etc etc etc
WelGeb: Wel Ede Gestrengen Heer
Ik ondergetekende koomen met diepen Eerbied en Ontsag Klaegen aan UWHW Geboorn Gestrenge
hoe dat ik in den gepasserden Jaere 1793 ben verleit geworden door Hendrik Hofmeier en Harmen
Wilmsen dien destijds aan den Rietmolen onder Neede Rusie hadden en Slageri pleegden met den
geauthoriseerden En deselven mij daar bij hebben ingeroepen En door dien ik Dronken en Vol ben
geweest mogelijk wel iets Slaegerijen aan den geauthoriseerden zal toegebracht hebben Zo ik Zulks
mogte gedaan hebben doet mij in mijn Harte Leet Ik zal met mijn nabueren betuigen dat ik mijn
Leeven geen Mensch iets afgestoolen of genoomen hebbe en mij wel gedraegen hebbe Weshalven ik
UW Hoog Welgebooren beede en smeeke om mij uit den detensie te ontslaan om als dan in den
Dienst deezer Landen te treeden welke ik bewillige als ’t UW Hoog Wel Geboorn gelieve te behaegen
mij dat te Vergunnen om onder den Infanterij te gaan dienen voor den tijd van 6 Jaeren Welke den
meede ondergeteekenden Vrouw en Vader van den Gedetineerden Garrit Meulenkamp ook Lief en
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aangenaem is, als ´t UW Hoog Welgeboorn mogte geliefe te behaegen hem in den Dienst deeser
Landen Permitteerende.
Borculo den 2 Juny 1794, ’t welk doende
Het stuk is met kruisjes ondertekend door de gedetineerde Garrit Meulenkamp, de huisvrouw van de
gedetineerde Garrit Meulenkamp en de vader Jan Meulenkamp. Dat de ondertekening na duidelijke
voorlezing heeft plaats gevonden werd bevestigd door de getuigen G. Lussink en Jan Bollen.
2.2.14 Prins Willem V bezoekt Borculo.
Willem V had, toen hij het in den Haag vanwege de Patriotten steeds moeilijker kreeg, in 1786 zijn
intrek genomen in het Valkhof te Nijmegen. Van daaruit werden toen ook zijn regeringsdocumenten
verstuurd, zoals een DECLARATOIR, waarin de stadhouder ingaat op de toestand in het land. Hij
veroordeelde daarin de hoofden der Cabalen, die halstarrig hun nieuwigheden doordreven en daarbij
hun eed braken. Hij roemde de billijke inzichten van de Vaderlandlievende Regenten en gegoede
Burgers.
Hij document werd ondertekend met:
Gegeven op den Furstendoms Burg te Nijmegen den 26 May 1787.
W. Pr. Van Oranje.
Het genoemde document werd met een begeleidende brief ook verspreid onder de Eerzaeme en
Voorzigtige bijzondere goede Vrienden door: De Raeden des Fürstendoms Gelre en Graevschaps
Zutphen.
Prins Willem V had in 1777 de heerlijkheid Borculo (en Lichtenvoorde) voor 550.000 Guldens gekocht
van de Poolse prins Adam Czar-Torinski.
In juni 1791 bracht Willem V voor het eerst een bezoek aan Borculo. Op zijn doortocht van het Hof te
Borculo naar Winterswijk bezocht hij Gelselaar, Geesteren, Neede en Eibergen. Vandaar naar
Rekken, waar hij feestelijk werd ingehaald. De prins is mogelijk met een zware karos met talrijk gevolg
moeizaam over de mulle zandwegen hotsend naar Rekken gereden. Op het kerkpleintje zal hij door
de schoolkinderen met een toepasselijk lied, ingestudeerd met de jonge meester Engbert Simens,
toegezongen zijn.
[Bron: Hendrik Odink: Uit Kroniek en Volksmond van de Achterhoek.]
Stadhouder prins Willem V begon na 1777 in het hof
te Borculo een paardenfokkerij met als doel
verbetering te brengen in de kwaliteit van het
paardenbestand. Ook tijdens de Franse bezetting
had Napoleon er een keizerlijke stoeterij gevestigd,
die met diens val opgeheven werd. Napoleon had
voor zijn strijd niet alleen veel manschappen nodig,
maar ook veel paarden. Vanaf 1820 tot 1852 heeft
koning Willem I er opnieuw een koninklijke stoeterij
gehuisvest, met als hoofddoel het door Napoleon
sterk uitgedunde paardenbestand weer aan te
vullen. De verderop genoemde Van Kretchmar was
er van 1832- 1849 onderdirecteur en van 1839 1851 directeur. Na 1852 werd er weer meer op
kwaliteit geselecteerd, met name om goede
renpaarden te fokken. In 1854 doet koning Willem III
zijn stoeterij van de hand en wordt het kasteel
gekocht door Geertruid Sara Agatha van Pabst,
wiens zoon Johan Derk Carel baron van Heeckeren
van Wassen het later erft en op een publieke veiling
ter sloop aanbiedt. Hierbij werden de kelders van
sloop uitgezonderd. Tegenwoordig is er de
bibliotheek gevestigd.
Stoeterij te Borculo, [Bron Wikipedia, Schilder onbekend]
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3. De periode van 1795 – 1801: de Bataafse Republiek.
Vanaf 1795 waren de Zeven Provinciën van Nederland en Neede dus ook bezet door de Fransen. De
Franse tijd was begonnen. Veel Nederlanders en dan bovenal de patriotten waren aanvankelijk blij
met de komst van de Fransen. Ze zouden ons meer vrijheid brengen en ons verlossen van het juk van
de Regenten. De Oranjebomen, zoals op het Binnenhof in Den Haag werden omgehakt en er werd
gezongen en gedanst rond de vrijheidsboom. Alles zou anders worden, dacht men, en dan vooral
beter.
Maar dat viel bar tegen. Ons land werd steeds armer, want Napoleon eiste dat Nederland onder
andere 100 miljoen gulden aan Frankrijk betaalde: geld dat hij nodig had om oorlog te voeren.
Daarnaast moesten er 25.000 man van het Franse leger gevoed en gekleed worden. En er kwamen
steeds opnieuw soldaten naar Nederland om aan te sterken. Bovendien werden de vijanden van
Frankrijk ook onze vijanden, zodat er ook weer oorlog was met Engeland.
Aangezien de Engelse schepen de baas waren op zee, durfde geen Nederlands schip de haven uit te
varen. Er kon geen handel meer gedreven worden. Er kwamen geen goederen meer aan zodat steeds
meer mensen werkloos en in armoede geraakten. De aanvankelijke feeststemming, met name onder
de patriotten was vrij snel verdwenen. Na de feestdans onder de vrijheidsboom om de vrijheid,
gelijkheid en broederschap te vieren, bleek al snel dat er alleen naar Franse begrippen vrijheid was.
En dat de Fransen voor die “beperkte” vrijheid heel wat terug wilden zien aan hulp en goederen. En
dan, zoals gezegd de vele Franse soldaten die naar de Nederlanden werden gestuurd om, aan te
sterken, na teruggekeerd te zijn van een van de vele fronten waarop Frankrijk strijd leverde.
3.1 De Nederlanden van 1795 tot 1801.
Begin 1795 namen de patriotten het heft in handen en vormden de Bataafse Republiek, toen nog als
Bataafsche Republiek geschreven. Na moeizame onderhandelingen werd op 16 mei een offensief en
defensief verbond gesloten met de Franse Republiek. Hierdoor bleven de Nederlanden feitelijk
zelfstandig, maar werden wel een vazalstaat van het Franse Keizerrijk. De prijs hiervoor was echter
hoog: Maastricht, Venlo en Zeeuws Vlaanderen moesten worden afgestaan en er moest een
'schadeloosstelling' van honderd miljoen gulden worden afgedragen. Bovendien moest een Franse
bezettingsmacht van 25.000 militairen onderhouden worden. Echter, steeds als de uitgehongerde
soldaten weer op krachten waren gekomen, keerden ze terug naar Frankrijk en kwamen hun
opvolgers om hier op hun beurt op adem te komen. Op deze wijze werden 200.000 Franse militairen
opgelapt.

Symboliek uit de tijd van de Bataafse Republiek,
met links een afbeelding van de Bataafse Maagd en de Bataafse Leeuw met vrijheidshoed
en rechts de vlag van de Bataafse Republiek. Voor kleurenversie zie pag. 158.
Tot de eerste maatregelen van het nieuwe bestuur behoorden het vaststellen van de rechten van de
mens, het instellen van de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel voor alle burgers. Ook werd
begonnen met het opstellen van een grondwet. De vaststelling hiervan wilde echter niet vlotten. Pas in
1797 was er de eerste versie, die echter werd verworpen.
In januari 1798 volgde een staatsgreep door radicale voorstanders van een centraal bestuur. Er kwam
een grondwet en er volgde een territoriale herindeling, waarbij ons land werd opgedeeld in acht
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departementen: Eems, Oude IJssel, Rijn, Dommel, Texel, Amstel, Delft en Schelde en Maas. Na een
volgende staatsgreep in 1801 werden de oude gewestelijke grenzen echter weer hersteld en ontstond
het Bataafse Gemenebest. De gewesten bleven wel de benaming departement behouden.
De gelijkstelling van alle kerkgenootschappen in 1795 hield in, dat er een einde kwam aan de
bevoorrechte positie van de Nederduits-Gereformeerde Kerk. Ook de tot dusver slechts gedulde
andere groeperingen, bijvoorbeeld de rooms-katholieken, doopsgezinden, baptisten, remonstranten,
lutheranen en joden konden vanaf nu vrijelijk hun godsdienst belijden en de aanhangers ervan
konden nu ook publieke bestuursfuncties bekleden. In de grondwet van de jonge Bataafse Republiek
uit 1798 staat in artikel 19:
"Elk burger heeft vrijheid, om god te dienen naar de overtuiging van zijn hart. De maatschappij
verleent ten dezen opzigte aan allen gelijke zekerheid en bescherming, mids de openbaare orde door
de wet gevestigd, door hunnen uiterlijken eerdienst nimmer gestoord worde."
Wist u, dat: de eerste bankbiljetten die in Nederland werden uitgegeven van Franse makelij
waren. Na de revolutie had de Franse regering één ding vooral nodig en dat was geld, veel
geld. De regering ging ‘assignaten’ uitgeven, waardepapieren om het leger te betalen. De
regering liet er zo ontzettend veel drukken dat de waarde enorm daalde. Toen de Fransen
Nederland hadden veroverd werd ook de Nerderlandse bevolking gedwongen deze
‘assignaten’ als betaalmiddel te accepteren.

Een voorbeeld van een assignaat van 5 cent.

3.2 Neede en de Achterhoek van 1795 tot 1801.
Van 1795 tot 1801 was Neede een voogdij onder bestuur van het Domein Borculo. Willem Olthaar
was voogd van Neede. Een voogd was een uitvoerend functionaris, met taken zoals van een
veldwachter en een deurwaarder. Hij werd bijgestaan door een ondervoogd en de rotmeesters.
3.2.1 Van Heeckeren van Suideras en de mislukte bevrijding van de Achterhoek.
Het was gezien de voorgeschiedenis geen wonder dat, toen in 1795 de patriotten met hulp der
Fransen zegevierden, van Heeckeren van Suideras aan de beurt was voor gevangenneming. Toen hij
op 11 februari van een magistraatsvergadering in Groenlo terugkeerde naar het landgoed het Velde
bij Zutphen, een bezit van de baron van Dorth, werd hij in opdracht van de municipaliteit
(gemeentebestuur) te Zutphen gearresteerd. Hij werd met veel ophef naar het huis van zijn doodzieke
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zuster Louise Leopoldine Isabelle overgebracht en daar streng bewaakt. De volgende morgen werd
hij, onder geleide van gewapende burgers naar het stadhuis gebracht en daar gevangen gezet,
ondanks dat hij hevige koorts had gekregen.
Op 16 februari verzocht Suideras aan de municipaliteit om ontslagen te worden, waarbij hij beloofde
om in het vervolg ambteloos, met de zijnen, buiten de stad de tijd door te brengen en af te wachten
wat de voorzienigheid het gefolterd vaderland zou hebben beschoren. Pas op 7 maart werd dit
verzoek aan de burgerij voorgelegd door middel van pamfletten, opgehangen in alle herbergen, met
het verzoek zaken tegen Suideras in te brengen. Ondanks alle moeite, er werd zelfs vanaf de
preekstoel in de Grote kerk toe opgeroepen, kwamen er geen beschuldigingen binnen. Vanaf het
platteland kwamen er zelfs bewijzen van achting voor Suideras.
Op 22 maart werd Suideras vrij gelaten, na de belofte “per handtasting” zich niet buiten de stad te
begeven en zich niet met regeringszaken te bemoeien. Hij begaf zich naar zijn zuster, die hij
meermalen verlangd had te mogen spreken, doch hij kwam te laat. Zij was reeds buiten kennis en
stierf de volgende dag.
Suideras zocht daarna zijn toevlucht bij de Franse generaal van Damme, die zijn hoofdkwartier op het
huis de Voorst bij Zutphen had. Suideras vertelde hem, dat hij altijd een voorstander van de oude
constitutie en van de stadhouderlijke waardigheid was geweest en dat hij onveranderd daaraan en
aan de prins gehecht zou blijven. Dat hij zich echter aan de Zutphense resolutie onderworpen had,
nadat men hem wel zes weken lang onverhoord gevangen had gehouden. Hij verzocht de generaal de
zaak af te doen, zodat hij ofwel vrijgesproken dan wel gestraft zou worden.
De generaal hoorde hem welwillend aan en gaf hem enige dagen later een schriftelijke vergunning om
de stad te verlaten en in Holland te reizen. Hij maakte daar gebruik van en vertrok naar zijn landgoed
na de municipaliteit er van in kennis te hebben gebracht.
De ontevreden municipaliteit, die hem uit vrees voor de Fransen niet weer gevangen durfde te zetten,
dagvaardde hem. Doch hij weigerde te gehoorzamen en bleef zijn ambt als scholtus binnen en buiten
Zutphen waarnemen, daarin gesteund door de Franse generaaladjudant de la Court. Maar, omdat hij
zich echter niet langer veilig rekende, week hij uit naar Pruisisch grondgebied, waar hij meestal
verblijf hield op het kasteel Ringelberg bij Wezel. Het provinciaal “collegie van policie, financie en
algemeen welzijn van het volk van Gelderland” liet daarop op 4 november een publicatie uitgaan,
waarin op het hoofd van Suideras een premie van duizend gouden ducaten gezet werd. Bij vonnis der
municipaliteit van Zutphen werd hij ten eeuwigen dage uit Gelderland verbannen en in de kosten van
de procedure veroordeeld. Dat daartoe zijn landgoed in beslag genomen werd zal niet verbazen.

Gelderse gouden ducaat uit 1801, waarvan er 1000 werden gezet op het hoofd van Suideras.
Kleurenversie is te vinden op pag. 158.
In Pruisen werd door Suideras met zijn mede-emigranten en in samenspraak met de erfprins van
Oranje, die zich in Lingen bevond, aan een tegenomwenteling gewerkt. Men verzocht zonder resultaat
de Pruisische regering om hulp. Toen er in 1799 in Noord-Holland Engelsen en Russen geland waren
en er voortgang geboekt werd met de herovering van Holland op de Fransen, dachten ze dat de tijd
rijp was om ook zonder de Pruisen hun slag te slaan. Er werden invallen beraamd in Twente, Arnhem
en de Achterhoek. Suideras kwam op donderdag 5 september 1799, de beruchte Gele Donderdag,
naar Winterswijk en herstelde de vorige regering. Hij stak de Oranjevlag uit en begaf zich toen naar
Bredevoort en Aalten, waar hetzelfde plaats vond en waar de proclamatie van den prins van Oranje
werd voorgelezen. Hij verspreidde het gerucht dat de Pruisen in aantocht waren. De Oranjegezinde
inwoners geloofden in de omwenteling en betuigden openlijk hunne vreugde over de herstelling der
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voormalige orde. Her en der, zoals ook in Borculo, werden de vrijheidsbomen omgehakt en gingen de
oranjevlaggen uit.
Suideras bleef echter maar zeer kort en verdween via Dinxperlo weer naar Pruisisch gebied. De
Franse generaal Girod en vrijwilligers uit Arnhem kwamen al snel te Bredevoort en Winterswijk aan
om de orde te herstellen. Er werden diverse mensen gevangen genomen, maar ook weer vrijgelaten.
Behalve de freule van Dorth, zoals in de volgende paragraaf te lezen is.
De dolle onderneming van Suideras leverde hem weinig eer op. De premie op zijn hoofd werd
opnieuw uitgeloofd. Na den vrede van Amiens in 1802, tussen Engeland en Frankrijk, keerde hij naar
het vaderland terug en woonde daarna meestal te Zutphen. In 1811 werd hij vrederechter te
Warnsveld, maar hij overleed reeds op 7 oktober van dat zelfde jaar.
[Bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Eerste stuk. J.J. van
Brederode, Haarlem 1867.]
3.2.1.1 Freule van Dorth te Winterswijk geëxecuteerd.
Freule van Dorth, voluit Johanna Magdalena Catharina Judith van Dorth tot Holthuyzen, was een fel
voorstandster van de Prins van Oranje. Ze was op 7 mei 1747 te Warnsveld gedoopt als dochter van
Jan Adolph Hendrik Sigmund van Dorth, die zich vermaakt zou hebben met het schieten vanuit het
kasteel op passanten. Freule Judith van Dorth woonde sinds 1789 op het kasteel Harreveld. Na de
inval van Suideras en nadat ze had vernomen, dat de prins van Oranje naar Groenlo zou komen, was
Judith met haar koets door Lichtenvoorde naar Groenlo gereden. In Lichtenvoorde riep iemand van
de patriotten tegen haar: De moord op Reesink kan doen zien wat men van de oranjepartij te
verwachten heeft, waarop Judith antwoordde: Dat was geen moord! De oproerige patriot heeft zijn
verdiende straf ontvangen. Zijn opstand tegen de prins was hoogverraad! Later schijnt ze gezegd te
hebben: o! dat is er nog maar één capot, daar moeten 'er meer aan, het was maar een Patriot!

Executie Freule van Dorth te Winterswijk - Tekening van Reinier Vinkeles (1741-1816)
Op 18 september 1799 werd Judith gearresteerd op verdenking van oproerstokerij en betrokkenheid
bij de moord op Reesink. Haar berechting werd opgedragen aan een militair tribunaal dat op 5 oktober
in Winterswijk werd gehouden. Het tribunaal bestond uit vijf officieren en onderofficieren van de
nationale garde, van wie er één uit de streek afkomstig was. Deze lekenrechters werden bijgestaan
door de drost van Bredevoort, de herbergier Willem Passchen en door de advocaat Bom uit
Lichtenvoorde, de enige jurist in deze groep, die als openbaar aanklager optrad. Over de kwaliteiten
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en de motieven van de rechters is veel te doen geweest. De rechtbank veroordeelde haar "om
anderen ten Exempel, met de Kogel gestraft te worden dat er de dood naa volgt".
Op 22 november, de dag van de executie, werd zij op een kar geplaatst en naar de Joodse
begraafplaats van Winterswijk gebracht, waar al een kuil in de aarde was gegraven en een doodkist in
gereedheid stond. Hiervoor in een door Reinier Vinkeles gemaakte gravure treffend weergegeven.
Hieronder de gebeurtenis zoals beschreven door Van der Aa in: A.J. van der Aa, Biographisch
woordenboek der Nederlanden. Deel 8. Eerste stuk. J.J. van Brederode, Haarlem 1867.
Nu gingen de geweeren los: de Doorschotene hier en daar gekwetst, doch geene der capitaale
Levensdeelen getroffen zijnde, stroomde het bloed wel uit de veele toegebragte wonden, maar levend
bleef zij, en worstelde dus in het zand liggende, met de angsten en smerten des doods. Fluks liepen
eenigen toe: beurden de Zieltogende op, en wierpen haar in de doodkist, zekerlijk vermoedende dat
zij reeds dood was. Dan, dit bleek wel draa geheel anders te zijn: daar zij dus gekwetst en doorboord,
de ééne hand nog naar den Hemel uitstrekte, even als beklaagde zij zich bij de Godheid, over de
mishandeling haar aangedaan, en smeekende om een spoedig uiteinde!
Een soldaat schoot bij wijze van genadeschot nog eens in de kist en volgens de overlevering vloog
daarbij de zijden japon van de freule in brand. Soldaten zouden het vuur in de lijkkist geblust hebben
door water te halen in hun steken die ze als emmers gebruikten. Johanna Magdalena Catharina Judith
van Dorth tot Holthuyzen werd ter plaatse begraven. Later is ze in de Hervormde kerk van
Lichtenvoorde bijgezet.
3.2.2 Alle kerken gelijke rechten.
Met de komst van de Fransen in 1795 en hun vrijheid, gelijkheid en broederschap was ook de
gelijkheid der godsdiensten tot stand gekomen. Tot dan fungeerde de Nederduits Gereformeerde
kerk, later Nederlands Hervormde kerk geheten, als de z.g. staatskerk en was de enige formeel
toegestane geloofsrichting. Andere godsdiensten werden er in meerdere of mindere mate getolereerd.
Zo had de Drost van de heerlijkheid Borculo, Van Heeckeren tot Suideras, voor 1795 met de
katholieken in de heerlijkheid afgesproken dat ze niet vervolgd zouden worden, mits ze af zouden zien
van alle rechten zoals het onderhoud van armen.
In een nieuwe grondwet kregen de leden van alle godsdiensten gelijke rechten. De goederen van de
Hervormde Kerk vervielen aan het rijk, dat voortaan ook de geestelijken bezoldigde. De Katholieken
kregen in de steden evenredig aan hun getalssterkte een aantal kerken toegewezen. In dorpen die
hoofdzakelijk katholiek waren en waar maar één kerk was, werd deze aan de Katholieken toegewezen
en werden de minderheden schadeloos gesteld. Hier in de buurt werd deze aanpassing pas in 1809
uitgevoerd. In 1798 was in Groenlo een gemeenschappelijk gebruik van de Calixtus-kerk door zowel
Hervormden en Katholieken voorgesteld, maar beide partijen verwierpen die schikking.
Met het invoeren van de Burgerlijke stand werd het kerkelijk huwelijk en de aangifte van geboorte en
overlijden bij het kerkbestuur niet meer bindend voorgeschreven. Dit was een taak van het
landsbestuur geworden. [Bron: H.W. Heuvel - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.]
de

In het kader van het 6 artikel van de Staatsregeling voor de Bataafse Republiek was er in 1798 een
minnelijke schikking ingegaan en getroffen ten aanzien van de kerk van de dorpen van Neede. Hierbij
waren aanwezig ter ene zijde Anthony Roessink, predikant te Neede, alsmede Christoffel en Gerrit
ten Cate, Jan Ruwhof, Jan Roelof ten Hoopen en Jan ten Raa als gecommitteerden van de
Hervormde Gemeente van Neede en ter andere zijde Bernardus Johannes Jochems, pastor van de
Rooms Katholieke Gemeente van Rietmolen en Hendrik ten Brummelhuis, Garrit Bouwman, Abraham
Wittebroek, Warner Tieselink en Jan Haring als gecommitteerden van de Rooms Katholieke
Gemeente te Rietmolen. De overeenkomst luidde:
Dat de gereformeerde gemeente van Neede voornoemd voor den afstand en pretentie de laatst
genoemde op de kerck van Neede ingevolge de staatsregeling voornoemd zijn hebbende, zal
uitmaken en betalen aan de R. Catholijke gemeente voornoemd eene zuijvere Somma van Drie
honderd en vijf en tachentig Caroli Guldens, ad 20 sept het stuck vrijgeld in twee egale terminen te
betalen, namelijk het eerste termin op den aanstaanden eersten Maij des volgendes Jaars en het
tweede termin op Aller Heijligen of primo November des aanvolgendes deszelven Jaars 17 negen en
negentiek.
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Met nog wat aanvullende formele artikelen was dit compensatie-akkoord opgesteld op 26 oktober
1798 en konden de Katholieken van Rietmolen in vrijheid hun zeer bouwvallige kerk (een schuur)
bezoeken.
Pastoor Jochems en zijn voorganger pastoor Bloemen hadden in de voorafgaande jaren heel wat te
stellen gehad met hun kerkelijke en wereldlijke meerderen. In het themanummer “Rietmolen van statie
tot kerkdorp” is hier uitvoerig aandacht aan geschonken. Hier wordt slechts een summiere
samenvatting gegeven:
Een en ander draaide om de kerk van Zwolle bij Grolle (Groenlo). De Zwollenaren wilden niet ter
kerke in Groenlo. Ze wisten pastoor J.A. Berns van Harreveld naar Zwolle te halen om er kerkdiensten
te verzorgen in een schuilkerk op erve Wissink. Via de Gelderse Staten zochten de Zwollenaren steun
voor een eigen kerk, maar door tegenwerking van de pastoor van Groenlo en door verdeeldheid
binnen de eigen gelederen was dat niet gelukt. Men was in Zwolle niet erg ingenomen met pastoor
Berns vanwege onzuiverheid in de leer en zijn omgang met vrouwen en drank. De Zwollenaren
richtten zich vervolgens tot August Robert van Heeckeren tot Suideras, de drost van Borculo. Deze
droeg pastoor Bloemen van Rietmolen op ook de buurtschap Zwolle kerkelijk te bedienen. Nadat ook
de aartspriester van Twente, waaronder pastoor Bloemen ressorteerde, toestemming had verleend,
werden de diensten aan de Zwollenaren een tijdlang uitgevoerd. Maar toen uitkwam, dat Zwolle niet
onder Twente viel, werd de pauselijke nuntius te Brussel ingeschakeld, die onmiddelijk pastoor
Bloemen verbood de dienst in Zwolle te verzorgen.
In 1793 overleed pastoor Bloemen. Zijn opvolger pastoor Jochems meldde zich volgens de
overheidsvoorschriften bij de drost van Borculo om tot de statie Rietmolen toegelaten te worden. De
drost gebood hem ook Zwolle te verzorgen. De pastoor kreeg slechts een voorlopige goedkeuring zo
lang hij nog niet toegezegd had ook Zwolle te bedienen. Toen de drost echter gebleken was, dat de
pastoor bij zijn weigering bleef, werd de kerkschuur te Rietmolen tot drie keer toe gesloten. Het
conflict werd niet opgelost, ondanks de dreiging om druk uit te oefenen via stadhouder Willem V, de
eigenaar van de heerlijkheid Borculo. Totdat de Fransen in 1795 de drost hadden verjaagd en voor
vrijheid van Godsdienst hadden gezorgd.
[Bron: Rietmolen van Statie tot Kerkdorp, Themanummer HKN.]
3.2.3 Kosten Franse troepen in Eibergen.
Dat ook Eibergen mocht bijdragen aan het onderhoud van de Fransen blijkt uit een bewaard gebleven
rekeningenboekje van 9 maart 1795 tot 25 juni 1795. [Bron: SARA 0025-85.] De Eibergse boekhouder
Jan Mullerink heeft hierin de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. De ontvangsten bestonden uit bij
de Rotmeesters opgehaalde gelden. Deze Rotmeesters zullen deze gelden geïnd hebben bij de tot
hun rot horende boeren. Zo is op 9 maart 1795 bij de Rotmeester Jan Willem Bruinink uit Hupsel 50
Gulden, bij de Rotmeester Boerhof op ’t Loo 100 Gulden en bij de Rotmeesters uit Ouden Eibergen
100 Gulden opgehaald. Verder heeft een Franse kwartiermeester op 8 juli 1 Gulden en 10 Stuivers
betaald voor 6 rantsoenen hooi. Het totaal aan opbrengsten kwam daarmee op 251 Gulden en 10
Stuivers. Daar stonden nogal wat uitgaven tegenover. Het totaal bedraagt liefst 1045 Gulden. Een
greep uit deze uitgaven:
 diverse boeren uitbetaald voor de levering van hooi aan de Fransen, zoals op 10 maart aan
Derk Jan te Baak 22 Gulden en op 14 maart aan B. Nijssink 4 Guldens en 2 Stuivers en aan
G.J. Bouwmeester 11 Gulden voor 500 pond. Hooi kostte blijkbaar 22 Gulden per 1000 pond.
 15 april uitbetaald aan Jan Hendrik Ruiters voor een Reijze na Zutphen om de lijsten van
wagenvrachten en vermiste paarden van de boeren over te brengen.
 19 april aan B. ter Horst 82 Gulden en 10 Stuivers uitbetaald voor 37 ½ Schepel haver.
 22 april aan J. H. Nijland 1 Gulden uitbetaald voor 2 ½ dag arbeid voor de Fransen.
 29 april aan de jodin Sarah 2 Gulden uitbetaald in opdracht van de burgemeester, omdat wij
haar telkens als tolk nodig hadden.
 28 en 29 april is er 2 Gulden betaald voor rekening van de taxatie van burgers en boeren van
de vermiste paarden en wagens alsmede voor de geleverde 35 stuks beesten opgemaakt en
derzelfve na Zutphen gezonden en voor verzuim.
 3 juni aan Wolter Simmelink voor turf kopen en helpen opladen 1 Gulden en 4 Stuivers.
 24 en 25 juni declareert de boekhouder eigen verblijfskosten, als hij met de representant
Gerrit Tra na Zutphen is geweest ter oorzaak dat de Fransen weer haver en hooi van ons
eisten en voor het boekhouden en reijzen na Zutphen en elders alsmede voor het dubelleeren
dezer Rekening.
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De rekeningen zijn op 31 oktober 1795 gecontroleerd door Gerrit Jan Cobus, de secretaris van de
municipaliteit Eibergen, tevens sinds 1783 schoolmeester te Eibergen, die leefde tot 1808. Na het
vaststellen van het eerder gesignaleerde verschil tussen inkomsten en uitgaven van 793 Gulden en
10 stuivers eindigt de rapportage op de volgende wijze:
Daar en tegen is meergemelde boekhouder van het Engels magazijn en van de stadspenningen
bij slot van rekening zuijver schuldig gebleven ene somma zevenhondert negen en zeventig Gulden,
12 Stuiver en 4 Penningen. En dus blijkt naar aftrek van het een en ander dat J. Mullerink van de Stad
Eijbergen competeert de somma van 13 Gulden, 17 Stuivers en 12 Penningen. Aldus gedaan op het
Stadhuijs te Eijbergen den 31 October 1795 Het eerste jaar der Bataafse Vrijheid.
Getekend G.J. Cobus, secretaris.
Hoe invulling voor het verschil was gevonden is uit deze rapportage niet duidelijk geworden.
Ook de secretaris kon niet van de lucht leven. Ook hij heeft over 1795 een rekening ingediend bij de
gemeente van Eybergen. [Bron: SARA 0025 –11]
Hij brengt in rekening:
 22 Gulden en 10 Stuivers voor 45 dagen te Zutphen te zijn geweest voor de kwartiers en
landdag vergaderingen
 4 Gulden en 10 Stuivers voor het op verzoek van Burgemeesteren en Rotmeesters twee
plannen opgemaakt, waarvan naar het ene de aanstelling der Municipaliteit op de 3 juli is
geschied.
 9 Stuivers voor portgeld van Zutphen na Eijbergen voor de penningen voor Kwartiers en
Landdag vacatien.
 Levert een totaal van 27 Gulden en 9 Stuivers.
Hij brengt bovendien in herinnering, dat de gemeente nog dient te betalen voor “het waarnemen en
het dienen van het secretarisambt, welke dit gepasseerde jaar met meenigvuldig schrijven en
moeilijkheden (niet alleen daags, maar somtijds stukken die geen uitstel konden lijden ook ’s nagts) is
bezet geweest”.
Dat de toestand in Eibergen financieel niet rooskleurig was, moge blijken uit het volgende bijschrift:
deze rekening is niet betaald om redenen dat er geen geld meer is. Schoolmeester Cobus heeft tot 16
maart 1997 moeten wachten, alvorens boekhouder J. Bouwmeester tot betaling kon overgaan.
Uit 1797 is er nog een rekening en wel die van de stadtspenningen, ingeschreven in het
“Gemeentsboeck der stadt Eybergen”. Interessant is wie er bij de goedkeuring van de rekening en dus
het bestuur van Eibergen betrokken waren. Daarom wordt de gehele tekst weergegeven. Hierbij staat
het symbool # voor stuivers. [Bron: SARA 0025 – 1]
Wij leden van de municipaliteit van Eijbergen beneffens de Rotmeesters en Kiesgenoten binnen
of uyt Eijbrgen bekennen bij ondertekeningen dezes de Rekeningen van den (tijdelijken) Boekhouder
J. Bouwmeester nagezien en gesloten en bevonden dat den Ontvangst wegens Stadtspenningen Zuij
bedraagt de summa van Zes Hondert Vier en Taghentig Guld 2# en 12 penn.Zegge f 784=2=12. De
daar en tegen gedane uytgave beloopt eenen zuyvren summa van vier hondert een en vijftig Guld 4#
8 penn. Zegge f 451=4=8.
Dus blijkt na Aftrek van het een en ander den Boekhouder bovengemeld zuijver an den Stad
Eijbergen Schuldig blijft wegens Stadspenningen de Summa van Twee Hondert Twee en Dertig Guld
18# 4 penn. Zegge f 232=18=4.
In Oirkonde der Waarheid is dezen Eigenhandig getekend.
Actum op het Stadhuis te Eijbergen den 2 juli 1797, was getekend:
Arend Polman
Kiezer
J.W. Smits
Representant
H. Niessink
Rotmeester
H.J. Bevius
Repres.
B. Niessink
Kiezer
Gerrit te Raa Repres.
Arend Luesink
Kiezer
Derk Honhoff Repres.
Jan Twinhuis
Rotmeester
G.J. Harbers Repres.
3.2.4 Vernielingen en afgetuigd na waarschuwing zingen Oranje liedje.
Op 10 December 1796 komt de zaak voor tegen Jan Leurink en Jan te Hoonte. Beide heren waren
blijkbaar Oranjegezind en konden het niet verdragen dat ze gewaarschuwd werden geen pro Oranje
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liedjes te zingen. Binnen de Bataafse republiek was dat ten strengste verboden. Ze waren daar
blijkbaar niet van gediend en hadden er op los geslagen. Door de fiscus waren de heren aangeklaagd
en voor het gerecht gedaagd. Van deze zitting is het volgende protocol opgesteld:
Beklaagden voorn. gedaagden ter oorzaak op den 6den october jongstleeden tijdens te Neede markt
de gebroeders Berend, Hendrik en Jan te Loohuijs, aan het huijs van den Herbergier Wolberink
binnen Neede zonder eenige reedenen van dat den genoemden Hendrik te Loohuijs eenen Engbert
Koeslag uit goedheid hadde gewaarschouwt en vermaant van het Liedjen al is ons Prinsjen nog zoo
kleijn, hij zal event wel onse Stadhouder zijn, niet alleen aan te vallen en zonder woord of weerwoord
te slaan, maar die genoemde broers zelve te vervolgen, tot bij en in haar huijs daar met geweld
ingedrongen en waar dat drie lampen hadden uijtgeslagen en haar deerlijk mishandelt en bij den
doodt af geslagen, nog verder de glasen van haar huijs hebben ingeslagen, hebbende een van beide
beklaagden zijn hoed agterweegen en in het huijs van opgenoemden Loohuijs laaten leggen als
hebbende beide bij denzelven geweest om hem weder op te eischen.
Zaaken in een Land van orde, politie en justitie en waar rust moet bewaart en gehandhaaft worden,
niet alleen ongepermitteert maar ten uitersten en allerhoogsten strafbaar.
Geëiste boete vijf en dertig daalder. De beklaagden ontkennen echter bovenstaande klachten.
3.2.5 Opgewacht en afgetuigd.
Op 13 september 1796 had Berend Leusink, afkomstig van erve Bensink in Noordijk, zich aan de
publieke weg op de Hungersaas achter een hek of daarbij staand bos verscholen. Op het moment, dat
Egbert Stukkers, afkomstig van de Klaphekke, passeerde was Berend te voorschijn gesprongen en
had Egbert Stukkers aangevallen en geattaqueerd. Hij had daarbij een hooivork gebruikt en het
slachtoffer verscheidene bloedende wonden aan arm en hoofd toegebracht. Hij had Egbert dusdanig
moorddadig behandeld, dat zijn kleren geheel met bloed waren besmeurd. De verwondingen waren
van dien aard, dat zelfs na behandeling door de deskundige chirurgijn Godfried Leefers het de vraag
was, of het slachtoffer ooit weer in staat zou zijn om zijn ledematen te gebruiken, als hij het er
tenminste levend van af bracht. Bij dit zeer ernstige vergrijp was de door justitie gevraagde boete dan
ook niet mals: liefst honderd daalders. Berend Leusink had de mishandelingen niet ontkend en hoopte
op een goed gemoed van het gerecht. Hij werd uiteindelijk tot 30 daalders veroordeeld.
3.2.6 Marskramer Hendrik Hofmeier het dorp uitgejaagd.
Op 6 oktober 1796 was er markt te Neede. Hendrik Hofmeier wou aldaar als marskramer zijn
handelswaar aanbieden. Hij was daarin door Jan Hendrik Grijsen en Garrit Elferink gehinderd en zelfs
met hulp van anderen het dorp uitgejaagd. Beide heren belagers mochten op 10 december 1796 te
Borculo voor het gerecht verschijnen, getuige het volgende protocol:
Jan Hendrik Grijsen en Garrit Elferink, zoon van Arend Elferink, beklaagden en gedaagden.
Fiscus beklaagde voorn. Gedaagden ter oorzaak op den 6 october laatstleede tijdes ten Neede markt
was Hendrik Hofmeier niet alleen met een troep volks van 40 a 50 man de eene herberg in de andere
uit zijn vervolgt zoo dat eindelijk Neede heeft moeten verlaten en dat zijn voorgenomen negotie niet
heeft kunnen verrigten nog niet met lieden die daar besteld hadde kunnen spreeken maar zich met
den vlugt heeft moeten zoeken te sauveeren als wanneer dien woeste en onbezonnen hoop nog niet
te vreeden hem hebben naegeroepen moet op hout die kerel vast en als toen agtervolgt buiten Neede
tot of omstreeks de Huikert wanneer den eerstgenoemden hem op den publieken weg heeft
aangegrepen en die hij met veel moeite ontworstelt en ontkomen zijnde met te vlugten en te kruipen
door een hegge en vervolgens te loopen door een weide van Bonkert wanneer hem met een groot
geweld nog zijn vervolgt en eindelijk agterhaalt en gekregen voor de deur van Bonkert daar in wilde
vlugten dog die geslooten was, alwaar Sij hem dan op een moordadige wijse zijn aangevallen, sijn
stok ontnomen, die in twee stukken gebrooken en daar meede als ook met andere houten stokken
allerijsselijkst en op den doot afgeslagen zoo dat een zeer zwaare en gevaarlijke hoofdwonde ter
lengte van ongeveer drie duimen heeft bekomen en verder over zijn hoofd nog diverse builen opgevult
met gewagenleert en ontvaat bloedt alsmede zijn onderarmen handen en vingers en voornamenlijk
aan de regter arm zwaar gekneust gezwollen en met ontvaat bloed opgevult zijnde meede op diverse
plaatsen ontbloot van de opperhuid, blijkens het attest van den Chirurgijn G.N. Damkers daar over
den 29. November laatst leeden afgegeven. Zaken, die in een land van goede orde ………….
Boete voor de eerst aangeklaagde, omdat hij als de aanzetter werd gezien, vijf en zeventig daalder en
tegen de tweede verdachte vijftig daalder. De eerste verdachte heeft alles bekend, met uitzondering
van het herberg in herberg uit vervolgen van het slachtoffer. Hij was over zijn drank geweest.
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De tweede verdachte heeft ontkend en gezegd alleen maar te hebben meegelopen en niet weet of hij
geslagen heeft.
In de kantlijn vermeld: Den eersten beklaagden Hendrik Grijsen, is zoo ten aanzien van de slagerij
een hooftwonde welke hij Hendrik Hofmeijer heeft toegebragt en die al vrij gevaarlijk is geweest
blijkens het attest van den Mr. Chirurgijn G. N. Dankers en ten opsigte van de verdere
omstandigheeden die daar bij plaats gehad hebben namentlijk dat het op den publieken weg is
geschied. Aangeslagen in een boete van Dertig Daalders.
3.2.7 Needse fabrikeur gearresteerd vanwege het zingen van Oranje liedjes.
Op 4 maart 1797 is de fabrikeur (koopman) Jan ten Hoopen gearresteerd en te Borculo opgesloten
vanwege het zingen van Oranje liedjes, iets wat in de Franse tijd streng verboden was. Hij was
blijkbaar aangehouden op basis van geruchten genoemd door Christiaan Harmelink en Bennink uit
Noordijk. De vader van Jan ten Hoopen, Gerrit, diende samen met een aantal collegafabrikeurs op 93-1797 een verzoek tot vrijlating in:
Rekest van Gerrit en Jan Roelof ten Hoopen, voorts Arend ter Weeme, respectievelijk vader,
broeder en zwager van Jan ten Hoopen, gepasseerde zaterdag 4 dezer door het gerecht
gearresteerd en alsnog tot Borculo in arrest gedetineerd, door Christiaan Harmelink en Bennink
mede in den Noordyk woonachtig, beschuldigd gepasseerde maand februari des avonds Oranje
Liedjes gezongen te hebben.
Zij protesteerden tegen de beschuldiging en vroegen zijn vrijlating, waarvoor ze zich borg stelden. Het
gerichte difficulteert (doet moeilijk) in het ontslag tot nader order van het Rorrintiaal College.
Deze Jan stond op het punt 46 jaar oud te worden. Hij zal dus zeker niet uit jeugdige overmoed deze
liedjes gezongen hebben, als hij ze al gezongen had, maar als overtuigd Prinsgezind. Mogelijk dat
drank een rol speelde. Zie ook OLD NEE 1987 - 23 Genealogie ten Hoopen blz. 14-15.
Om het verzoek tot vrijlating te onderbouwen waren enige verklaringen opgesteld. Zo ook van Gerrit
Meijer, lid van de Needse Municopaalraad, die op 4 maart 1797 aangaf, desnoods onder ede, te
verklaren: “dat Hendrik Bennink aan Mij persoonlijk verklaart heeft en gesegt dat J. ten Hoopen wel
gesongen heeft maar niet van Orangien”.
Het delict had blijkbaar plaats gevonden op 9 februari 1797, ’s avonds tussen 9 uur en halftien, in
Noordijk, langs de huidige Elsmansdijk en G.L. Rutgersweg. Dat volgt uit de verklaring van Evert Jan
ter Weeme, die samen met Jan ten Hoopen onderweg was geweest: “dat ik hebbe geseeten bij den
burger Jan ten Hoopen in de Sjaas en dat laatstgenoemde daar agter opgestaan en hebben zaamen
den heelen Noordink doorgevaaren en zouden gezongen hebben dingen die strijdig zouden zijn tegen
ons gemeene best ….. ”.
Ook van diverse toenmalige bewoners van Noordijk werd een verklaring gevraagd, zoals van Berent
Huijskers, die verklaarde: “dat wij nooijt Enigszins hebben gehoord van Jan ten Hoopen in het zingen
van den Noordink of daaromtrent tot Nadeel van deze Concestituitie of zingen van den geweesen
prins of van oranjen alzoo wij aan den vaarweg leggen met onse wooning van den Meinksdijk tot na
Harperink schietend”. Harmen en Gerrit Reurink, alsmede Jan Willemsen, hadden dat in een
verklaring beaamd. Ook Gerrit Soeters, de latere burgemeester van Neede, kwam met een verklaring.
Hij had eind februari 1797, op een dinsdag tegen de avond, Christiaan Harmelink, de knecht van Jan
Harperink, op straat aangetroffen en al wandelend gesproken over een terzijde gehoord voorval, dat
bij de genoemde Christiaan bekend zou zijn. Christiaan Harmelink had aangegeven, wel te hebben
horen zingen, maar door de duisternis niet te kunnen horen of zien wie het geweest waren.
Ook in Borculo werd tijdens de marktdag op zaterdag 25 april 1801 de rust verstoord door een
voorstander van de prins van Oranje. Dit gebeurde ten huize van Hermanus Kluivert, binnen de stad
Borculo. Ene N.L. de Leeuw van Coolwijk, kostganger ten huize van de burger R. ter Horst, zou de
volgende uitspraken hebben gedaan:
“Schept vreugde in het leeven zo lange het lampje schijnt oranje zal godverdom mij booven zijn” en
verder “Oranje zal blijven en de patriotten zullen godverdom mij vergaan Oranje zal booven zeijn.”
Dit wordt door de getuigen Hendrik Bonkink, Garret Scholten, A. Martens de jongen, Jan Derk Bonkink
en Miena Laarbergh bevestigd. Een en ander was door de officier van het drostambt Borculo onder de
aandacht gebracht van de advocaat fiscaal Mr. H. Westenberg te Lochem, met de vermelding dat er
nog wel meer getuigen zouden zijn die het gehoord hadden.
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3.2.8 Ruzie op de markt te Neede.
Op 17 april 1797 was er markt in Neede. Tijdens deze markt hadden Garrit ter Raa, wonende op Giffel
in Hoonte en Garrit Olthof, wonende op Olthofs Plaats in Noordijk het met elkaar aan de stok
gekregen. In het huis van de hospes Jan Hendrik Wolberink binnen Neede hadden ze elkaar dusdanig
geslagen dat een bestraffing op zijn plaats was. De fiscus eiste van ieder drie daalders, waarna er
uiteindelijke, na bekentenis, een boete van één daalder per persoon volgde.
3.2.9 Op water en brood gezet.
Jude Meddeler werd, indien de omstandigheden rond haar zwangerschap het toelaten, veroordeeld
om voor de tijd van acht dagen “te water en ten broode te zitten”, om daarna of na de bevalling verder
(wijders) van detentie te worden ontslagen. Ze was niet de enige, die deze bestraffing moest
ondergaan. Ook Jenneken Leussink, weduwe van Jan Fockkink moest gedurende de tijd van veertien
dagen op water en brood zitten om daarna van detentie te worden ontslagen. Deze veroordelingen
zijn te Lochem ondertekend op 3 augustus 1799 door J.H. Westenberg en G. J. ten Cate.
3.2.10 Abraham Meijer niet meer welkom in het Drostambt Borculo.
Abraham Meijer was volgens eigen opgave 40 jaar oud en geboren en woonachtig te Neede. Hij had
heel wat op zijn kerfstok. Hij was samen met de geëxecuteerde Hendrik Wenzink en de voortvluchtige
Hendrik Fockkink, bijgenaamd de Cattoen Jongen, herhaaldelijk wezen roven en stelen, of zoals het
gerechtsprotocol aangeeft:
De gedetineerde Abraham Meijer in sterke en geheijme Correspondentie is geweest en wel die met
zijnen Complicen heeft gaan rooven en steelen.
Het zou meer dan duidelijk zijn, dat hij drie koperen ketels had helpen stelen bij Olthaar in Neede.
Hij had stukken koper aangeboden aan de smid te Rekken, welke overduidelijk afkomstig waren van
koperen ketels. Ook ijzeren staven waren de smid aangeboden, welke gestolen waren van Huize de
Kamp te Neede.
De gedetineerde Abraham Meijer was in hecht verband met het hiervoor genoemde tweetal bij nacht
en ontij op pad geweest om jenever (Genever) te smokkelen. Hierbij speelde Jenneken Leussink, de
weduwe van Jan Fockkink, de boodschap dat er wat te halen viel door aan Hendrik Wenzink.
Eens op een avond had het illustere gezelschap in het huis van Hendrik Wenzink zwavel gesmolten
in een vuurlepeltje en in een linnen doek gesmeerd om daar vervolgens mee op stap te gaan.
Abraham Meijer beweerde dat hij de in Haaksbergen en Neede ontvreemde tonnetjes honing moest
transporteren voor twee Joden uit Gesken, waarvan hij de namen niet wist.
Toen justitie hem kwam zoeken, had hij niet thuis gegeven, waarbij zijn vrouw beweerde, dat hij naar
een boer was. Maar ze hadden hem toch gevonden en vastgezet, terwijl ze hem bovendien van veel
meer andere en zwaardere misdrijven verdachten. Zodat ze ook tot een stevige veroordeling kwamen:
al te welke zaaken en omstandigheden zijn die de justitie (ofschoon de gedetineerde tot geenen
confessie heeft kunnen worden gebracht) niet ongestraft kan laten het welgemelten Hooge Gerichte
God en de Justitie voor oogen houdende en lettende op al te gaan, waarop in dezen enigszins te
letten stonden met aldus van onpartijdigen Rechtsgeleerden in naam de Bataafse Volks Doende
Recht condemneert den gedetineerden Abraham Meijer om geconfesceert te worden in ’t Voormalige
Provinciaal Tuchthuijs te Arnhem voor deTijd van vier Jaaren alwaar met zijn handen Werk de Kost te
Winnen. Suns de Band, inval aldaar geen voegzame Plaatz tot sijne admissie mogt open zijn, uijt de
Stad en den geheelen Drostambt van Borculo voor den Tijd van zes agter een volgende Jaaren bij
Poene van zwaardere straffe, inval geduurende die Tijd, daarin Wederom mogt worden gevonden.
sten
Aldus bij ons onderschrevene geadviseert binnen Lochem den 1 augustus 1799, H. Westenberg en
G.J. ten Cate.
De op 30-6-1758 in Neede geboren koopman Abraham Meijer is na zijn gevangenschap wel weer
naar Neede teruggekeerd. Hij woonde aan de Oudestraat tegenover de kerk op het toenmalige
huisnummer 6 en was getrouwd met Sara Hartog, ook Sarah Judith genoemd. Op hetzelfde adres
woonde ook de schoenmaker J. ten Loohuis. Abraham is gestorven op 16-11-1841 te Neede. Hij was
een zoon van Abraham Meijer en Rachel Joseph.
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4. De periode van 1801 – 1806: het Bataafs Gemenebest.
Het Bataafs Gemenebest, in de toenmalige spelling Bataafsch Gemeenebest, was een republiek die
het grootste gedeelte van het huidige Nederland omvatte. De republiek was gevormd naar voorbeeld
en met militaire steun van de Franse Republiek, waarvan het Bataafs Gemenebest een bondgenoot
en een vazalstaat was. Het Bataafs Gemenebest ontstond na een grondwetswijziging in de Bataafse
Republiek, waarbij de staatsinrichting drastisch werd gewijzigd. In sommige publicaties uit die tijd, ook
van de overheid zelf, werd zowel over de Bataafse Republiek als over het Bataafs Gemenebest
gesproken.
4.1 De Nederlanden van 1801 – 1806.
In 1801 vond onder grote druk van Frankrijk een grondwetsherziening plaats, waarbij de
veranderingen van 1798 werden teruggedraaid en de staatsinrichting drastisch gewijzigd werd. Het
Vertegenwoordigende Lichaam van de Bataafse Republiek werd vervangen door een Wetgevend
Lichaam. Als uitvoerende macht werd als opvolger van het Uitvoerend Bewind een Staatsbewind
bestaande uit 12 personen ingesteld. Tevens kwam de rechtspraak in handen van een onafhankelijke
rechterlijke macht, waarmee de leer van Montesquieu over de scheiding der machten in praktijk werd
gebracht. Op 18 februari 1802 verscheen een publicatie van het Staatsbewind der Bataafsche
Republiek, waarin de door het Wetgevend lichaam goedgekeurde instructie voor het nationaal
gerechtshof is vastgelegd. De naam van de republiek werd gewijzigd in Bataafs Gemenebest,
alhoewel dat niet op alle fronten doorgevoerd werd. Zie daarvoor onderstaande publicatie.

Publicatie van de heffing van 4% op bezittingen en een bijbehorend Tauxatie-Billet
Met een publicatie in de staatscourant van 26 februari 1802 werden nieuwe belastingheffingen
aangekondigd. Het ging om een heffing van 4% op bezittingen en 16% op inkomsten in acht jaren te
voldoen. De maatregel werd genomen door het Staatsbewind van de Bataafsche Republiek, dat liet
weten dat het Wetgevend Lichaam van het Bataafsche Gemeenebest deze belastingmaatregel
goedgekeurd had. De “slachtoffers” van deze maatregelen kregen een TAUXATIE-BILLET, zoals
aangetroffen in het archief van één der Noordijkse boerderijen. Volgens dit biljet was voor de
betreffende boerderij jaarlijks 3 gulden verschuldigd, hetgeen in 1802 ook keurig was afgedragen voor
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de deadline van 12 oktober. De grens voor de belasting op bezit lag bij 500 gulden. De betreffende
boerderij had blijkbaar een waarde van 600 gulden. Voor de heffing van 16% op inkomsten was de
grens op 200 Gulden gesteld voor ongetrouwden en 300 gulden voor getrouwden, alsmede weduwen
en weduwnaren. Het inkomen werd per jaar bepaald, zodat men feitelijk 2% inkomstenbelasting
betaalde, hetgeen door het Staatsbewind een “gifte aan het lande” werd genoemd.
Ook het land werd nieuw ingedeeld en wel in 8 departementen. Gelderland was één van de
departementen. Daarvoor, tijdens de Bataafse Republiek, was Gelderland onderdeel van het
departement van de Rijn. De oude grenzen van Gelderland werden hersteld. Wat op onderstaande
kaart opvalt is de “uitstulping” in de grens van Neede en Diepenheim/Haaksbergen ter hoogte van
Rietmolen. Op 29 april 1802 werd het Reglement voor het departement Gelderland gepubliceerd.

Het departement Gelderland in 1802 [Bron: wikipedia, universitätsbibliothek Bern]
In 1805 werd door Napoleon bewerkstelligd dat het Staatsbewind werd vervangen door een
eenhoofdig bewind. Rutger Jan Schimmelpenninck werd door Frankrijk op deze post benoemd, met
de titel raadspensionaris. Hij was afkomstig van het in 1799 door hem gekochte kasteel Nijenhuis bij
Diepenheim. Hoewel de Nederlandse belangen ondergeschikt waren aan de Franse, was
Schimmelpenninck een goed bestuurder. De Nederlanders verdroegen het echter maar moeilijk, dat
een gewone burger, bekleed met een bijna koninklijk gezag, aan het hoofd van de Nederlandse staat
stond. De wetgevende macht bleef formeel wel in handen van het Wetgevend Lichaam, maar was in
de praktijk een advieslichaam, de Staatsraad was belangrijker. Schimmelpenninck zorgde voor het
eerste centrale bestuursapparaat in de historie van de Lage Landen. De vijf ministeries binnenlandse
zaken, buitenlandse zaken, financiën, marine en oorlog vormden de kern van zijn regering.
In 1806 verloor Napoleon echter het vertrouwen in de Republiek. Hij vond dat de patriotten
onvoldoende de richtlijnen van Parijs volgden. Hij dwong Schimmelpenninck tot aftreden, hernoemde
het land tot Koninkrijk Holland en benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon Bonaparte tot koning.
Schimmelpennick weigerde een hoge functie onder de koning en trok zich terug op het Nijenhuis.
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Toen ook de rol van koning Lodewijk Napoleon uitgespeeld was en de keizer zelf de macht overnam,
werd Schimmelpenninck tot senator en graaf van het Franse rijk benoemd. Hij begaf zich weer naar
Parijs, alwaar Napoleon hem met de meeste waardigheid ontving. Aan het eind van zijn politieke
loopbaan werd hij langzaam maar zeker blind.

Rutger Jan Schimmelpennick met zijn
familie, schilderij van Pierre-Paul
Prud’hon, Frankrijk circa 1801
Na de val van Napoleon keerde Schimmelpenninck terug naar het vaderland, waar Willem I hem het
grootkruis van de ridderorde van de Nederlandse Leeuw schonk en tot lid van de eerste kamer
benoemde. Na zijn pensionering sleet hij zijn dagen met wandelen rond huize Nijenhuis en genoot hij
voor zover mogelijk van de rust en de natuur. Hij overleed op 25 maart 1825 en is te Amsterdam in de
Nieuwe Kerk begraven. De nazaten van Rutger Jan Schimmelpenninck, van wie er een aantal
begraven ligt op de particuliere begraafplaats bij het kasteel, zijn steeds in het bezit gebleven van het
kasteel Nijenhuis.
4.2. Neede en de Achterhoek van 1801 – 1806.
In de periode 1801 – 1806 maakte de voogdij Neede, met Gerrit Grijsen als voogd, deel uit van het
Domein Borculo. Hoe er in het domein Borculo aan toe ging is goed te lezen in een rapport over 1805,
opgesteld door de rentmeester van de Domeinen van Borculo, H. van Juchem. Hij heeft dit rapport
over de toestand in het domein Borculo op 8 februari uitgebracht. Uit dit rapport worden hieronder
enige zaken aangehaald, die van algemeen belang of specifiek voor Neede van belang waren.
1. Het Huis of Hof te Borculo was door enkele reparaties gedurende de afgelopen twee jaren in een
wat minder deplorabele staat gebracht. Het was echter wel vereist enkele noodzakelijke reparaties
aan deuren, ramen en kozijnen uit te voeren en het geheel van buiten te verven om niet in de
kosten van een gehele vernieuwing terecht te komen. Ook aan het dak en de loden goten waren
enige reparaties nodig.
2. Aangezien een ieder thans op of grenzend aan zijn eigendommen vissen mocht vangen, waren er
geen klachten dat de eigendommen van het Domein “niet ontzien werden”.
3. Aangezien in Gelderland (in deze periode) het uitsluitend jachtrecht niet meer erkend werd en de
eigenaar zijn eigen grond, mits goed afgepaald, zelf mocht bejagen, had het Domein van Borculo
ook geen jachtopzichters meer en waren de (staats) jagers afgeschaft.
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4. De kanaccijns (een heffing op het brouwen van bier) onder Geesteren, Neede en Eibergen vervalt
door de introductie van het nieuwe plan van belasting, zoals dan ook in opdracht van de
Secretaris van Staat voor de Financiën d.d. 21 december 1805, aan de respectieve pachters
(belasting collecteurs) is geschreven.
5. Daar waar eerder de hof- of huisvoogd zich met de inning van de accijns e.d. bezig hield, worden
de actuele voogden nu alleen ten dienste van justitie en politie door de Drost aangesteld.
6. Opgelegde boetes komen niet meer ten laste en profijt van het Domein Borculo, maar voor
rekening van het gemene land.
7. Het tribuut der Joden werd al jaren niet meer ontvangen.
8. De geld en wasch-thinsen (geldthins is afdracht in geld i.p.v. producten in natura en waschthins is
de afdracht van was aan de kerk voor kaarsen) onder Borculo en de thinsen onder Neede, welke
sinds 1794 niet meer geïnd en dus ook niet ontvangen waren, werden d.d. 10 december 1804
opnieuw ingevorderd, met het gelukkige gevolg, dat de debiteurs van alle posten gevonden waren
en hun schuld voldaan hadden. Ook het olijmolenshout en paardegehalt (verplichting tot het
houden van een paard) werd wel voldaan.
9. Het plan van verbetering der bouwhoven en vloglanden kon niet uitgevoerd worden, omdat de
ingehuurde landmeter in de zomer van verleden jaar was overleden en er in zijn plaats niet snel
genoeg een vervanger te vinden was. Bovendien had het natte weer in herfst en winter met het
hoge water op de lage gronden de verdere opmetingen geheel belet.
10. De pachthoeven in bezit van het Domein hadden, zoals opgenomen in de rapportages over 1804
en 1805, nog verscheiden reparaties nodig, maar door de veelheid en het grote werk dat aan de
Nieuwe Molen in Olden Eijbergen verricht moest worden, resteerden nog de gehele of
gedeeltelijke reparaties aan de beide Kormelingen, Geerdink, Wemink, Lintvelde, de Eendekooij,
Klein Ameschot, Luikenkamp, het Oranje en Jagershuis, het huis van Ten Harkel en den duiker in
den Douwshof.
11. Voorgesteld werd bij het opstellen van nieuwe pachtcontracten de reparaties aan de bouwhoeven
geheel of gedeeltelijk ten laste der pachters te laten komen. Voorts om de nauwkeurige inspecties
voor die reparaties aan de bouwhoeven, die alsnog voor rekening van het Domein zouden moeten
geschieden, voorlopig uit te stellen, omdat dat “om deze tijd des jaars, wegens de volgepaktheid
der bouwhoeven, schuren en schoppen, met het ongedorste koorn, hooij, stroo, turf, hout en
anderen voorraad, niet na behoren kan geschieden”.
De pachters van de bezittingen (hoeven) van Domein Borculo werden geacht nogal wat aandacht aan
onderhoud te schenken. Wat ze zoal moesten doen en wat ze er van terecht brachten is als volgt
gerapporteerd:
 het schoonmaken, opruimen en gronddiepen en in het algemeen het zorgen voor de afloop
van het water van de beken, sloten en gruppen. Daarover viel niet te klagen.
 het onderhoud van boomgaarden door deze van jonge appel- en perenbomen te voorzien.
Hiervoor was weinig animo aanwezig.
 het naar behoren bemesten en bebouwen van de bouwlanden, alsmede het wieden en van
onkruid zuiveren. Aangezien de pachters goede boeren waren, kon er over niemand geklaagd
worden.
 het gemaakte stro en mest voor de gepachte bouwhof te gebruiken en niet te verkopen.
Aangezien sommige pachters ook nog andere gronden in pacht hadden was hier moeilijk op
toe te zien.
 het bloten en van doornen, distelen en andere schadelijke gewassen zuiveren van de
weilanden. Werd goed voor gezorgd.
 het sligten van molshopen. Vordert het belang van de pachters.
 het naar behoren acht geven op, en zorgen voor de conservatie der bossen, aanplantingen en
houtgewassen op of bij pachters hoeve gelegen. Werd voor gezorgd.
De oogst was in het jaar 1805 over het algemeen vrij goed. Alleen het natte weer was nadelig
geweest voor de rogge. De gemiddelde prijzen van de granen waren:
Rogge, het schepel
Boekweit
Garst
Haver
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Er werden over het jaar 1805 geen schades ten gevolge van sterfte van vee gemeld.
Er waren in het jaar 1805 problemen met de toevoer van het Berkelwater naar de waterkoorn-, olij- en
eekmolen te Borculo, omdat de Berkel sedert vele jaren aan verzanding was overgelaten, waardoor
het water niet alleen in zijn kracht was gebroken, maar ook van de molen geweerd werd, zodat
hoegenaamd geen voorraad van water kon worden aangelegd. De molenaar was genoodzaakt
geweest de ene dag het opkomende water als overtollig weg te laten lopen om er de volgende dag
gebrek aan te hebben. Het probleem was gedurende de laatste twee zomers door uitgraving al wel
wat verholpen, maar dit diende noodzakelijk nog gecontinueerd te worden.
Er waren blijkbaar door het Domein geëxploiteerde eenden- of vogelkooien, want over het jaar 1806
werd gemeld, dat in het algemeen in deze contreien niet dat aantal vogels werd gevangen, als
voorheen. En in het bijzonder kon dit van de “Dominiale kooij” gezegd worden. Een middel tot
verbetering was nog niet ontdekt.
De door het Domein verkochte bomen hadden in het gepasseerde jaar 1805 f 7117-0-0 opgebracht
en het akkermaals- en weekhout f 2408-0-0.
Het bovenstaande is ontleend aan een transcriptie van B.H.M. te Vaarwerk, door hem gevonden in het
Nationaal Archief, Archieven Nassause Domeinraad (NDR) vervolg, inv.nr. 1517. Rapport over
de Domeinen van Borculo, 1805/6. [Bron: Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo (SSHB)
Domeinrapport18051806.]
4.2.1 De rover Schinderhannes in Neede
Schinderhannes was een berucht roverhoofdman, bekend van
Rijn tot Moezel en ook in het Munsterland en het oosten van ons
land. Zijn eigenlijke naam was Johannes Bückler. Hij werd op 25
mei 1777 te Miehlen geboren en op 21 november 1803 met een
twintigtal van zijn bandieten te Mainz onthoofd. Onder de vele
rovers en bandieten die in de 'goede oude tijd' rondzwierven en de
mensen terroriseerden was Schinderhannes wel een van de meest
beruchte. Hij werd echter ook als een Robin Hood gezien, omdat
hij met name ook de Franse bezetter beroofde. De mensen
hadden zwaar te lijden onder het Franse bestuur en moesten
goederen en geld afstaan. Ze hadden het idee, dat de Fransen hen
beroofden en vonden het prima, dat Schinderhannes er wat van
terug pakte. Maar in werkelijkheid waren hem weinig goede daden
toe te schrijven en was er van vrijheidstrijd geen sprake.
Schinderhannes, Johannes Bückler,
Schilderij van K. H. Ernst (1803)
De in paragraaf 2.2.6. genoemde dominee Roessinck is in 1801 met emiraat gegaan en opgevolgd
door Willem van der Veur. Willem was nog maar net als herder en leraar werkzaam, toen er op een
donkere winteravond aan de pastoriedeur geklopt werd en er een man van gemiddelde lengte voor de
deur stond. In de veronderstelling te doen te hebben met een vader, die een nieuw geboren kind
kwam aangeven, liet Willem de man binnen en leidde hem naar de studeerkamer. Daar aangekomen
vertelde de man dat hij Schinderhannes was. De dominee schrok verschrikkelijk, want hij had van de
beruchte overvaller gehoord. "Wees niet bang," sprak de boef, toen hij de angst op dominees gezicht
las. "Ik breng geen leed over uw huis," vervolgde hij, "doch ik wil een voorstel doen. Ik word door
agenten achtervolgd. Niemand heeft me hier binnen zien gaan en als u me een paar dagen wilt
verbergen, geef ik u de verzekering dat uw gemeente nimmer last van mijn bende zal hebben."
De dominee had weinig andere keuze, dan het voorstel aan te nemen. Zo verbleef Schinderhannes
drie dagen in de Needse pastorie en verdween toen in stilte. Later is hij op dezelfde wijze nog een
aantal keren teruggeweest en vulde eenzame winteravonden met zijn verhalen. In het bijzijn van de
predikantsvrouw zweeg hij echter over zijn grootste boevenstreken. Maar op de studeerkamer met
dominee alleen kwam de tong los en werd 't ene verhaal na 't andere over zijn avonturen verteld.
Mogelijk ook 't verhaal over Schinderhannes en de Achtkantige boer.
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Schinderhannes en de Achtkantige boer - ook een beruchte boef - hadden elkaar eens ontmoet. De
laatste, geweldig sterk, maar niet zo slim, ontnam Schinderhannes alle geld. "Wat mo'k noo zeggen
a'k straks in hoes komme?" sprak deze: "Scheet miej duur mienen jas." Dit gebeurde. "Noo nog duur
miene klompe, dan kunt ze zeen da'k kwelleke 't léven der of ebrach hebbe." - "Noo zal 't wal good
wezen," sprak de Achtkantige boer. "Ik hebbe gin kogels meer." - "Ikke wal," sprak Schinderhannes en
haalde zijn pistool voor de dag en richtte die op de Achtkantige boer. De beide bandieten sloten echter
vrede met elkaar en volvoerden later samen hun boevenstreken. Wat daarvan waar is kan moeilijk
achterhaald worden. Maar een feit is dat het dorpje Neede nooit last heeft gehad van de roversbende
van Schinderhannes.
Het verhaal van Schinderhannes en Neede wordt in vele publicaties aangehaald, o.a. in Land en volk
van de Achterhoek van Hendrik Odink.
4.2.2 In Neede nog steeds rookhoenders ten gunste van het domein te Borculo.
Ondanks de omwenteling was de heffing van rookhoenders blijkbaar blijven bestaan. Eerder was deze
heffing een privilege van de heer van de Heerlijkheid Borculo. Een ieder die binnen de heerlijkheid
woonde en een (rokende) schoorsteen had moest jaarlijks een hoender (kip) leveren aan de heer.
Soms werd dat afgekocht met een stuiver per hoender. Vanaf de Franse tijd waren deze rechten
overgegaan naar het Domein van Borculo. Uit een rapportage van Rentmeester H. van Juchem van
het Domein van Borculo blijkt, dat van de heffing van rookhoenders en andere klassieke belastingen
sinds 1794 weinig sprake was geweest, maar dat hij op last van de Inspecteurgeneraal opnieuw en
met succes tot invordering was overgegaan. Op een lijst uit 1804 waren reeds 79 ontvangen
rookhoenders geregistreerd. Ze zijn per rot geadministreerd en hoogstwaarschijnlijk door de
rotmeesters “geïncasseerd”. Hieronder is aangegeven, hoe de voogdij Neede in rotten verdeeld was:
Dorp Neede:
Hoonte:
Noordijk:

Lochuizen:
Ruwenhof:
Rietmolen:

Rotten niet bij naam genoemd.
Luggenhorst Rot, met als rotmeester Egbert te Luggenhorst
Rutgerinks Rot, met als rotmeester Jan Rutgerink
Giffels Rot, met als rotmeester Jan te Raa (op Giffel)
Vruwinks Rot, met als rotmeester A.J. Vruwink
Markerinks Rot, met als rotmeester Jan Groot Markerink
Olthofs Rot, met als rotmeester Gt. Olthof
Leppink Rot, met als rotmeester Goossen Leppink
Geerdinks Rot, met als rotmeester Jan Geerdink
Harperinks Rot, met als rotmeester Jan Harperink
Negberinks Rot, met als rotmeester Harmen Negberink
Klever Rot, met als rotmeester Derk te Kleve
Ruwhofs Rot, met als rotmeester Derk Ruwhof
Smits Rot, met als rotmeester Zweer Smit
Heuvinks Rot, met als rotmeester Jan Heuvink
Tiesselinks Rot, met als rotmeester Waander Tiesselink

4.2.3 Lambert Leussink uit de Ruwenhof plotseling overleden.
Op 12 december 1801, ’s avonds laat, was tussen Borculo en de Buurtschap Noordijk in het veld de
persoon van Lambert Leussink, woonachtig in de Ruwenhof onder het district Neede, oud 80 jaren,
verongelukt. De chirurgijn W. H. Grotenhuijs was naar Noordijk getogen en had verklaard dat aan het
dode lijk geen uiterlijke dodelijke tekenen waren vast te stellen, waarna het lijk ter begraving werd
vrijgegeven.
4.2.4 Ruzie ten huize van de overleden Lambert Leussink.
Op de 23ste april 1802 hadden Hendrik in Traa, Jan te Lohuis en Gerrit Bovenberg, allen wonende als
knecht bij B. ten Lohuis te Neede, ruzie gekregen ten huize van wijlen Lambert Leussink. Hendrik in
Traa was er met een zeer bekrabt en bebloed aangezicht van af gekomen. Blijkbaar had Gerrit
Bovenberg geprobeerd Hendrik in Traa over de gang van zaken te laten liegen, waardoor er tussen
deze twee weer ruzie ontstond. Hierbij had ook Gerrit Bovenberg slagen geïncasseerd. Voor de
rechter te Borculo werd Gerrit in Traa veroordeeld tot het betalen van 3 daalders, Jan te Lohuis tot 2
daalders en van Gerrit Bovenberg werd vanwege zijn jonge leeftijd de boete kwijtgescholden.
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4.2.5 Houtdiefstal op Giffel.
Op Giffel en in de omgeving, met name in de buurtschap Hoonte, was in de loop van het jaar 1802
veel hout gekapt en gestolen. Op 14 september 1802 was Jan te Raa, Scholtus op Giffel, opgeroepen
om als getuige onder ede op te treden in de zaak tegen Laurens van Gemmert, klompenmaker en
woonachtig te Neede in Ruskemanshuis aan de Nieuwstraat. De zaak diende voor het Hoge
Landgericht te Borculo. Om een beeld te geven van het verloop van een rechtszaak in die tijd wordt
het getuigenverhoor hier in zijn geheel geciteerd, waarbij de gebruikte oude spelling en schrijfwijze zo
veel mogelijk gehandhaafd zijn. Dat geldt ook voor het gebruik van hoofdletters, alhoewel dat in die
tijd blijkbaar nog niet erg eenduidig vastgelegd was. In onderstaande dialoog staat RB voor de
ondervragende rechtbank:
RB: Getuigen ouderdom te vragen en of niet om Kondschap der Waarheid te geeven is geciteerd;
Getuige: J. te Raa Scholtus op Giffele verklaard 62 Jaaren oud te zijn en om Kondschap der
Waarheid te geeven geciteert te zijn.
RB: Is getuige niet woonagtig op ’t Giffel onder Neede in ’t Dros Ambt Borculo kenlijk gesitueerd.
Getuige: Zegt Jaa
RB: Is getuigens plaats genaamt het Giffel alwaar als boven geleegen niet omcingeld door veel hard
en weekhout.
Getuige: Verklaard van Jaa.
RB: Is van Getuigens plaats voor genoemd niet van tijd tot tijd zeer veel Hout gestoolen en
vervreemd.
Getuige: Zegt Jaa
RB: Welk soort van hout is van Getuigen aldus wel gestoolen en meede gevoerd.
Getuige: Vertilueerd van Els en Berken Hout.
RB: Is dit gestoolen hout van de stam gehakt door vreemden buiten kennis en order van getuigen of
had getuigen zult reeds laaten houwen en dus gehakt zijnde meedegevoerd of is dit hout tegelijk
gehakt en gestoolen.
Getuige: Verklaard dat van hem getuige veel hout is ontvreemd geworden, dat voor anderen gezaagd
en gehakt is geweest.
RB: Zedert wanneer is zulks gebeurd en hoeveel hout is getuige dan wel ten naasten bij te bepaalen
kwijt geraakt.
Getuige: Verklaard dat zulks wel voor Zeeven en Agt Jaaren is gebeurd en dat in dit laatste Jaar Wel
Een Voer hout is kwijt geworden.
RB: Kent getuigen niet zeer wel den persoon van Laurens van Gemmert, bijgenaamd Laurens den
Klumper, zijnde een Klompenmaker van zijn Ambagt en woonende te Neede in Ruskemans huis.
Getuige: Verklaard nou Jaa van aansiens wel.
RB: Is Getuigen niet zeer wel bewust dat deeze Laurens een zeer Armoedig Leeven is lijdende.
Getuige: Zegt Jaa.
RB: Is zelfgemelde Klumper niet van tijd tot tijd bij getuigen aan en langs het Huis om ’t een en ander
koomen beedelen.
Getuige: Zegt Jaa.
RB: Heeft getuigen niet zelf alle suspecie dat deesen Klomper den Daader is die van tijd tot tijd zig
aan ’t Hout steelen zo van het Giffel als van andere plaatsen heeft beezig gehouden en schuldig
gemaakt.
Getuige: Zegt hier op niet te kunnen deponeeren.
RB: Heeft Getuigen zelf niet de meeste bewustheid dat den Klumper voornoemt Laurens zig ook
almedig heeft schuldig gemaakt met het steelen den Kribben en Kribbenstaaken uit de Rivier de
Berkel bij en onder ’t Giffel voornoemt.
Getuige: Zegt zulks nooit gedaan te hebben.
RB: Is getuigen niet alsmeeden zeer wel bewust dat zulks door gemelde Klumper Laurens is verrigt.
Getuige: Zegt neen.
RB: Heeft getuigen niet zelf hem in persoon of ijmand zijner huisgenooten dienzelven Strooper met dit
gestoolen hout bij ontijden geattrapeerd en daar meede zien wegdraagen.
Getuige: Zegt neen.
RB: Is het almeeden aan getuigen ook niet overdubbel bekend dat hij bij anderen zig almeeden met
houtsteelen heeft opgehouden.
Getuige: Zegt hier van niet te kunnen zeggen.
RB: Of wat heeft getuigen van gemelden Klumper gezien of gehoord van ’t geen ten zijnen laste werd
gelegt en van wien.
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Getuige: Verklaard van den gedaagden persoon nooijt iets heeft gesien, maar wel van anderen heeft
hooren zeggen, dat sig verwonderden hoe hij aan de kost kwam, zonder de persoonen te kunnen
noemen.
RB: Is Eindelijk gemelden Laurens de Klumper bij Getuigen niet bekend voor een gerenommeerd
Houtdief en van wien heeft getuigen daarvan almede gehoord en vernoomen en Die getuigen
almeede bij dezen op te noemen.
Getuige: Zegt Nee.
RB: Overigens zal Getuigen hiermee bewijs geven of niet zeer wel weet dat gemelde Klumper bij ontij
en nacht zeer veel met Hout droeg.
Getuige: Zegt zulks niet te weeten.
RB: Eindelijk zal getuigen van al ’t geen gezien, gehoord of van anderen vernomen heeft bij deeze
zuiver opgaaven doen en zu stuur der Justitie alles zeggen en openbaaren zonder eenig stilzwijgen.
Getuige: Verklaard hier van niet meer te kunnen verklaaren als dat Get’s zoon van dezen
gepasseerden Winter, ‘s avonds den gemelden Klumper bij en omstreeks Gets Huys heeft gezien
hebbende een Zak onder zijn Arm.
Hiermee eindigde dit verhoor, maar nog niet de strafzaak. Op 29 september 1802 was er een
volgende zitting met meerdere getuigen, te weten:
1. Hendrik Jan ter Raa op Groot Avink, oud in de 30 jaren.
2. Hendrik klein Avink, oud in de 60 jaren.
3. Harmanus Leussink op Groot Hoonte, oud in de 30 jaren.
4. Willem Luggenhorst op Klein Hoonte, oud in de 40 jaren.
5. Jannes Hondelink, 56 jaren oud.
6. Gerrit Bouwman, ongeveer 50 jaar oud.
7. Jannes Tieselink op Bloo, oud 46 a 47 jaar.
Alle getuigen woonden onder Neede. Alle ondervraagden beaamden dat er van hun gronden veel
hout werd gestolen. Het kwam zowel voor, dat de dieven reeds gekapt hout meenamen, als wel zelf
hout hakten. Ook aan deze getuigen werd gevraagd of ze Laurens van Gemmert, de Klumper kenden
en of ze hem met hout hadden zien slepen. Alle getuigen wisten van zijn armoedig bestaan, maar
niemand had hem ooit met hout zien slepen. De kinderen van de Klumper liepen naakt en kregen
vaak niet te eten. Op de vraag of men wel eens wat aan de Klumper gegeven had, werd wisselend
geantwoord. Sommigen hadden uit angst of liefdadigheid wel eens wat gegeven, bij anderen was hij
nooit geweest. Aangezien concrete beschuldigingen uitbleven probeerde de rechtbank nog druk uit te
oefenen door te vragen of men uit angst voor represailles geen gegevens achterhield. Uiteindelijk
werden de getuigen er nog op gewezen, dat ze alles wat ze nog wisten in deze zaak dienden te
vertellen. Maar ook dit leverde niets op. Hoe de rechtszaak is afgelopen is niet bekend: het zag er niet
naar uit, dat er veel belastend materiaal tegen Laurens van Gemmert verzameld was.
Bij het tweede verhoor ging het ook om het ontvreemden van wijen (wilgentenen). Hierbij werd de
getuigen de vraag voorgelegd: Is Eindelijk aan Getuigen ook niet wel gebleeken, dat hij de Wijen
waarvan hij gewoon was Manden te maaken bij Getuigen op hunne Percelen kwam snijen. Alle zeven
getuigen zeggen: Neen.
4.2.6 Verdronken bij de watermolen van Markvelde.
Het was 24 december 1805 dat Henders Wensink, weduwe van wijlen Garret Wilderink, bij het
aanbreken van de dag op pad was gegaan naar haar zoon in Neede om daar enige tijd te verblijven
en voor hem kleren te verstellen. Wat er mis is gegaan is niet duidelijk, maar op een of andere wijze
was ze te water geraakt en verdronken. Op onderstaande wijze is daar door het gericht te Borculo
rapport van gemaakt:
Het gericht heedenmiddag voor den Rigter van Neede geinformeert zijnde dat in de Buurschap
Noordijk, digt bij het huis van Gosen Leppink een vrouwspersoon was koomen te verdrinken heeft
hetzelve gecidisteert met den Med. Dr. J. P. Knikkink en den Cirurgijn W.H. Grotenhuis zig dadelijk
derwaards begeeven en daarover de vereischte informatien genoomen, welke hierin bestaan:
Dat Garrit Weverrief op Krebbers in den Noordijk woonachtig heeden morgen circa half tien Uuren van
den Markveldschen Moolen koomende onder het Somp vonder digt bij het huis van voorn. Goossen
Leppink geleegen een Vrouwenmuts en een halsdoek op het Water had vindende drijven.
Dat gez. G. Weverrief zig daarop naar een zijner Buuren Arend Mengerink genaamd, meede aldaar
woonende, heeft begeeven en van deeze zijne bevinding kennis heeft gegeeven.
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Dat daarop te saamen wederom na gemelte vonder zijn gaan en overal rondziende eindelijk ontdekt
hebben dat tusschen de Struiken op eenigen afstand van dat vonder een vrouwspersoon op het water
lag, zonder eenige teekens van leeven te geeven.
Dat hiervan dadelijk aan den Rigter van Neede kennis hebben gegeeven, welke daarop aanstonds
met den Voogd zich heeft begeeven ter plaatze alwaar dit doode lijk in het Water lag, en het zelve met
twee aan elkander gebonden ijshaaken op het land doen haalen, wanneer is koomen te blijken, dat
het verongelukte vrouwspersoon was Henders Wensink, wed. van Garret Wilderink, oud volgens
opgaaven van deszelfs zoon 52 Jaaren.
Dat gezeide Vrouwspersoon volgens rapport van haaren Zoon eenigen tijd bij Jan te Goorhuis in
Lochuisen gesponnen hebbende, met het opkoomen van den dageraad van de Markveldschen
Moolen was gegaan, met intentie om bij gemelden haaren Zoon meede onder Neede woonende
eenigen tijd te verblijven en denzelven de kleederen te verstellen.
En terwijl uit de afgegeevene verklaaringen van den Med. Doc. Knikkink en Chirurgijn Grotenhuis is
koomen te blijken, dat aan voornoemde doode lijk geene andere teekenen waaren te bespeuren, als
welke men ordinair aan drenkelingen ontdekt,
Zo heeft het Gericht geen zwarigheid gemaakt, om dit lijk aan deszelfs Zoon ter begraaving over te
geeven.
Dat er in die tijd nogal wat mensen verdronken mag blijken uit het volgende, nog op dezelfde dag
opgestelde bericht:
Op heeden het doode Lichaam van Arend Scholte, gewoond hebbende binnen Borculo, oud circa 18
Jaaren welke volgens bekoomen informatien, na eenigen daagen aan ijlhoofdigheid gelaboreerd te
hebben, zig gisterenavond uit deszelfs wooning hadde geabsenteerd en heedenmorgen bij de
Geestersche poort te Borculo in het water was gevonden, ……
De artsen hebben geen tekenen van een onnatuurlijke dood gevonden.
Voordien was reeds op 2 mei 1805 te Gelselaar het anderhalf jaar oude zoontje van de echtgenoten
Jan Lubberdink en Hermina Mensink, wonende op Wolters onder Gelselaar, verdronken in een
zandkuil waarin een weinig water stond. En op 2 juni 1805 was te Geesteren het twee en een half jaar
oude dochtertje Hendrica van H.J. Timmerije, wonende op de Veldsnijder, verdronken in een bij het
huis gelegen bleekkolk.
4.2.7 Needse gedetineerde te Borculo in de gevangenis overleden.
In de nacht van 14 juli 1803 was de gedetineerde Hendrik Ruwhoff in de criminele gevangenis te
Borculo overleden. Het dode lichaam was van de gevangenis naar de gerechtszaal gebracht en werd
daar onderzocht door W. J. Grootenhuijs, de geadmitteerde Chirurgijn en Practisan van de stad en het
Drostambt Borculo, die verklaarde:
“na vereijschte oplettentheid te hebben verricht bij Visitatie van het ontzielde Lichaam op heeden in
Judicio gedaan geene Quelsinge of Kneusinge aan de Uijtwendige deelen des Lichaams heeft kunnen
ontdekken en dat derzelve naar alle Waarschijnlijkheid door het ontlasten van een meenigte Bloed en
Slijm door den Mond en Neus is gestikt vermits er zig geen teekenen op deede waardoor een tegen
natuurlijken dood zoude kunnen veroorzaakt wezen ”. Het lichaam werd dan ook door het gerecht
vrijgegeven aan zijn familie en naaste bloedverwanten teneinde die het ontzielde lichaam na staats en
stands gelegenheid met alle honneurs zouden kunnen doen of laten begraven.
4.2.8 Needse zaken voor het Landgericht te Borculo.
Het Landgericht te Borculo handelde zaken af betreffende de civiele rechtspraak in conflicten tussen
burgers en de vrijwillige rechtspraak. Onder de laatste categorie vallen onder andere testamenten,
boedelscheidingen, verkopen van onroerend goed, geldleningen, huwelijkse voorwaarden en voogdijstellingen. Een aantal kleinere zaken worden hier kort genoemd. Een aantal grotere zaken zijn in de
volgende paragrafen te lezen. [Bron: ORAB219 (SSHB) Protocollen Landgericht Borculo.]
Huisvrouw Henders de Witte had blijkbaar twee verschillende kapitalen, groot 150 Guldens en 25
Guldens en 20 Stuivers, te goed van haar erfgenamen Berend Wonnink of Niessink en zijn huisvrouw
Berendina Maas. Zij had vernomen dat de debiteuren verschillende lastige schulden hadden,
waardoor ze geen zekerheid meer had haar tegoeden terug te ontvangen. Daarom verzocht ze op 1
november 1800 beslaglegging van alle roerende en onroerende goederen, zoals huis, hof, gaarden en
een stuk bouwland in de Berg in “Puijnhuis”.
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Herman Schukkink, bouwman op Hesselink in den Noordijk onder het kerspel Neede, kwam volgens
een boedelscheiding, vastgesteld op 22 februari 1796, als oudste erfgenaam het leengoed Hesselink
toe. Dat was reeds door zijn grootvader Herman Kwekkeboom vastgelegd. Herman zou zorg dragen
voor de betaling van de schulden en voor de alimentatie van de toen nog minderjarige zuster en
broers. Maar blijkbaar was verzuimd deze boedelscheiding ter kennis van het gerecht te brengen. Een
en ander was aan het rollen gekomen toen de zwager, Gerhardus Haverkate, getrouwd met Johanna
Schukkink het idee had dat zijn vrouw benadeeld werd en de boedelscheiding nader ging
onderzoeken. Herman verzocht daarom op 12 december 1800 om dat alsnog te regelen en ook om
voor registratie bij de leenkamer te Bronkhorst te zorgen. Daar was het erve Hesselink eerder
leenhorig geweest.
Op 5 januari 1802 liet Willen van der Veur, predikant te Neede, vastleggen dat zijn broer Johannes
James van der Veur, woonachtig te Rotterdam, geconstitueerd en gevolmachtigd wordt om namens
hem huren, interesten, kapitalen en andere gelden te innen. Blijkbaar had dominee Willem in
Rotterdam nog belang in zaken die geld opbrachten.
Christiaan Groothuis, zoon en enig universeel erfgenaam van Jan Groothuis, wou op 3 mei 1803
beslag laten leggen op de roerende en onroerende goederen van Hendrik Sweerink, woonachtig met
zijn huisvrouw Geertjen Peters op de Peter in Lochuizen. Bij handschrift waren er twee schulden
vastgelegd. Christiaan wou deze beslaglegging in laten gaan per mei 1804, maar blijkbaar heeft
betaling op tijd plaats gevonden, want de gehele aanvraag is doorgestreept.
4.2.8.1 Needse ondernemer in financiële moeilijkheden.
Op 15 maart 1801 was het Landsgericht te Borculo druk met maar liefst vier aanvragen van
“Peindingen”, oftewel aanvragen van beslagname, betreffende de goederen van Jan Ruwhoff en zijn
vrouw Maria Geesjen Olthaar, ondernemers binnen het dorp Neede. Zij woonden op de hoek
Oudestraat en Nieuwstraat, tegenover de school, in het latere pand Dievelaar. De eerste, die voor
des middags beslag probeerde te leggen is de vader zelf, Bernardus Ruwhoff. Vermoedelijk had hij
geld in de zaak zitten en probeerde hij daar wat van te redden. Hij wou beslag laten leggen op:
Alle de gereede en ongereede Goederen als Huijsmeubilen en Inboedel des huijzes, Koper, Tin, Blik,
Hout, IJser, Aarden en Glaswerk. Voorts Winkel Waaren en Winkel Gereedschappen, niets van ‘t
gereeden uitgezondert deszelvs Zoon en Schoondochter Jan Ruwhoff en Maria Geesjen Olthaar
toestendig voorts mede op deszelven Huijs binnen het Dorp Nede op de hoek van de Oude en
Nieuwstraat tegens over de Schoole kennelijk staande beneffens de daar bij gehoorende hofjen en
Wheeren. Dan nog op een koeweide ‘t twaalfde gedeelte van den Hoffmaate even buiten het dorp
Neede nevens een Gaarden of Hoff daar bij meede kennelijk geleegen en eijndelijk op een Gaarden
den Dijkgaarden gent (genoemd) tussen de gaardens van Jannes Temmink en die van Arent Elfferink
kennelijk mede even buiten Neede geleegen.
De tweede eiser, Jacobus Bouwmeester, was tegen twaalf uur aan de beurt. Hij had voor geleverde
hammen nog drie en veertig gulden, drie stuivers en acht penningen te goed. Enkele details uit zijn
betoog:
Wat numelijke weegen ook ingeslaagen, op het vriendelijke daarvan geen voldoening kan erlangen.
En daar Compt voor zeker weet dat dien Debiteur een groot aantal van Crediteuren is hebbende, over
zulks niet buiten reden bedingt en ten uitersten bevreest is, dat van zijn de nijdige pretensie bij een
langer transfement van middelen Regtens bij den hand te neemen zal worden gefrusteerd .........
Deze tweede eiser had vele wegen ingeslagen om op een vriendelijke manier aan zijn tegoed te
komen. Wetende, dat debiteur Ruwhoff nog vele andere crediteuren heeft, was hij uiterst bevreesd bij
een langere rechtsweg gefrustreerd te worden oftewel weinig van zijn tegoed terug te zien. Daarom
liet ook hij in principe beslag leggen op alle goederen. In deze beslaglegging worden een aantal
goederen wat concreter benoemd, zoals:
Inboedel des Huijzes, levendige Have en Vhee, Kooper en Tin, Linnen en Wollen Beddegoed,
Cabinetten, Kisten en Kasten, Winkelgoederen, Spek, Hammen en Vleesch en met een Woord op al
dat geene waar eenigzinds onder het gereede kan of mag worden begreepen.
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Met betrekking tot het ongereede, oftewel het onroerende goed worden onder “het Huijs zo door hun
bewoond en binnen Nede is staande mitgaders op alle de Hoffgronden, Landerijen en Weijdegronden”
dezelfde percelen aangeduid als hiervoor.
De derde eiser was Jan Hendrik Huijskers, koopman te Groenlo, die vanwege afgeleverde en ter
goeder trouw gecrediteerde winkelgoederen van Jan Ruwhoff één honderd zestig guldens, acht
stuivers en acht penningen te goed had. Ook deze eiser had vruchteloos en tevergeefs geprobeerd
langs minnelijke weg zijn tegoed te bekomen. Ook hij probeerde beslag te laten leggen op alle
hiervoor genoemde roerende en onroerende goederen. De behandeling van zijn eis vond ‘s middags
om vijf uur plaats. De vierde eiser is familie van de derde en werd gelijktijdig afgehandeld. Jan Hendrik
Huijskers diende ook namens zijn zoon E. H. Huijskers, eveneens koopman te Groenlo een verzoek
tot beslaglegging in vanwege een tegoed van drie en veertig guldens, zestien stuivers en vier
penningen.
Uit de bovenstaande eisen kunnen we ons een redelijk beeld vormen van wat er zoal in huis aanwezig
was en enige waarde had. Men had have en vee in het achterhuis en kisten, kasten en een kabinet in
het voorhuis, voorzien van koperen en tinnen voorwerpen, alsmede linnen en wollen beddengoed.
Dit was niet de enige Jan Ruwhof, die met het Landericht in aanraking kwam. Zijn naamgenoot, zoon
van Joachim Ruwhof en Jenneken Zwale of Zwaleman, en gehuwd met Judith Harperink kreeg ook
met een beslaglegging te maken toen zijn zuster Maria overleden was en er blijkbaar problemen rond
de erfenis waren ontstaan. De zwager, Andries Kosters, had op 2 maart 1802 beslag laten leggen op
al het roerende en onroerende goed van Jan Ruwhof en zijn vrouw Judith Harperink. Hij ging er van
uit, dat hij:
“door haar overlijden uijt kragt van huwelijkse voorwaarden van den 22 febr 1788 eenige en
universele Erfgenaam van zijn overleden Ehevrouw ”. Maar Jan tekende bij het Landgericht bezwaar
aan vanwege “de gansche strafbare” beslaglegging door zijn zwager. Deze Jan Ruwhof was
handelaar in linnen en blijkbaar woonachtig in de Ruwenhof, want bij de beslaglegging op de
onroerende goederen, werden de volgende percelen genoemd:
Een huis in den Ruwenhoff met de Gaardens aan weder zijden van het huijs en met de eene Zijde
langs den Vaarweg en met de andere Zijde langs het land van den Schlienkamp.
Een gaarden op den Schlienkamp met de eene Zijde langs den gaarden van J. R. ten Hoopen en met
de andere Zijde langs den Graven van de Schlienkamp.
Een stuk land in het Blik aan de eene Zijde langs het Land van B. Ruwhoff en met de andere Zijde
langs de Weg.
Enz. enz.
4.2.8.2 Gedwongen verkoop te Borculo.
Door middel van een publicatie werd de openbare verkoping van het huis en de hof van Hendrik Joost
Retius aangekondigd. Zowel in Borculo, Eibergen als in Neede werden de schoolmeesters
ingeschakeld om bekendheid te geven aan dit gebeuren. De publicaties werden opgehangen in de
kerk of op een andere veelbezochte plaats. De inhoud van deze publicatie is hieronder weergegeven:
Publicatie
Het word hier mede bekend gemaakt dat in gevolge Gerichts Decreet bij dit Landgrichte van Borculo
in dato den 3ste october dezes Jaars 1801 ter Instantie van Mr. A. Geers, in qualiteit van volmagten
en bediende Advocaat van Gerrit van Calker verleend, op donderdag zo wezen zal den 9de der
aanstaande maand November dezes Jaars 1801 ten overstaan van welgem Gerichte S voor de
Middaags ten Tien uuren op ‘t Stadhuijs te Borculo, in het openbaar en aan de meest biedende zullen
worden gedistraheert en verkogt de ongereede goederen van Hendrik Joost Retius en deszelfs
Ehevrouw Mechteld Bouwmeester bestaande in de navolgende Perceelen als
ste
1 een Huijs en Wheere staande binnen Eijbergen tussen de behuijsingen van G.J. Wennink en G.
Abbink
de
2 een Hoff op Simmelink bij of omtrent Eijbergen aan de eene Zijde langs de Simmelinks Steege en
aan de andere Zijde naast den Hoff van H. Slatboom kennelijk geleegen
en zulks alles met zijn Oude en Nieuwe Rechten en gesegligheeden Iemand daar aan Gaadinge
hebbende koomen op voorschreven Tijd en Plaats en hoore aldaar de Conditien en Doe zijn Profijt.
Zegge het voort.
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De publicatie was ondertekend door Landsrichter P. Velzen. Dit was mogelijk dezelfde, die in 1818 als
P.J.H. Velzen kortstondig schout van Neede was. De publicatie werd in Borculo, Neede en Eibergen
met hulp van de schoolmeesters in de kerken gepubliceerd. Deze onderwijzers rapporteerden ook
weer aan het landsgericht nadat deze aktie uitgevoerd was:
de
de
ste
Gepubliceerd den 4 den 18 October en den 1 November, was getekend E.J. van der Veen.

Relateere de Inhoud dezes door mij op den 4de en 18de October en den 1ste November 1801 in de Kerk
van Neede is gepubliceert. Actum Neede den 2de November 1801. Was get G. Soeters, schoolmr.
De voorenstaanden Inhoud dezes is door mij hier onderschreven op de Zondaagen den 4de en 18de
October en den 1ste November 1801 in de gemeinte van Eijbergen gepubliceert en geaffigeerd ter
plaatse daar men dit een en ander gewoon is te doen. Was get G.J. Cobus schoolmeester te
Eijbergen.
4.2.8.3 De koporaal uit Noordijk in financiële problemen?
De sinds 1795 naar Noordijk teruggekeerde korporaal Harmen Willemsen kwam blijkbaar in 1804 toch
niet geheel rond met zijn pensioen. Volgens registratie op zijn pensioendocument had hij in 1804 zijn
pensioen in porties van drie maanden wel degelijk ontvangen. Luider Mol, wonende op Borgman te
Noordijk, had geld van Harmen te goed en wilde daarvoor blijkbaar zekerheid in het geval het bij
Harmen echt mis zou gaan en er meerdere schuldeisers zouden komen opdagen. Daarom richtte
Luider zich op 22 juni 1804 tot het Landgerecht te Borculo om bij calamiteit voorrang te hebben:
Compareerde Luider ten Borg (Luider Mol op Borgman) en deede besten gestalte restens peinding en
affectatie op en aanvalle de gereede goederen van Harmen Willemsen en die zijne Ehevrouw zoo in
den Noordijk onder Neede woonachtig zijn, als inboedel en gevatheid des huizes zoo van kooper en
Tin, Linnen en Wollen, Beddegoed, Kisten en Kasten, Leevendige Have en Vhee, wortel gewaschen
in den Lande, mest en mestregt mitsgaders Hooij en Stroo, en wat wijders onder het gereede kan of
mag gereekend worden, en aan Harmen Willemsen en die zijne Huisvrouw toestendig zijn, en dat
alles ten einde om hierdoor te hebben assecuratie en praeferantie voor anderen voor te zijner tijd
betaaling eener somma van Eenhonderd Agt en Negentig Guldens en tien Stuivers, als Comparant
Deugd en wel wettig weegens verschotene penningen.
Een dergelijke beslaglegging werd in die tijd door de voogd, in zijn functie als deurwaarder, aan de
“peindant” aangeboden en voorgelezen. De voogd van Neede, G. Grijsen, had in dit geval deze taak
uitgevoerd, zoals te zien is in zijn relaas, dat aan het beslagleggingsprotocol werd toegevoegd:
Het Relaas van den Voogd van Neede luid aldus:
Relateere ik ondergeschrevenen Voogd van Neede den voorgemelden inhoud bij duidelijk voorlezen
voor hoofd aan Harmen Willemsen te hebben geinsinueerd, voorts het origineele met de authentique
Copie Eijgen onderhandschrift hier annex aan dezelve overgegeeven. Actum Neede den 25 juni 1804.
Was get G. Grijsen.

4.2.8.4 Gedwongen verkoop vanwege belastingsschuld.
In 1804 was Derk Bouwmeester in het ambt Neede pachter of collecteur van de landelijke indirecte
belastingen, de impositien. Hij had dat jaar te maken met 12 personen, die een achterstand in de
betaling van deze belastingen hadden opgebouwd. Deze belasting werd geheven over Hoofd, Coffij,
Thee en Haarsteede, oftewel over de persoon, over koffie en thee en over de woning (schoorsteen).
Om de betaling af te dwingen was Derk op 9 mei 1805 naar het Landgericht te Borculo gestapt,
alwaar zijn zaak om kwart voor vier in behandeling werd genomen.
Actum 9 Maij 1804, des namiddags quart na vier Uuren
Voor Mr. E. Abbing Gesubst. Officier,
Keurnooten: H. A. Tellemans en J. Grootenhuis.
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Compareerde Derk Bouwmeester in qualiteit als Pagter ‘s Lands Impositien van Hoofd, Coffij en Thee
en Haarsteedegeld van den Rigten Ambte van Neede respectievelijk over de Jaaren 1799, 1800,
1801, 1802 en 1803 te kennen geevende:
Hoe dat na iterative en veelvuldige aanmaaningen en waarschouwingen, verscheidene persoonen
onder den voorn. Rigten Ambte woonende Executoriaal hebben moeten worden gesummeert ten
voldoening van hun verschulde Lands Impositien van Hoofd, Haardstede, Coffij en Theegeld, als in
den Dorpe van Neede
Garrit Jan Olminkhof van de Jaaren 1800 en 1801 per resto f. 9-0-0
De Weduwe Paauwen van de Jaaren 1800, 1801, 1802 en 1803 f. 11-2-0
Jan Hendrik Grijsen van de Jaaren 1801, 1802 en 1803 f. 9-2-0
Filip Simons van den Jaare 1801 f. 2-18-0
Hendrik Jan Leussenkamp van de Jaaren 1799, 1800 en 1801 f. 9-4-0
In de Buurschap Noordijk
Berent Breukers of Bras Berent van de Jaaren 1799, 1800 en 1801 f. 6-14-0
Gerrit Weijenborg per resto van 1800 van 1801, 1802 en 1803 f. 15-0-0
Arend Wensink per resto van 1799 van 1801, 1802 en 1803 f. 12-0-0
In de Buurschap Hoonte
Derk Markink van de Jaaren 1800 en 1801 f. 8-18-0
Berent Niessink van de Jaaren 1800, 1801, 1802 en 1803 f. 16-6-0
Jan Bonkink van de Jaaren 1799, 1800 en 1801 f. 14-2-0
Buurschap Lochuisen
Brammeler Broek
Harmanus Bornegoor van de Jaaren 1799, 1800 en 1801 f. 9-7-0
Alle verzoeken om betaling, alsmede alle voorafgegane waarschuwingen en aanmaningen waren
vruchteloos en zonder effect gebleven, zodat Derk zich genoodzaakt zag zijn toevlucht te nemen tot
daadwerkelijke executie en dientengevolge verzocht hij het gerecht de roerende goederen van de
genoemde debiteuren op te halen en in verzekerde bewaring te stellen opdat publieke verkoop plaats
kon vinden. Hij noemde daarbij de levende have en vee, koren, stro en andere mobile goederen. Het
gerecht stemde er mee in en droeg de voogd van Neede op invulling te geven aan het bovenstaande.
Deze deed wat van hem gevraagd werd en bracht er het volgende relaas van uit:
Relateert den Vogd van Neede de panden van de hierin vermelde persoonen bij de Insinuatie van
dien datelijk met de nodige adsistenten in secuure bewaaring genoomen, edog alle van de bewaaring
ontheeven te hebben op last van D. Bouwmeester, uitgezondert die van Bras Berent wiens goederen
bij manquement van voldoening naar Borculo heeft doen transporteeren. Actum Neede den 12 Maij
1804, was getekend, G. Grijsen.
Uit dit relaas volgt, dat de meeste debiteuren eieren voor hun geld kozen en alsnog betaald hadden.
Alleen Berent Breukers oftewel Bras Berent uit Noordijk niet. Hij komt in1804 als Barend Brakers voor
in het Rot van Markerink, gelegen rond de Aas in Noordijk. Voor hem alleen werd de procedure
voortgezet. Door middel van een publicatie en door het om te laten roepen werd de gedwongen
verkoop van de roerende goederen bekend gemaakt. De publicatie zag er als onderstaand uit:
Het word hiermeede bekent gemaakt, dat Derk Bouwmeester, in qualiteit als Pagter van s’ Lands
Inpositien van Hoofd, Coffij, Thee en Haardsteedegeld van Neede over de Jaaren 1799, 1800, 1801,
1802 en 1803 voornemens is, ingevolge Gerichts Decreet van den 9 Maij in het openbaar aan de
meestbiedende te verkoopen de gereede en opgehaalde panden van Berent Breukers of Bras Berent.
Iemandt daarin gaading hebbende kwam op Maandag den 14 deezer Maand Maij des Voordemiddags
te tien Uuren op het Stadhuis te Borculo, aanhoorende Voorwaarden, doe zijn profit.
Gepubliceert de 13 Maij 1804 door E.J. van der Veen.
Omgeroepen den 14 Maij 1804 door mij J.P. Urbaan.
Nadat de Voogd van Neede het Gerichte heeft laten weten, dat de geëxecuteerde Berent Breukers
oftewel Bras Berent geïnformeerd is en dat de publicaties door de schoolmeesters hebben plaats
gevonden, kon de verkoping plaats vinden. Er werd een aantal condities opgesteld, zoals dat
goederen die minder dan drie gulden opbrachten direct afgerekend moesten worden. Bij een hogere
opbrengst kon de koper zich als debiteur in laten schrijven, mits hij voor twee borgen zorgde. De
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koper kan dan wel direct over het gekochte beschikken inclusief de baten en de lasten. De verkoping
heeft plaats gevonden en heeft onderstaand resultaat opgeleverd.
De Conditien opgeleezen zijnde is met de verkooping der goederen vervaaren als volgt:
2 stoelen
Engbert Stokkers
f. 0-2-0
bet.
2 tonnetjes met een deksel
Dezelve
f. 0-1-0
bet.
Een tafelbok en hark
Dezelve
f. 0-4-0
bet.
Een Eijermansch met een Zaal
Dezelve
f. 0-1-0
bet.
Een hout, een leeren hoenderkooi
Dezelve
f. 0-1-0
bet.
Een kasje en een haal
Dezelve
f. 0-2-0
bet.
Enig beddegoed en theegoed
Dezelve
f. 0-2-0
bet.
Een ijzeren pot, koffijmoolen
D. Bouwmeester
f. 0-12-0
bet.
en eenig kleingoed
Een bokketrog
Egbert Stokkers
f. 0-17-0
bet.
Een kast en stoel
Dezelve
f. 0-2-0
bet.
Een groote kleerkist
J. Braakers in Neede
f. 4-1-0
bet
Een zoutvat, haar, snijmes en
J. Braakers
f. 0-11-0
bet.
eenig touw en leerwerk
Eenig hooij en stroo
B. Leerink
f. 0-2-0
bet.
Onder stane
_________
In Picdem
f. 6-18-0
Waarmee de totale opbrengst uitkwam op 6 Guldens en 18 Stuivers, hetgeen 4 Stuivers meer is dan
de achterstallige belastingschuld. Mogelijk dat hiermee de gerechtskosten gedekt zijn. Na de
verkoping is Berend (of Barend) vermoedelijk uit Noordijk vertrokken, want hij komt op latere lijsten
niet meer voor.
Ook Egbert Joosten, koopman te Lochem, was pachter van de “impositien” te Neede. De Needse
Jood Salomon Meijer had blijkbaar bij hem een aanzienlijke belastingachterstand opgebouwd.
Salomon Meijer had echter ook tegoeden en wel 10 Guldens van Jan Olthaar, oud voogd van Neede
en 21 Guldens van commissaris Pieter Ardesch. Nadat alle pogingen van Egbert om het belastinggeld
te innen waren mislukt en omdat Salomon er niet aan mee wilde werken dat de belasting via zijn
debiteuren werd geïnd, zag Egbert zich gedwongen om op 2 maart 1802 een verzoek te richten tot het
Landsgericht om de vorderingen door beslaglegging op de debiteuren te verhalen. Zowel de op dat
moment blijkbaar gearresteerde Salomon Meijers, als Jan Olthaar en Pieter Ardesch dienden officieel
van het bovenstaande op de hoogte te worden gebracht en het werd de laatste twee verboden geld
aan andere zaken uit te geven. Of het verzoek daadwerkelijk uitgevoerd is, is niet gebleken.
Dezelfde Egbert Joosten had ook nog een financieel appeltje te schillen met de Weduwe van Willem
Dieperink of Eskes, Henders Immink, wonende te Noordijk op het boerderijtje Eskes. Deze heeft een
belastingachterstand van vijfentwintig guldens en zeven stuivers over de jaren 1797 – 1803. Ook hier
dreigde peinding, oftewel verpanding van roerend en onroerend goed. Als onroerend goed wordt
genoemd:
Erve of goed de Eskes Plaats of Tieberink genaamd met zijn getimmerde, onderhoorige
Landerijen, Weijde Gronden en Hout gewassen mitsgaders op alle verder ongereede in Voegen
die kennelijk in dit Drostambt van Borculo onder Neede in de Buurschap Noordijk geleegen en door
de gepeindeten in Eijgendom werde bezeeten.
Later heeft de belastingpachter Jacobus Bouwmeester deze zaak overgenomen. Blijkbaar was er een
gedeelte betaald. Op het moment dat hij hoorde dat Jan Ruwhof de boerderij Eskes geheel of
gedeeltelijk gekocht zou hebben, eiste hij dat de kooppenningen met voorrang voor de nog te
vorderen belasting van 16 Guldens en 12 Stuivers ingezet zouden worden.
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5. De periode van 1806 – 1810: het Koninkrijk Holland.
In 1804 kroonde Napoleon Bonaparte zichzelf tot keizer van Frankrijk, en vervolgens maakte hij van
de vazalstaten monarchieën. Zo werd in 1806 de Bataafse Republiek omgezet in het Koninkrijk
Holland en werd de broer van Napoleon, Lodewijk Napoleon, tot koning benoemd. Op 23 juni 1806
werd hij met een officiële intocht in Den Haag geïnstalleerd. Hij nam zijn intrek in Huis ten Bosch. In
1808 verhuisde hij naar het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Lodewijk Napoleon, Koning der Nederlanden tot
1810. Bron: Wikipedia, schilderij Lodewijk
Napoleon, door Charles Howard Hodges in
1809, Rijksmuseum Amsterdam.
Boven: Hortense de Beauharnais, echtgenote
van Lodewijk Napoleon, door Anne-Louis
Girodet de Roussy-Trioson, Rijksmuseum
Amsterdam
De echtgenote van Lodewijk Napoleon was Hortense de Beauharnais. Haar vader was van oude adel
en werd tijdens de Franse Revolutie onthoofd. Haar moeder hertrouwde met keizer Napoleon. In 1802
werd Hortense, toen zij 19 jaar oud was, uitgehuwelijkt aan diens broer Lodewijk. Toen Lodewijk
Napoleon in 1806 werd aangesteld als koning van Holland, werd Hortense onze eerste koningin.
Omdat het in haar huwelijk niet echt boterde was zij maar zelden in Nederland. Het portret van haar is
dan ook in Parijs geschilderd. Het was bedoeld voor het Koninklijk Paleis op de Dam in Amstersdam.
Maar de koning heeft het nooit afgenomen. Het doek bleef in het bezit van de kunstenaar en is pas
onlangs uit diens nalatenschap geveild en in het Rijksmuseum in Amsterdam terechtgekomen.
5.1 De Nederlanden van 1806 – 1810.
In november 1806 kondigde Napoleon een stelsel van maatregelen af, dat bekend stond als het
"Continentale Stelsel". Het zou een volledige blokkade van Engeland in moeten houden, Frankrijks
erfvijand. Dit was voor Nederland uiterst nadelig, maar koning Lodewijk hield nauwelijks enig toezicht
op de naleving en verleende veel vrijstellingen. Hij sloot bijvoorbeeld pas in 1808 alle havens af voor
schepen die niet uit landen van bondgenoten kwamen. Ook in andere opzichten deed Koning
Lodewijk ook niet altijd wat zijn keizerlijke broer van hem verwachtte; zo weigerde hij de tiërcering, dat
wil zeggen de betaling van slechts een derde van de rente op de staatsschuld, door te voeren en

Neede voor 200 jaar

51

toonde hij zich weinig toeschietelijk als het ging om het afkondigen van de conscriptie, ofwel de
inschrijving of loting voor de verplichte militaire dienst.
Een andere maatregel, die in 1807 getroffen werd, was het opnieuw indelen van Nederland, nu in tien
departementen, te weten: Amstelland, Maasland, Utrecht, Zeeland, Brabant, Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Groningen en Friesland. Ook bezette Frankrijk de Duitse gebieden Ost-Friesland en
Jeverland, die bij verdrag van 11 november 1807 werden afgestaan aan het Koninkrijk Holland. Zij
vormden het elfde departement Oost-Friesland.
De boosheid van Napoleon werd zo mogelijk nog groter toen de Engelsen omstreeks juli 1809
Walcheren binnenviellen. In maart 1810 deden Franse douaniers hun intrede en werden Zeeland,
Brabant en Limburg bij Frankrijk ingelijfd
Lodewijk Napoleon gaf
nieuwe munten uit, die voor
het eerst in de geschiedenis
voor het hele Koninkrijk
Holland golden.
Hiernaast is de munt van 50
stuivers afgebeeld.

5.2 Neede en de Achterhoek van 1806 – 1810.
Van de staatsgreep was in Neede niet veel te merken. Wel werd Buurse bij Neede gevoegd en
Rietmolen bij Haaksbergen. Na de oprichting van het Koningrijk Holland in 1806 bij wet van 13 april
1807 werd de nieuwe indeling van het koninkrijk bekend gemaakt. In deze wet werd onder meer
bepaald dat de Buurserbeek / Schipbeek de nieuwe grens tussen de departementen Overijssel en
Gelderland vormden. Daardoor viel het zuidelijke deel van de buurschap Buurse vanaf 18 juli 1807
onder het departement Gelderland en sindsdien bestuurlijk onder de Heerlijkheid Borculo. Bij de
instelling van de gemeenten in 1811 werd Buurse onderdeel van de gemeente Neede.
Nadat Nederland zijn zelfstandigheid herwonnen had, maakte Soeverein Vorst Willem bij Besluit van 6
september 1814 de grenswijziging van 1807 ongedaan. Per 19 september 1814 behoorde het zuiden
van de buurtschap Buurse weer bij Overijssel en werd het weer onderdeel van de gemeente
Haaksbergen.
5.2.1 Kleine gewelddadigheden te Neede
Op 16 april 1806 was de knecht van de Wenninkmolen zich in Gelselaar onder Neede te buiten
gegaan aan geweld.
Hendrik Mengerink, knegt aan de Wenninkmoole onder Nede, werd aangeklaagd, omdat hij den
persoon van Hendrik Hogemeijers, te Gelselaar woonagtig, in desselfs eigen huis binnen Nede, ter
gelegenheid dat hij aldaar genever verkogt, met een geneverglas in het aangezicht heeft gestoten of
geslagen en een blond oog en een gat in het aangezicht toegebragt, voorts den zelfen nog twee
andere gaten in het hoofd geslagen, zodat hij er zeer bebloedt heeft uitgezien.
Tegen de beklaagde werd een boete van zes daalders geëist. Bij confrontatie ontkende de beklaagde
echter hetgeen hem ten laste werd gelegd.
Op 12 september 1808 zitten enkele ten Hoopens elkaar dwars.
Jan ten Hopen, woonende te Nede, wordt aangeklaagd omdat hij op Zondag de 12 september den
nachtwaker H.J. ten Hoope met een greep geslagen en een wond aan het hoofd toegebragt heeft.
Tegen deze beklaagde werd een boete van vier daalder geëist, maar ook hij ontkende bij confrontatie
alles.
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5.2.2 Nalatigheid bij het onderhoud van de herenwegen.
Harmen Wansink, Jan Janssen, Hendrik Wennink, Jannes ter Meer, Gerrit Weijenborg, Arent Hilverink
en Engbert Stokkers, allen onder Neede woonachtig, worden aangeklaagd:
Ter zake dat derselve op de 12 Meij j.l. nalatig zijn gebleven om de gemeene weg in de Buurschap
Noordijk en de helweg tot den Aaftinksdijk te helpen repareeren, schoon daartoe behoorlijk zijnde
gebood.
Aan een ieder wordt een boete opgelegd van twee daalders. Bij confrontatie bekennen de beklaagden
allemaal en vragen om ’s Heeren gemoed. Uiteindelijk leidt dit tot een boete van één daalder per
persoon.
5.2.3 Vergaderingen van de Marke Noordijk.
ste

Op de 23 van de lentemaand in 1806 was er te Noordijk een vergadering van de geërfden van de
Marke Noordijk, toen nog aangeduid als de Markt van Noordijk, uitgeschreven door zijne excellentie
de hoogedelgestrenge heer G.W. van Lamzweer, de intendant generaal van ’s konings huis en in die
kwaliteit markerichter van de Marke Noordijk. Als geërfden zijn aanwezig:
1:
A.W. Walijen, rentmeester van het Borculose domein namens erve Wemink.
2:
E. Broeker, rentmeester der geestelijke goederen onder Borculo namens erve Benneker, erve
Steinfert en erve Wuneker.
3:
Erve Fruwink.
4:
Erve Saaltink.
5:
Erve Hungerink.
6:
Erve Markerink.
7:
Gerrit ten Cate namens erve Wenninkmole en erve Nijhuis.
8:
Erve Bensink.
9:
Erve Geerdink.
10:
Erve Olthof.
11:
Erve Swaleman.
12:
Erve Brinkhof.
13:
Erve Wanink.
14:
Erve Menger.
15:
Erve Harperink.
16:
Erve Hesselink.
17:
Erve Dieperink.
18:
Scholte Giffel en Jan Ruwhof namens erve Hilverink.
19:
Erve Leppink.
20:
Erve Groot Hornte.
21:
Erve Heineman.
22:
Erve Stokker.
23:
Jan ten Hopen namens erve den Teger.
24:
Erve Tieberink (Garrit Jan Dieperink) (ook Eskes genoemd)
25:
de Hoeve, de heer Lefers GG
Tijdens de vergadering werden door een meerderheid van geërfden zes gecommitteerden en een
marktenschrijver benoemd. Het ging blijkbaar om een vergadering om de Marke nieuw leven in te
blazen en de werkwijze nader vast te leggen. Sinds 1795 was de Marke slapende geweest, maar nu
zouden de protocollen opgepoetst worden rekening houdend met wat er voor 1795 was vastgelegd.
De Marke hield zich o.a. bezig met de verkoop van ontgonnen gronden: afgegraven gronden. Tijdens
de vergadering werd ook het traktement van de Noordijkse onderwijzer vastgesteld op 70 Guldens.
De Marke hield zich ook bezig met het onderhoud van wegen en bruggen. Over het onderhoud van de
op de scheiding tussen de Marken van Noordijk en Gelselaar gelegen dijk (Aaftinksdijk) en de
Aaftinksbrug is veel te doen geweest. Tijdens diverse Markenvergadering kwam het onderwerp aan
de orde. De kas van de Marke Noordijk was zo slecht gevuld, dat men niet in staat was de reparaties
en het onderhoud aan de dijk en de brug te bekostigen. Bovendien vond men dat Gelselaar mee
moest betalen omdat de weg en de brug op de grens van de Marken lagen. En verder was het nog zo,
dat tot voor 1795 deze kosten voor rekening van de Heerlijkheid Borculo waren geweest.
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Een ander slepend probleem was dat der huttenbouwers. Her en der waren op de Markengronden
hutten verrezen, zowel op het Kisveld als in het Noordijker veld. In principe werden deze gronden
verpacht of verhuurd waarbij recht van opstal werd verleend. Maar betalen van huur of pacht was een
andere zaak. Als notoire wanbetalers werden genoemd Hendrik Assink aan de zogenaamde
Aaftinksdijk (de Breuje), Reind Bekking aan ’t Kisveld en Jan Willemsen in Olthofs Rot. Deze
huttelieden legden de sinds 1795 verkregen “vrijheid en gelijkheid” zodanig uit, dat ze zelfs de
jaarlijkse “recognitien”, oftewel een uitgang van één gulden voor elke hut of huis aan de Marke niet
wensten te voldoen. Het heeft zelfs tot 1832 geduurd, voordat Hendrik Assink bereid was jaarlijks een
vaste uitgang aan de Marke te betalen. Maar nog niet tot het tekenen van een pachtcontract.
Wist U: dat Zigtvree een stuk heidegrond was, waar bepaalde personen, volgens afspraak met het
Markebestuur, plaggen mochten maaien?
5.2.4 Koning Lodewijk bezoekt Twente en de Achterhoek
In maart 1809 was er in Twente en de Achterhoek grote wateroverlast. De beken en rivieren waren
buiten de oevers getreden en er waren meerdere dijkdoorbraken. Op 17 maart bezocht koning
Lodewijk Napoleon Kampen en Zwolle om de situatie te bekijken. Vervolgens reisde hij langs
geteisterde IJsseldorpen naar Deventer.
De Koning was een goedaardig man, die zich het lot der onderdanen zeer aantrok. Op weg naar de
sous-prefect te Deventer aan de Lange Bisschopsstraat liet hij zijn koets stilhouden bij de bakkerij “de
Allemansgading” om eens te zien hoe de Deventer koek gemaakt werd. Hij kwam in de werkplaats en
ging zonder veel omhaal op een omgekeerde trog zitten terwijl hem alles uitgelegd werd. Hij deed een
bestelling en wilde toen de karos weer in stappen, maar de bakkersvrouw trok hem eerbiedig aan de
arm en vroeg verlegen of meneer niet vergeten was te betalen. Een kamerheer drukte haar snel een
paar gouden munten in de hand en de koning vervolgde lachend zijn weg.
De koning bezocht verschillende plaatsen in Twente om vervolgens via Groenlo, Borculo en Lochem
naar Zutphen te reizen. Of hij Neede heeft aangedaan is niet bekend, maar dat zal wel niet. In de
plaatsen die hij bezocht werd hij door de Katholieken om gelijke rechten voor hun kerkgenootschap
gevraagd. Waar het billijk was kwam de koning aan hun wensen tegemoet. Zo kregen de katholieken
in Zutphen de St. Janskerk terug, in Haaksbergen de Grote Kerk en in Oldenzaal de Plechelmuskerk.
Maar de koning liet ook de protestanten niet in de kou staan en schonk her en der geld voor een
nieuwe hervormde kerk. [Bron: H.W. Heuvel: Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek.]
5.2.5 Uit de krant van 1810
Een regionale krant was er in 1810 nog niet, maar wel een aantal stedelijke kranten. In Amsterdam
werd tot aan de ommezwaai in 1810 een krant uitgegeven onder de titel Koninklijke Courant, waarvan
op 14 juli 1810 het laatste exemplaar verscheen, met als belangrijkste bericht, dat Holland geen
koninkrijk meer was, maar volgens de proclamatie van 7 juli 1810 aan het Franse keizerrijk was
toegevoegd. Op dezelfde 14 juli 1810 verscheen ook reeds de vervangende krant onder de titel
Moniteur van Amsterdam, want nu er geen koninkrijk meer was, kon er natuurlijk ook geen koninklijke
courant uitgebracht worden. Als eerste bericht werd melding gemaakt van de intrek in het paleis te
Amsterdam van Z.D.H. de hertog van Plaisance, die meteen de eed van gehoorzaamheid en
getrouwheid aan Z.M. de Keizer afnam van de belangrijkste regeringsfunctionarissen.
Een dag later werd ook de proclamatie, die Koning Lodewijk van de 3 juli 1810 uitgebracht had, in zijn
totaal gepubliceerd en vervolgens tot schande verklaard, omdat het niet aan de koning van Holland
was om te bepalen hoe keizer Napoleon te handelen had. In deze brief kondigde Lodewijk aan
afstand te doen van de troon, maar schoof hij zijn zeer geliefde zoon Napoleon Lodewijk naar voren
als de nieuwe koning van Holland en als deze ontsteld zou zijn zijn broeder Karel Lodewijk Napoleon.
Dat er ook in die tijd bij een ongeval meer kijkers dan doeners waren moge blijken uit onderstaand
ste
artikel uit de Moniteur van Amsterdam Nr. 6 op de 20 van de hooimaand (juli), vlak voor het
opheffen van de betreffende courant:
Uit Groningen meldt men de volgende edelmoedige daad door één der militairen in den vroegen
ochtend van den 12den dezer, van daar naar Assen vertrokken in aanwezigheid van enige
aanschouwers bedreven’
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Een bijna 10 jarig jongetje, stiefzoon van Johannes Voogt, aldaar woonachtig in de Guldenstraat, zich
LL dinsdag, tusschen 6 en 7 uren in de stadsgracht, buiten de Heerepoort, badende, en onvoorzien in
eene kuil stortende, die hij niet kon afwaden, zonk naar de grond, kwam een ogenblijk daarna
wederom boven, en zonk andermaal. Dewijl niemand van de op de brug staande toekijkers, kans zag
het kind te redden, zou het aldaar waarschijnlijk den dood gevonden hebben, ware niet een
ste
ste
Franschen voltigeur, met name Walter, een Duitscher van geboorte, van de 1 compagnie, 1
de
bataillon, 16 regiment der linie-troepen, behorende tot de divisie van Molitor, te zijner hulp
toegeschoten. Zonder zich te bedenken of te ontkleeden, begeeft deze zich te water, duikt naar de
bodem en haalt het jongetje op, brengt het bijna levenloos aan wal, geeft het aan een der omstanders
en gaat verder, zonder op de lofuitingen van de menigte te letten, of derzelver aanwijs om den
burgemeester van zijn bedrijf te verwittigen, ten einde een belooning te verkrijgen, zijnen weg,
zeggende ik heb niets anders dan mijn plicht gedaan. Na veel water gebraakt te hebben, heeft het
knaapje zijn bewustheid weder gekregen en is thans volledig hersteld. Enz. enz.
Reeds enige dagen later was ook de Moniteur van Amsterdam al weer verleden tijd, omdat deze werd
vervangen door de tweetalige Courier van Amsterdam.
5.3 Belastingen.
Tot 1806 was de heffing van belasting nog geen zaak van de rijksoverheid maar voor de provincies en
de steden, als ook voor de heerlijkheden en de domeinen. Zoals in het voorafgaande beschreven is,
waren er al nieuwe vormen van belasting ontstaan, zoals in 1804 ’s Lands Impositien van Hoofd,
Haardstede, Coffij en Theegeld, maar waren er ook nog oudere vormen zoals zelfs nog tot in 1804 de
rookhoenders. Reeds in juli 1799 had Alexander Gogel, de eerste minister van financiën van
Nederland, een landelijk belastingplan uitgewerkt. De invoering ervan duurde echter nog tot 1806,
toen Lodewijk Napoleon aan de macht was gekomen en er steeds meer aan een Nederlandse
eenheidsstaat werd gewerkt.
De patentbelasting was een van de vijf pijlers van het nieuwe belastingsysteem. Het patentrecht was
niets anders dan een door de staat uitgegeven vergunning voor het uitoefenen van een beroep. Het
was een vervanging voor de in 1798 afgeschafte gilden.
In de Ordonnantie van 1805 werd het ‘Regt van patent’ omschreven als een ‘zekere som welke door
ieder, die eenigen handel, eenig bedrijf of beroep of eenige neering wil uitoefenen of zekere
voorwerpen van weelde of vermaken begeert te genieten, aan den Lande moet betaald worden’.
Nadat de patentnemer de aanslag, het zegel, volledig had betaald, kreeg hij het door de burgemeester
ondertekende patent uitgereikt. De patentzegels werden vervolgens door de burgemeester aan het
kwartier Zutphen opgestuurd. Het patentrecht was een uit Frankrijk overgewaaid zegelrecht op het
uitoefenen van een ambt, beroep of bedrijf.
Het belastingstelsel omvatte verder de volgende beschreven en onbeschreven middelen:
- grondbelasting of verponding, op basis van de huurwaarde van onroerende goederen;
- personele weeldebelastingen op het houden van dienstpersoneel, het houden van paarden
voor werk of liefhebberij, het bezit van runderbeesten, de waarde van de inboedels
('mobilair'), het aantal haardsteden of stookplaatsen in huizen met meer dan twee schoorstenen ('haardstedengeld') en een belasting van tien procent over de onzuivere huur of
huurwaarde van onroerend goed, met een belastingvrije voet van dertig gulden ('personeel')
- belasting op personenvervoer ('landpassagegeld');
- successierecht op nalatenschappen, met vrijstelling voor verervingen in de neergaande lijn
(kinderen en kleinkinderen);
- zegelrechten op publieke akten en op de verkoop van bepaalde weeldeartikelen, waaronder
hoeden, handschoenen, parfum, speelkaarten en kranten;
- omzetbelastingen op bij gewicht of maat verkochte goederen ('waag' en 'rondemaat');
- accijnzen op zout, zeep, gemaal, geslacht vee, turf, gedistilleerde dranken, wijn en sommige
buitenlandse producten, zoals steenkool, brandhout, tabak, chocolade en fruit;
- belasting op schepen voor binnenlands goederen- en personenvervoer ('binnenlands last-,
water-, plaizier- en passagegeld'), waarbij tegelijkertijd de van staatswege geheven tollen
zouden worden afgeschaft;
- in -en uitvoerrechten (convooien en licenten), die als vanouds worden geheven volgens het
Generaal Plakkaat van 1725.
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6. De periode van 1810 – 1813: het Franse Keizerrijk.
Napoleon heerste over Frankrijk en breidde zijn macht over Europa steeds verder uit. Koning Lodewijk
bezweek onder de grote druk van zijn keizerlijke broer en tekende op 1 juli 1810 de afstand van de
troon. Op 9 juli werd per decreet het koninkrijk Holland bij het keizerrijk Frankrijk ingelijfd. Het
Continentale Stelsel, de tiërcering (reductie van de rente) van de staatsschuld en de conscriptie
(1811) werden vervolgens in alle hevigheid ingevoerd.
Na de inlijving bij Frankrijk volgde opnieuw een herindeling van het land, nu in zeven departementen
Bouches de la Meuse, Zuiderzee, L'Issel Superieur, Bouches de L'Issel, Frise, L'Ems Occidental en
L'Ems Oriëntal, te samen ook wel de Hollandse Departementen genoemd. In 1812 werd de tolgrens
van de ingelijfde gebiedsdelen met de rest van het keizerrijk opgeheven. Frankrijk maakte begin 1813
bekend dat alle mannen tussen de twintig en zestig jaar zich moesten melden voor de samenstelling
van een nationale garde van 80.000 man. Voor een afbeelding Napoleon zie pag. 62.
Wist U: dat keizer Napoleon in oktober 1811 een bezoek aan Deventer heeft gebracht en daar niet
erg hartelijk werd ontvangen door de als "klapvee" ingeschakelde burgers. Ze moesten een "juichende
menigte" vormen en "Vive l'Empereur!" (Leve de Keizer) roepen. Aangezien zij het Frans niet goed
meester waren, dan wel uit onwil, riepen zij: "Vive de Lamme zien breur!", hetgeen nog klopte ook,
want koning Lodewijk, de broer van Napoleon, liep enigszins mank.
6.1 De Nederlanden van 1810 – 1813.
Alleen al de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 bracht voor de gewone burgers opmerkelijke
veranderingen in hun dagelijks leven met zich mee. Waren de meesten tot dusver gewend, de
ingrijpendste gebeurtenissen van het leven, zoals geboorte, huwelijk en overlijden door de kerk te
laten registreren, nu moest dat op het gemeentehuis gebeuren door zogenaamde huwelijkscommissarissen of voor de rechtbank door een ambtenaar. Bovendien werden de acten vaak in de officiële
Franse taal opgesteld, een taal die de mensen hier niet spraken. Verder bepaalde Napoleon bij
decreet, dat iedere burger zonder 'echte' achternaam binnen een jaar een vaste geslachtsnaam
oftewel familienaam moest kiezen en zich moest laten registreren. Elk gezinshoofd moest voor zich en
zijn gezin een akte van naamsaanneming of naamsverandering laten opmaken, waarin zijn/haar oude
naam en de nieuwe naam, alsook de namen van de kinderen enz. stonden. Niet iedereen volgde dit
bevel direct op, maar uiteindelijk verdwenen – althans officieel – de oude benamingen gekoppeld aan
de boerderijnaam en/of volgens het patroniemen-systeem (naar vader vernoemen zoals Petersen) en
bezat voortaan elke Nederlander een eigen erfelijke en niet te veranderen achternaam.
Ook werden vanaf 1811 alle mannelijke staatsburgers van 21 jaar en ouder met hun geboortedatum
en beroep in het Registres Civiques ingeschreven om hun nieuwe recht te kunnen uitoefenen,
namelijk het kiezen van de leden van de municipaliteit, zeg maar de gemeenteraad. Natuurlijk werd
deze lijst ook gebruikt om jongens voor de loting der conscriptie (de dienstplicht) op te roepen.
Op 1 januari 1811 werd de naam van het Departement Gelderland veranderd in het Departement van
den Bovenijssel, met aan het hoofd de prefect Andringa de Kempenaer. De officiële Franse benaming
was Issel-Supérieur. Het departement was onderverdeeld in een aantal districten. Neede viel onder
het district Zutphen, met als sous-prefect A.P.R.C. v.d. Borch, Baron op het huis Verwolde bij Laren.
Hij bezat een stempel met het keizerlijke wapen met de Franse adelaar en de keizerskroon en
bezat vele titels, zoals Rijksridder, Lid van het Legioen van Eer en van de Keizerlijk Orde van
Reünie van het Hollandsch Instituut, President der Ringcommissie van den Boven - Rhijn en IJssel en
dus sous-prefect van Zutphen.
De Franc werd nu ook in Nederland ingevoerd als wettig betaalmiddel binnen het gehele Franse
keizerrijk. Tot dan toe was de gulden nog steeds het betaalmiddel geweest, hetgeen na 1813 weer
snel het geval was, alhoewel de verdeling in stuivers en penningen van korte duur was.
6.2 Neede en de Achterhoek van 1810 – 1813.
Nadat op 10 oktober 1810 door keizer Napoleon bepaald was dat Nederland verenigd werd met zijn
keizerrijk, volgde op 6 januari 1811 een nieuw keizerlijk decreet, waarin bepaald werd, dat op 1 maart
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1811 de Franse wetten, de Franse bestuursindeling en de Franse rechterlijke organisatie ook van
toepassing zouden zijn op ons land. Op die datum werden ook de gemeenten Borculo, Eibergen en
Neede ingesteld. Het betekende het einde van de Stad en Heerlijkheid Borculo als bestuurlijke
eenheid. Voor het eerst werd ons land bestuurlijk en juridisch op een uniforme leest geschoeid. Vanaf
1 maart 1811 werd Neede een commune of een maire. De gemeenten of mairieën, het was immers de
Franse tijd, moesten o.a. een burgerlijke stand bijhouden en een registratie van dienstplichtigen. Ook
moesten er een burgemeester en een gemeenteraad (municipaalraad) komen.
Toen de Fransen in november 1813 het veld ruimden kwam er bestuurlijk gezien geen grote breuk
met het verleden. Veel van door de Fransen ingevoerde bestuurlijke en rechterlijke macht werd
weliswaar afgekeurd, maar bleef veelal, soms tot nu aan toe, gehandhaafd. Ook de zittende
bestuurders en magistraten mochten blijven. Hierdoor kon snel en effectief een begin gemaakt worden
met de inrichting van de Nederlandse staat.

Het jaar 1811 was voor de geschiedenis van onze gemeenten van
wezenlijk groot belang vanwege de definitieve breuk met de
organisatie en regelgeving uit de tijd van de Republiek en de
Bataafse Tijd. Om die reden is er alles voor te zeggen, om het jaar
1811 als beginjaar van de (voormalige) gemeente Neede te
beschouwen.
Wist u: dat er door de gemeente Neede in 1811 aan niemand pensioen uitbetaald werd? Althans dat
meldde de maire Oppenoorth op 11 december aan de secretaris van de sous-prefect te Zutphen.
Wist u: dat de gemeente Neede eind 1811 geen achterstallige schulden had? Maar wel nog de
lopende schuld van dat jaar, waarvan de voldoening afhangt van de approbatie (goedkeuring) van het
budget en de repartitie (omslag) van 1 franc per ziel. Zie hiervoor ook paragraaf 6.3.
Wel heeft de gemeente van Gelselaar, tot hiertoe onder de Maire Neede behorend, nog eene schuld
van f. 200.-, aan Jan Brunnink te Ruurlo voor het onderhoud van genoemde uit het Spinhuis
(tuchthuis) gekomen Brunnink.
Wist u: dat er in 1811 slechts twee personen uit Neede waren, die gewoon waren om jaarlijks elders
te gaan werken? Hun werk bestond uit grasmaaien. Ze deden dat in de departementen Zuiderzee en
Monden der Maas. Ze hebben verklaard ieder ongeveer f.15.- of f.16.- thuis in te brengen.
Omgekeerd zijn er van elders geen “vreemde” werklieden in Neede komen werken.
Wist u: dat de gemeente Neede in 1812 gevraagd werd op te geven hoeveel mangelwortels
(suikerbieten) er gepoot werden en er op toe te zien dat er voldoende van dit gewas verbouwd werd?
De mangelwortel moest in opdracht van Napoleon verbouwd worden, omdat er vanwege de Engelse
blokkade gebrek was aan suiker. Er was blijkbaar in februari een lijst over 1811opgesteld, maar door
afwezigheid van de vorige Maire was die lijst niet meer beschikbaar. Tussen februari 1812 en juni
1812 was de Maire Oppenoorth vervangen door J. R. ten Hoopen. Zie ook de volgende paragraaf.
Wist U: dat op last van de Fransen de teelt van tabak werd verboden, zelfs voor privé-doeleinden? De
reden daarvan was dat in Frankrijk op grote schaal tabak werd verbouwd en dat er over die tabak
belasting te innen was.
Wist U, dat de gemeente Neede op 10 juni 1813 opdracht had gegeven voor de vervaardiging van
“doozen en bussen voor de sectievergadering voor de kiescollegie”, maar dat er geen geld voor op de
begroting stond en dat het verzoek gedaan werd om het uit de pot onvoorziene uitgaven te betalen?
Wist U: dat ook in Neede de verjaardag van Napoleon op 15 augustus herdacht moest worden? Zo
ook in 1813, vlak voor het einde van de Franse bezetting. De burgemeester verzond op 24 augustus
1813 onder de titel “viering van het feest” een bericht, waaruit de volgende passage is overgenomen:
den avond van den 14 door het luiden der klokken het feest hebben aangekondigd en den 15
deszelven de vlag van de toren hebben uitgestoken en na het bespelen van de klokken een
redevoering hebben aangehoord en een lied hebben gezongen.
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Namens de municipaalraad, de predikant en de kerkeraad werden gelukwensen aangeboden.
6.2.1 De eerste gemeenteraad van de gemeente Neede.
Op 4 maart 1811 stuurde de prefect van het Departement van den Bovenijssel (Gelderland), Andringa
de Kempenaer een uittreksel van het besluit om op 13 maart a.s. tot de installatie in hun functies over
te gaan van de beoogde Maire (Burgemeester) van Neede de heer J.B. Sölner en de Adjoints (LocoBurgemeesters) de heren Oppenoorth en Bonkink. Reeds op 18 maart 1811 werd Oppenoorth
benoemd als Maire in plaats van J.G. Sölner, dit keer als J.G. geschreven, in plaats van J.B. Het
burgemeesterschap van Sölner heeft dus maar een paar dagen geduurd. Waarom is niet bekend
geworden.
Op 2 April 1811 kwam er vanuit Arnhem het besluit om over te gaan tot het opgeven van personen die
geschikt waren voor de in te stellen gemeenteraad. Wat Neede betreft werden 20 personen gevraagd,
die zo veel mogelijk evenredig over de dorpen en kerspelen verdeeld moesten zijn. Op 10 december
werd aan de heer Backing van het secretariaat van de sous-prefect te Zutphen de uiteindelijke
municipaalraden (de leden van de Municipaalraad), gerapporteerd:
In Neede wonende Municipaalraden A. ter Weeme, Gerrit ten Hoopen, A. Hasselaar, Gt. J.Meijer, J.
Ruwhof, A. Smit, J. R. ten Hoopen en H. Jan ten Cate : benevens de Adjuncten Derk Bonkink en
Gerrit Soeters.
In de Hoonte, woont de Maire W. Oppenoorth en de Municipaalraad Gt. Ter Raa.
In den Ruwenhof de Mun. Raad W. Oldhaar.
In Loghuisen de Mun. Raad D. Negberink.
In de Noordijk de Mun. Raden Alb. Leppink en Jan Harperink.
In Gelselaar de Mun. Raden J. Bannink en H. Hilhorst.
In Buurse, Braam en het Haaxberger Veen zijn de voorgestelde Raden door de Hr. Prefect nog niet
geapprobeert (goedgekeurd).
Op woensdag 24 juni 1812 werd Gerrit Soeters beëdigd tot Maire (Burgemeester) van Neede. Hij
volgde in deze J.R. ten Hoopen op, die honorabel (eervol) ontslag heeft gekregen.
Neede bestond in 1811, zoals in onderstaande kaart is gereconstrueerd, uit een zeer groot gebied,
waartoe naast Lochuizen en Noordijk ook Gelselaar en Buurse behoorden, als ook Brammelo,
Langelo en het Haaksberger Veen: vanaf het Westerflier onder Diepenheim tot aan Alstätte in
Duitsland.

Ingetekende grens van de gemeente Neede in 1811(Maire Neede) op kaart Heerlijkheid Borculo 1799.
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De grens tussen het Departement des Bouches de l’Issel (provincie Overijssel) en het Departement
de l’Issel Superieur (provincie Gelderland) werd gevormd door de Buurserbeek/Schipbeek. Het
overgehevelde gebied werd aan de gemeente Neede toegevoegd. Maar het Brammelerbroek en
Rietmolen kwamen bij Haaksbergen terecht. En alles “achter de Schipbeek” rond de watermolen van
Markvelde werd bij Diepenhein gevoegd.
6.2.2 De eerste veldwachter van de gemeente Neede.
Nu Neede een gemeente geworden was, moest er voor orde en gezag gezorgd worden. De
veldwachter, oftewel de gendarme deed zijn intrede. Eerder deed de voogd dat erbij. Het was echter
een baan waar mogelijk veel eer maar weinig geld aan te behalen viel. En helemaal omdat nergens
duidelijk was waar het geld voor het traktement vandaan zou moeten komen. Er werd voor het eerst
melding gemaakt van een veldwachter in het uitgaande brievenboek van 1811 en wel op 13
september. Het ging daarbij om het geweer van de veldwachter.
Die eerste veldwachter was Egbert Dieperink, niet te verwarren met Berend Dieperink, schoolmeester
in Noordijk. Berend was eigenlijk geen echte Dieperink, want zijn vader was Egbert Polman. Maar zijn
moeder was Henders Klein Dieperink, die op de thans verdwenen boerderij Dieperink in Noordijk
woonde. Zij zal voor zijn achternaam hebben gezorgd.
Veldwachter Egbert Dieperink woonde ook in Noordijk en wel op het boerderijtje Eskes, ook Tieberink
genoemd, gelegen achter café Hassink, daar waar zich tegenwoordig de kleedkamer van VV Noordijk
bevindt. Vele jaren nadat de veldwachter er woonde is in het schuurtje van Eskes, toen bewoond door
de familie Stikkers, nog de sabel van de veldwachter gevonden.
Beide Dieperinks hadden als “bezoldigde gemeenteambtenaren” gemeen, dat de uitbetaling van hun
verdiensten nogal te wensen overliet. Je kon maar beter geen veldwachter zijn in de Franse tijd, want
de betaling van het traktement liet jaren op zich wachten. In mei 1814 correspondeerde de Needse
burgemeester nog steeds over het achterstallige traktement van de veldwachter over 1812 en 1813.
6.2.3 Franse les op Needse school
Nadat Napoleon in 1810 Nederland aan het Franse keizerrijk had toegevoegd, werden steeds meer
zaken op Franse wijze geregeld. Daarbij werd voor bestuur en administratie steeds meer gebruik
gemaakt van de Franse taal. Werden eerst nog vele documenten tweetalig verspreid, steeds vaker
verschenen ze alleen nog maar in de Franse taal. Dat zal voor de hoofdzakelijk dialectgeoriënteerde
Needse bevolking en het gemeentebestuur niet eenvoudig zijn geweest. Het zal voor de burgers
onmogelijk zijn geweest een in het Frans gedrukt document in te vullen. De gemeentebesturen riepen
vaak de hulp in van de schoolmeesters, zoals in Eibergen, waar meester Cobus ook als
gemeentesecretaris optrad.
Op 13 december 1811 was er voor Neede een provisionele acte van aanstelling van een Franschen
onderwijzer opgesteld, met daarin besloten:
Art. 1: Aan de Heer C.G. Kellij tot het geven van onderwijs in de Fransche taal, onder toezage van
formeele aanstelling, zoodra hij zal hebben doen blijken, dat door hem de vereischten rang, zijnde den
tweeden, bekomen is.
Art. 2: De Heer C.G. Kellij zal genieten uit de gemeentes kassa een jaarlijks Tractement van f. 200,
waarvan hem elke drie maanden een gerechte vierde gedeelte op behoorlijk mandaat van de Maire
door den Municipalen Ontvanger zal worden uitbetaald.
Art. 3: de Hr. Kellij gehouden zijn Onderwijs zal geeven aan ieder des morgens van negen tot elf uren,
na den middag van 2 tot 4 uren en des avonds van zes tot acht uren, alle dagen van de week, met
uitzondering van Woensdags en Zaterdags, wanneer hij slechts eenmaal namelijk des morgens
verplicht is school te houden.
Art. 4: de Onderwijzer zal van hen die op die uren zijne School frequenteren, geen schoolgeld
genieten, het welk zij zullen moeten betalen ten behoeve der gemeente aan den Municipalen
Ontvanger, namelijk voor het dagschool des maands één Gulden en voor het avondschool des
Maands sestien Stuivers.
Art. 5: de Onderwijzer zal derhalven aan niemand vermogen op die uren onderwijs te geeven als op
vertoon van een billet van toelating van den Muncipalen Ontvanger waaruit blijkt, dat aan hem door
den Scholier voldaan is het Schoolgeld voor de eerste maand: deze Maand verstreken zijnde, zal de
Onderwijzer den Scholier niet verder mogen toelaten zonder een nieuw Billet van toelating voor de
volgende Maand.
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Of deze lessen gegeven zijn in het schooltje op het Kerkplein, hoek Oudestraat-Nieuwstraat, is niet
duidelijk en ook niet of het ten koste is gegaan van de andere lessen. Of toch wel? Want blijkbaar
ontstond er wel een conflict. Neede had namelijk al een onderwijzer: de schoolmeester H. Ebbink. En
die maakte zich blijkbaar ongerust, want hij richtte een schrijven aan de burgemeester. Die wist
kennelijk ook niet hoe het zat en richtte daarom een brief aan de schoolopziener de heer Thomasson:
Daar ik door de schoolmeester H. Ebbink eenen boodschap ontvangen heb. Waarbij uwed mij deed
berichten ik aan den Franschen onderwijzer alhier eene aanstelling moest geven, hij in deze
Commune school mogt houden, zo brengt mij zulks enigszins in verlegenheid op welk eenen voet
zulks behoort te geschieden, wijl hij niet anders kon aangemerkt worden als provisioneel dit werk
verrigtende en geene aanstelling kon ontvangen:
1 omdat hij geen examen heeft afgelegt
2 omdat er geen fondsen waaruit zijn tractement betaald kan worden voor handen zijn
3 omdat de vijf ingezetenen welke zig nog onderling verbonden hebben eene som van twee hondert
Guldens aan hem te zullen betalen waarschijnlijk op een komend jaar zulk een engagement niet
zullen vernieuwen en egter gevoel ik al het belangrijke er in onze talrijke Commune gelegenheid
gevonden worde den Fransche tale aan te leren en vreze onze Hollandsche onderwijzer het nimmer
zo verre zal brengen hij hier in onderwijs geven nog evenmin de onkosten welke tot het aannemen
van eenen Franschen onderwijzer gevordert worden dragen.
Weshalven ik de vrijheid neme Uwed raadgeving in dezen te solliciteren op welk eenen wijze ik mij
omtrent Uwed aanvrage behoore te gedragen en welke dezer het met vrucht naar uw oordeel zoude
kunnen aangewend worden om op eenen bestendigen voet het onderwijs der jeugd in de Fransche
taal te verzekeren. Uwed. zal mij door enigen antwoord vereeren.
Hendrik Ebbink is wel schoolmeester gebleven want vele jaren later komt hij nog steeds als zodanig in
het Needse bevolkingsregister voor.
6.2.4 Hazen vervoeren verboden.
ste
Op 30 november 1810 (30 van den slagtmaand) was Jan Hartelman, voerman van Borculo op
Deventer, betrapt op het vervoeren van een haas. Hij werd daartoe aangeklaagd door de Officier der
ste
Jagt in het 24 district van Gelderland. Volgens het relaas van den extra-ordinaire Jager en Opziener
der Jagd, Visscherij en Veldwacht in het voornoemde district, was Jan Hartelman onderweg met een
mandje, met als opschrift: “Dit Mandjen te bestellen aan Mijnheer de Heer Altena, voornaam
Koopman, woond op het Rokkin in de Blaauwe hand, koopman in Zenfstoffen te Amsterdam, franco
Deventer”. Het vervoeren van een haas was strijdig met het Artikel van het Reglement op de Jagt in
dato 8 van de Bloeimand 1807. In naam der Keizer werd een boete van 10 Gulden gevraagd.

De genoemde buitengewone Jager en Opziener zal niet hebben kunnen voorzien dat hij binnenkort,
door het veranderen van de Jagtwetgeving, overbodig zou worden. Het werd toen aan de
landeigenaren zelf overgelaten om op hun grond te jagen en te vissen, zodat er van staatswege
weinig meer te controleren viel.
6.2.5 Illegale grondafgraving te Nede (Neede).
De gebroeders Berent en Jan Lohuis te Nede woonagtig hadden zich verstout eigener autoriteit en
zonder daartoe behoorlijk consent te hebben geobtineerd (zonder daarvoor toestemming te hebben
gekregen) in het voorjaar van 1810 of omstreeks Mei, een hoek grond in het Bloten Oosten van een
weide, door den tijdelijken Predikant van Nede gebruikt wordende, af te graven en zich daarvoor
tevens een gemeenen weg over genoemden stuk gronds loopende aan te matigen.
Tegen de gebroeders werd elk een boete van 20 daalders geëist en het op eigen kosten weder
inslichten of inlijcken van dat stuk grond.
De aangeklaagden zeiden, dat zij in het jaar 1810 geen grond afgegraven hebben van het genoemde
stuk grond, maar wel in het jaar 1809, en ontkenden dientengevolge het ten laste gelegde.
De advocaat fiscaal was hiervan niet onder de indruk, omdat overeind bleef, dat de beklaagden zich in
1810 of eerder eigendunkelijke aangraving van het hiervoor gemelde stuk grond hadden veroorloofd.
Dezelfde boete zou van kracht blijven en vermeerderd worden met extra kosten veroorzaakt door het
verkrijgen van extra bewijsdommen welke door deze uitvlucht zouden worden veroorzaakt.
Maar de beklaagden bleven bij aanhoudendheid weigeren zich te submitteren. Tot op 6 februari 1811
de inkeer kwam. De beklaagden bekenden dat ze begrepen verkeerd gehandeld te hebben en dat zij
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zich tegen de Advocaat Fiscaals klagten niet meer partij stelden maar de vrijheid namen zich
daaromtrent om eenen gunstige beslissing van het Gerichte te onderwerpen aannemende de hierop
gelopende kosten te voldoen.
6.2.6 Problemen bij geboorte- en overlijdensinschrijven Buurse en Brammelo.
Na herindeling waren de buurtschappen Buurse en Brammelo bij de gemeente Neede ingedeeld. Ook
was de burgerlijke stand ingevoerd, zodat in geval van geboorte en sterfte binnen bepaalde (korte) tijd
daarvan aangifte bij de gemeente moest gebeuren. Dat dit vooral in de winter problemen opleverde
moge blijken uit onderstaand verzoek van D. Bonkink, als vervanger van de burgemeester, op 13
december 1811 gericht aan de sous-prefect te Zutphen.
Mijnheer de Sous Prefect
Onze onderhorigen van Buurse en Braam bedragende omtrent 500 zielen hebben ons vertogen
gedaan over de bezwaarlijkheid die er in gelegen is, om de aangifte van geboorte en overlijden aldaar
voorvallende hier te komen doen, gedurende het Wintersaisoen en wel uit hoofden van den verren
afstand en van het in den winter hoge water, en daardoor dikwijls onbruikbare wegen. Ze hebben ons
althans overtuigd van de onmogelijkheid die er in gelegen is om hun jonggeboren kinderen ruim vier
uren verre door het ruwe weder en dikwijls door het water herwaarts te brengen ter aangifte. Het is
daarom dat ze ons verzogt hebben pogingen aan te wenden ten einde te bewerken dat er aldaar een
geschikt burger, onder de naam van adjunct of anderszins gequalificeerd wordt tot het ontvangen
gedurende de winter van de aangiften van geboorte en overlijden en tot het opmaken van actes
daarvan welke burger ook gedurende die tijd belast zoude zijn met het opzicht en politie over de
wegen en de bedelarij welke daar meer dan elders plaats vindt en waar tegen wij wegens de
afgelegenheid en slechts één veldwachter hebbende niet in staat zijn zonder dat op den duur efficate
mesures in het werk te stellen.
Het is daarom dat wij de vrijheid neemen uw Hooged. Getr. te adiceren ten fiere als boven gemeld
hebbende wij de eer uw H.E.G. tot het waarnemen van bovengemelde functie voor te stellen als ons
het meest geschikt voorgekomen zijnde de persoon van Gradus Wolterink te Buurse, met verzoek dat
het Uw H.Ed.Gstr. behage te dien einde de nodige autorisatie te verleenen, of te bewerken dat
dezelve door den Heer Prefect van dit Dept. worde verleend.
Wij hebben de eer
Bij afwezigheid van de Maire getekend door D. Bonkink, Adjunct.
6.2.7 Toestand der wegen in 1811.
Door de eeuwen heen was de toestand der wegen in Neede slecht geweest en in 1811 was dat niet
anders. Toen de gemeente gevormd was, werd die ook verantwoordelijk gehouden voor de toestand
van de wegen. Op verzoek van de sous-prefect was daaromtrent het volgende rapport opgesteld,
waarin de afwijkende spellingen, misschien wel schrijffouten, zo veel mogelijk zijn gehandhaafd:
Vraag: Consideratien over de staat der wegen en waterlozingen in deze Mairie.
a) den aard der gronden of zij zijn klei, zand of veenagtig. Antwoord: zandgrond.
b) of de wegen behoorlijk breedte en geschikte rigting hebben. Antwoord: de Nieuwe aangelegde
Dijken hebben haare behoorlijke breete van 25 Voeten Landmaat, maar de oude wegen zijn meest
alle zo benadeelt door het aanleggen van heggen en sloten dat op veele plaatsen geens twee
Rijtuigen elkanderen passeren kunnen en daar wij geen genoegzame middelen van Contrente hebben
is daar slecht in te voorzien. De rigtingen kunnen omtrent de oude wegen niet veranderd worden
zonder den Landbouw merkelijk te benadelen. De nieuw aangelegde dijken zijn meestal zo recht
genomen als wij dezelve krijgen konnen.
Vraag: Of de nodige water lozingen aanwezig zijn, zo ja of zij behoorlijk geruijmd zijn, zo nee welke
middelen nu daar gesteld en voor behoorlijke ruiming gezorgd zoude kunnen worden. Antwoord: de
nodige waterlozingen zijn wel aanwezig maar door de oudheid van tijd hebben de landeigenaars
dezelven door houtpotingen sterk benadeeld waarom zij de helft te nauw zijn geworden zo dat daar in
de eerste plaats in diende voorzien te worden en ook heeft de revier de Berkel in het land Eijbergen
onderscheiden uitwateringen, die door de naast leggende Eigenaaren aangelegt zijn om haare
wijlanden in het voorjaar met het water bemesten en alsdan door de sterke stroom zo diep worden,
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dat zij naderhand niet dan met groote moeite kunnen gedempt worden en waardoor met de minste
vloed Neede en Gelselaar onder water staat, tot groot nadeel voor de bouwlanden en vooral voor die
van Gelselaar.

Napoleon Bonaparte, heerser over Frankrijk en over Neede en Nederland. Bron: Wikipedia, schilderij
van Jacques Louis David (1748-1825), National Gallery of Art, Washington DC.

Op 3 juni 1811 was nog het volgende rapport opgesteld:
De groote wegen die alhier gevonden worden bestaan in de weg van het dorp Neede ten Noord West
na Borculo, beginnende te Neede en gaande door de Needsche berg, daar het een zandweg is, tot de
Noordijk daar wordt hij een Dijk 25 voet breed en vereenigt zig na eene lengte van ½ u met den
Aafting dijk, die Lings om na Borculo en Regsom na het Dorp Diepenheijm gaat, deeze staan swinters
meestal onder water en zijn niet dan met gevaar te passeren.
Ten noorden van het Dorp Neede gaad een Weg na Diepenheijm, Goor en Delden, dog deze is in zijn
geheel slegt, ongeregeld en loopt overal door de velden heen, des winters onbruijkbaar door het water
een uur gaans.
Nog gaad er een weg ten Noordoosten van het Dorp Neede na Haxbergen daar zeer veel passage is,
deeze is een Dijk, lang een Uur, die nu word vernieuwd.
Gaarne had men een Weg ten Zuijden van Neede gehad na de stad Groenloo doch kan om de Kosten
niet gevonden worden, de ingezeetenen zijn meest arme dagloners, die halswerk hebben om aan
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haar dagelijks brood te koomen, de gegoede Reeders zijn pas 20 in getal, kunnen en willen zulks niet
bekostigen, en den gemeenen man kan men niet alle dag roepen tot het repareren der wegen, dan
heeft hij geen brood, nog voor hem, nog voor zijn vrouw en kinderen.
Ten Zuijden maakt men een Nieuwen Weg na het stadje Eijbergen een uur lang en 25 voeten breed.
Om de toestand der wegen en met name de afwatering te verbeteren werd op 5 december 1811 door
de Maire aan de gecommitteerde van de Marke Noordijk het verzoek gericht:
Met de meeste spoed te willen zorgen, dat er in de nieuw aan te leggen dijk, zoo veele duikers gelegd
worden als er tot de afwatering nodig zijn voor dat het Hoge Water u in dit noodzakelijke werk
verhindere.
En aan de gecommitteerde van de Marke van Neede en Hoonte:
Met de meeste spoed te zorgen dat er bruggen en duikers gemaakt worden op de volgende plaatsen:
ste
in de weg van Neede na Haaxbergen vier duikers; een op de hoek van de Nieuwstraat, twee
1
ter plaatse daar de oude duiker ligt in den dijk, en één in den weg achter den Torsch.
een kleine brug over de zogenaamde Veengote.
2de
3de
op de hoek van de Peppelendijk een duiker.
Ook hier werd aangedrongen op verantwoordelijkheid en spoed vanwege het komende hoge water.
6.2.8 Grensconflicten in Markvelde en Buurse.
Tengevolge van de in 1807 doorgevoerde (her) indeling van de provincies, was blijkbaar de
Markveldse Watermolen en een strook daarbij gelegen grond overgegaan van de gemeente Neede
naar de gemeente Diepenheim. De Schipbeek was de nieuwe provinciegrens tussen het departement
van de Boven IJssel (Gelderland) en het departement van de Monden van de IJssel (Overijssel). Het
bestuur van de gemeente (Mairie) Neede zat er mee in de maag, want blijkbaar waren voor de inning
van de Directe Belastingen deze zaken wel meegeteld. Over het conflict waren al twee brieven aan de
Maire (burgemeester) van Diepenheim gestuurd, maar van deze was, volgens de verwoording in het
Needse brievenboek, ooit geen antwoord ontvangen. Het was dan ook tijd en zaak om een brief te
richten aan de sous-prefect te Zutphen om het probleem voor te leggen en om van hem te horen hoe
met deze materie om te gaan en met de bewoners op de watermolen en op de strook grond, die een
dubbele belastingaanslag hadden gekregen. Er volgen enkele citaten uit de brief:

Links de Needse en rechts de Diepenheimse kant bij de Markveldse Watermolen volgens de
kadasterkaarten van 1830. Die situatie zal redelijk overeenkomen met die rond 1811.
Grensscheidingen, 22 december 1811: de Maire van Neede aan de Sous Prefect te Zutphen,
Wij nemen de vrijheid Uwe HoogEdGeb spoedige inlichtingen te solliciteren in eenen zaak die zoude
deselve operatie tot de Repostitie Dir. Belastingen bertreklijk verwarring zoude veroorzaken. Deselve
betreft de Grensscheiding van deze Mairie met die van Diepenheim. Wij hebben dienvolgend de Eer
Uwe HoogEdGe zoo korte duidelijk mogelijk met de situatie van den betwisten grond met de lieden
welke aan worden geallegeerd bekend te maken. De Markveldse Molen met bijbehoorende Huizingen
en een streek lands van een quartier voort in de Lengte en een half quartier in de gemiddelde Breedte
ligt besloten tussen twee Beeken en vormt dus als het ware een Eiland. De Beek die ten Noorden van
deze Streek Lands heen loopt wordt de Schipbeek genoemd en ook passeeren door deselve
vaartuigen terwijl de andere Beek die ten Zuiden langs de Molen heenloopt niet bevaarbaar is de
Molenbeek genoemd wordt. …….
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Op de Diepenheimse kant van bovenstaande kaarten is het eiland waar de burgemeester het over
heeft goed te zien. Of de benaming Molenbeek correct is mag betwijfeld worden, omdat een eindje
verderop langs de Schipbeek een zijtak ook de Molenbeek genoemd werd. Deze tak start bij de
Nieuwe Sluis en loopt naar de Diepenheimse watermolen.
Naast de Markveldse watermolen zullen ook de boerderijen de Steenmors, Kochelman, de Vischer en
de Fondse buiten de gemeente Neede zijn gevallen. Hieromtrent zijn echter geen grensconflicten of
belastingproblemen bekend.
Beide gemeentes hadden reeds de deuren en vensters geteld, want op basis daarvan werd een
aanslag in de belasting vastgesteld. In fraaie bewoordingen vroeg de Maire van Neede vervolgens
aan de sous-prefect hoe verder te handelen:
Daar wij geenszins ignoreeren dat het niet mogelijk is ene zaak als deze waarover men noodzakelijk
met de andere partij moet correspondeeren als welke tot een ander Dept. behoort dadelijk pariteit te
decideeren, zoo verzoeke wij slechts provisioneel te mogen weten of wij ons recht in dezen moeten
mainteneren en het betwiste terrein personen en Woning in de Dir. Belastingen moeten blijven
aanslaan of dan of wij er van moeten afzien en aan de Maire van Diepenheim ledeeren.
Het kwam er op neer, dat men niet ontkende, dat de correspondentie over de grens van het
departement niet tot een snelle beslissing kon leiden, maar dat men wel graag voorlopig wilde weten,
of men met de belastingaanslagen door moest gaan of dat aan Diepenheim moest overlaten.
Een soortgelijk grensprobleem speelde er ook in Buurse, waar de provinciegrens ook verlegd was. De
bewoners van het toen aan Neede toegevoegde deel van Buurse hadden van de gemeente
Haaksbergen een opdracht tot betaling van een contributie ontvangen. Toen deze niet betaald werd
dreigde de burgemeester van Haaksbergen met een executie. De bewoners vroegen hun Needse
burgemeester hoe verder te handelen. Deze had niet direct een antwoord, maar stuurde op 4 januari
1812 een brief aan de Prefect van het departement van de Boven Ijssel, met daarin ondermeer:
Heden is bij ons ook geweest een deputatie bestaande uit de Rotmeesters en voornaamste
grondeigenaars van Buurse, welke ons gevraagd hebben, hoe zich in dezen te gedragen. Wij hebben
provisioneel gezegd de gevorderde Contributie niet te betalen maar af te wagten wat de Maire van
Haaxbergen doen zal, en zich te laten executeren, schoon wij niet begrijpen welke form hij aan deze
Executie zal geven.
Uiteindelijk reageert de burgemeester van Haaxbergen met een brief aan zijn Needse collega, die
vervolgens voorstelt af te wachten:
Terwijl wij UwelEd bedanken voor de op gister ontvangene informatie, zoo is deze dienende om
Uwed. te verwittigen, dat wij elk ogenblik de nadere orders van de heer Prefect van dit Dept zijn in
wagtende, van welke wij Uw. dadelijk berigt zullen geeven, en welke wij niet twijfelen of zullen van
dien aard zijn, om alle verwarring en misverstand een einde te maken.
6.2.9 Besmettelijke ziekte in Neede.
Aan het eind van 1811 richtte de Maire van Neede een verzoek aan de heer Reivink, kwartiersdoctor
te Lochem, om ter inspectie in Neede langs te komen vanwege de uitbraak van de besmettelijke
ziekte Galkoorts:
Reeds voor eenige weken kwam onze Dorps Heelmeester ons berichten, dat er zich hier en daar in de
Gemeente Galkoortsen hadden geopenbaard, doch in een geringen Graad. Heden komt hij ons
informeeren en is ons buitendien gebleken, dat de Koortsen op sommige plaatsen zodanig de
overhand hebben genomen en eene kwaadaardigheid hebben getoond, die ons doet besluiten, om
Uwed bij deze te verzoeken, om zoo spoedig mogelijk in persoon herwaards te komen, ten einde de
nodige inspectie te doen. In korte tijd zijn meer dan twintig personen op deze wijze ziek geworden en
wel doorgaands het geheele huisgezin, zoo dat de ziekte van een besmettelijke aart schijnt te zijn.
Een medisch rapport geeft in termen van die tijd aan, hoe de ziekte zich openbaarde en verliep:
In de Galkoorts koomen behalven de gierst uitslag, blutspuisten, ja ook wel breede blaauwe vlekken
op de huid. In de eerste is de huid gespannen en droog, in de laatste dikwijls zagt en vogtig. Ook gaat
de Galkoorts dikwijls over in een leelyke en stinkende Roodeloop, waar in somtyds klaar bloed
geloosd wordt; en als de eerste woedt hebben wy gezegd, dat zelden Roodeloop gezien wordt. 'In die
worden de flaauwten, terwyl het lichaam neerligt, en bloedingen enz. welken verlies van krachten, en
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versmelding der Vogten te kennen geeven, menigvuldiger gezien dan in deeze. Eindelyk, de
Galkoorts, ofschoon zeer zwaar, eindigt evenwel dikwijls, op den zevenden, en somtyds, op den
negenden of elfden dag, duurt ook wel tot den zeventienden en gaat dan niet zelden over in een
andere ziekte, of wordt van een gestadige een afgaande Koorts, 't welk in de heete wintersche niet
gebeurt; deeze eindigt nooit voor den dertienden, vyftienden of zeventienden, en byna altyd, met een
zichtbaare scheiding. Dit gebeurt ook somtyds in de Galkoorts van den zomer, maar niet dikwijls.
In februari 1813 was er blijkbaar ernstige aandacht gevraagd voor de ziekte zeerhoofdigheid.
Zeerhoofdigheid was een vaak besmettelijke huidaandoening of haarziekte, met op schurft lijkende
verschijnselen. Het kwam blijkbaar zoveel voor, dat er een arts voor vrijgemaakt moest worden. Hoe
de situatie in Neede was, is uit onderstaand antwoord d.d. 27 februari 1813 van Maire Soeters aan de
sous-prefect te Zutphen af te lezen:
Ter voldoening aan Uwed aanschrijving van den 3 dezer hebben wij de eer te berigten dat wij dadelijk
aan den heelmeester G.J. Gantvoort benoemd tot de behandeling der Zeerhoofdigen bij missieve van
deze benoeming hebben kennis gegeven, die met ons is overeengekomen twee dagen elken week te
weten des dingsdaags en vrijdaags voor de middags ten tien uren te bepalen op welk alle
zeerhoofdigen zig in een vertrek hier toe geschikt moeten vervoegen van wel een en ander wij dadelijk
bij Publicatie de gemeente hebben kennis gegeven en veele door bijzondere kennisgeving hiervan
verwittigd dan ondanks de meest mogelijke bekendmakingen heeft zig tot op dit oogenblik niemand
opgedaan welke met dit ongemak gekweld is, wij hebben onze veldwagter die de gemeente dagelijks
doorwandelt gelast om verdere nasporingen te doen op den bepaalden tijd zouden wij gaarne aan
onze pligt voldaan hebben en Uwed uitvoering van het besluit van den heer Prefect kennis gegeven
hebben indien wij niet in de onzekerheid verkeerd hadden of wel al onze ingezetenen waarvan
zommigen op een aanmerkelijken afstand van ons vandaan wonen hiervan genoegzaam kennis
ontvangen hadden, het welk ons noodzaakt dit antwoord zo lang te laten leggen totdat wij volkomen
zekerheid zouden hebben bekomen.
6.2.10 Toestand van het archief in Neede.
Nu Neede een gemeente was geworden, was het van belang de bestuurlijke en administratieve
gegevens goed vast te leggen en te archiveren. Dat gold in het bijzonder voor alle nieuwe taken, zoals
de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Het zou daarbij wel handig zijn aan te sluiten bij wat er
vroeger al geadministreerd was. Dat wilde men vanuit Zutphen dan ook wel graag weten, zodat er op
18 november 1811 een besluit was genomen om de gemeenten de status van de archieven te laten
rapporteren. De Maire van Neede stuurde daarop onderstaande rapportage naar de sous-prefect te
Zutphen:
Ten einde in staat te zijn te voldoen aan Uw Hoog Edelgetr besluit van den 18 Nov. 1811 aangaand
de Archieven der Gemeente hebben wij reeds in het begin van December ons geadresseerd aan de
voormalige Bailluu des Ambts Borculo, ten einde van denzelven de onder hem berustende papieren
over te neemen. Dan tot heden toe van denzelven geen antwoord hebbende mogen ontvangen,
neemen wij de vrijheid de gevondende opgave der Archieven te doen, voor zoo verre die onder ons
thans berusten.
Ad. 1. De Archieven in deze Huize voorhanden zijn Doop, Trouw en Doodboeken benevens een
zogenaamd Landboek der Boerschap Buurse.
Ad. 2.3. Dezelve worden bewaard in het Huis der Gemeente of dat gedeelte van de woning der Maire,
dat daartoe is afgezonderd: en komt deze bewaarplaats ons tot heden toe als de geschikste voor.
Ad 4. dezelve bestaan uit de volgende boeken:
a: een Doopboek gehouden door de Predikant der Hervormden van den Jaar 1668 tot 1714.
b: een dito van het jaar 1714 tot 1771.
c: een dito van het jaar 1771 tot 1811.
d: een Trouwboek, gehouden door de Richters in der tijd van het jaar 1796 tot 1803.
e: een dito van het jaar 1803 tot 1811.
f: een begravenisboek,gehouden door den Doodgraver van de begraven lijken van het jaar 1797 tot
1811
g: een doodboek gehouden door de Richters van het jaar 1806 tot 1811.
h: een Zandboek of Register der Landerijen gelegen in de Boerschap Buurse geschreven in het jaar
1676 en volgende jaren in welk boek ook gevonden worden onderscheidene berekeningen en
Repartitien der door de Boerschap te betalen Grondbelasting in die jaren.
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Ad. 6. Vermist worden de dood of begravenisboeken van 1797 welke overgegeeven aan nu wijlen de
Heer van Heeckeren van Suideras, toenmaals Drossaard en welke men niet terug heeft kunnen
bekoomen.
Ad. 7.In het hoofd dezes hebben wij reeds melding gemaakt van de vruchteloze poging door ons
gedaan bij de voormalige Balluw den Hr. Thomasson. Van den voormaligen Richter D. Bonkink,
hebben wij ook nog overgenomen Alle de Publicatien alhier gedaan van het jaar 1803 tot 1811 met
een Register of Boek van Aantekeningen derzelve.
Aldus opgemaakt en opgestuurd door de Maire W. Oppenoorth. Als historisch onderzoeker maak je
veel gebruik van de bewaard gebleven archieven, zo ook bij het zoeken naar materiaal om dit boek
samen te stellen. Zonder deze archieven had dit boek er niet kunnen komen. Gelukkig is er meer
bewaard gebleven, dan de toch nog wat schamele buit die door de Maire was gevonden.
6.2.11 Begraven in Neede in 1812.
Het kwam nog al eens voor dat begrafenissen min of meer uit de hand liepen door de excessieve
bestedingen aan voedsel en drank. Sommige gezinnen kwamen er zelfs door in financiële
moeilijkheden en het provinciebestuur wilde er daarom paal en perk aan stellen, vandaar een verzoek
van de sous-prefect te Zutphen aan de Maire van Neede om op te geven hoe het begraven in Neede
verliep. Maire Soeters stuurde op 23 juni 1812 het volgende antwoord:
Ter voldoening aan Uweg aanschrijving de dato 18 juni L.L. No 827 hebben wij de eer te berigten dat
in het algemeen de Lijkstatien in onze commune weinig kostbaar zijn daar alle de werkzaamheden
welke hierbij te verrigten zijn door de naaste buuren ten uitvoer gebragt worden, welke hiervoor niets
genieten dan eene kleine verversching voor koffie en genever. Deze zijn het die den overleden
ontkleden deszelfs overlijden waar zulks nodig geoordeelt wordt in persoon gaan bekent maken, het
lijk kisten en wat meer in het sterfhuis moet verrigt worden, vervolgens overluiden ze ook den dooden
bij welke gelegenheid hun in een daartoe aangewezen herberg een of op zijn hoogst twee flessen
genever gegeven worden.
Voorts vervoeren de buuren op eenen wagen met hunne eigene paarden bespannen het Lijk tot aan
het Kerkhof, dragen hetzelfve vervolgens tot aan het graf en worden na dat het zelve ten grave
besteld is, met allen degeene welke het zelve volgden in eene Herberge verzorgt alwaar een vierdel /
halve of heele ton Bier (naar mate der gegoedheid van den overledenen) voorhanden is en waar dan
gewoonlijk zo lang vertoeft wordt tot het vastgestelde gelag verdronken is.
Door de inwoners van het dorp wordt volstrekt gene maaltijd of eenige eetwaren gegeven het geen
egter bij den Boerenstand plaats vind, die voor het Lijk ter aarde besteld word de genodigden tot de
Lijkstatie Brood, Kaas en Bier voorzetten.
Terwijl op het Kerkhof geene onderscheidende tekenen der graven gevonden worden welke
voorheen door regt opstaande paaltjes den naam der overledenen bevatten en onderscheiden
worden, welke alle ter voorkoming van ongelukken zijn weggeruimt.
Het kerkhof bevond zich in die tijd nog bij de kerk. Sommige belangrijke mensen werden toen nog in
de kerk begraven.
6.2.12 Brand in Noordijk op 13 september1813
Des morgens om vier uur was brand ontstaan in de boerenwoning eigendom van kooplieden E. Koster
en H.H. ten Cate wonende te Almelo. De woning in de Buurtschap Noordijk werd bewoond door de
bouwman Teunis Brink. Nadat het bericht bij de gemeente binnen was gekomen, had men zich ter
plekke begeven met de brandspuit, andere brandgereedschappen en voldoende manschappen.
Omstreeks vijf uur ter plekke aangekomen, kon men vaststellen, dat het achterste deel en de kap
reeds aan de vlammen ten prooi waren gevallen en ook ingestort waren. In het voorhuis en de keuken
woedden de vlammen nog, maar door de inzet van de brandspuit kon deze brand geblust worden.
Een dichtbij staande schuur met graszaden van de eigenaar was bewaard gebleven, maar van het
huis was niet veel meer overgebleven dan een steenklomp. Het was niet duidelijk te ontwaren hoe de
brand had kunnen ontstaan. Als de bezittingen van Egbert Koster nader worden bekeken, dan ging
het waarschijnlijk om de boerderij “de Wunneker”.
6.2.13 Diefstal en andere korte berichten uit 1813.
Een lokale krant was er hier in 1813 nog niet, alleen een vanuit Arnhem aangestuurde Staatskrant,
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waarin met name de vele bestuursmaatregelen aangekondigd werden. Als er in februari 1813 al wel
een lokale krant was geweest, dan zouden daar de volgende korte berichten in hebben kunnen staan:
Schoolbijdragen: op een vraag van de sous-prefect te Zutphen geeft de Maire van Neede aan, dat
de commune “gene de minste” bijdrage tot het Lage Schoolwezen uitoefend.
Geneesheren en heelmeesters: De Maire melde aan de sous-prefect te Zutphen, dat zich in de
Commune Neede een heelmeester bevindt en wel Gerrit Jan Gantvoort.
Afgekeurd paard: in 1813 moesten er ten gunste van Napoleons strijd veel paarden geleverd
worden. Blijkbaar werd één van de geleverde paarden, afkomstig van H. Scholten, afgekeurd, want de
Maire melde, dat er ter vervanging een goedgekeurd paard naar Arnhem gestuurd was.
Diefstal: in de nacht van 4 op 5 december heeft een diefstal plaats gevonden ten huize van de
bouwman Gerrit Wegereef, wonende in de buurtschap Lochuizen, gemeente Neede, dicht aan de
Schipbeek, driekwart uur gaans van het dorp. De dieven zijn de uitstekende kamer (endskamer) aan
het voorhuis binnen gekomen door een opening in het dak te maken. Uit een openstaande kist zijn 9 á
10 pond vlas, een sergien jak en een bonte Boezelaar gestolen. Men heeft ontdekt dat de dieven de
benen hebben genomen naar het Departement van de Monden van de IJssel (Overijssel), zonder dat
men nadere “ontwaarwordingen dien aangaande” heeft kunnen krijgen. Elk spoor ontbrak dus.
Staat der fabrieken augustus 1813: door de maire wordt gemeld, dat het weven van servetten en
ander huistextiel dit jaar sterk is verminderd, omdat deze goederen door gebrek aan verzending te
Amsterdam en elders “als bakstenen opgestapeld worden”. De “fabrieken” hebben vele knechten
(huiswevers) afgeschaft, waardoor ook de toeleverende garenspinnerijen veel te lijden hebben.
Fabrieken van brandewijn zijn in de commune niet te vinden en er is nog maar één bierbrouwerij,
waardoor er mede door de “zware import” meestal gebrek aan bier is.
6.3 Belasting, belasting en nog eens belasting.
In oktober werd de municipaalraad van de nieuwe gemeente geconfronteerd met de eerste
belastingaanslag: de sous-prefect van het arrondissement Zutphen wenste 1 Franc per ziel te
ontvangen. Aangezien Neede op dat moment 3000 inwoners telde, zou een bedrag van 3000,- Franc
betaald moeten worden. De Maire W. Oppenoorth riep dan ook op 24 oktober 1811 om 9:00 uur ’s
morgens de municipaalraad bijeen om mee te werken aan een plan van quotatie (evenredige
verdeling), dat met motivatie onderbouwd aan de sous-prefect opgestuurd moest worden. De Maire
las zowel het besluit tot belastingheffing voor als een door hem opgesteld quotatieplan. Verschillende
leden van de raad maakten tegenwerpingen en aanmerkingen op het plan. Volgens raadslid A.J. ten
Cate staat in het aanschrijven, dat een burger niet meer dan 1 Franc zou mogen betalen. De Maire
legde uit dat het niet de bedoeling was van de prefect dat elke ziel een franc betaalde, maar dat de
gemeente het totale bedrag moest afdragen en dat er een repartitie (omslag) naar gegoedheid van de
ingezetenen zou moeten komen. Een plan daartoe had hij de raad voorgelegd, maar het plan werd
niet geaccepteerd, omdat:
het grootste gedeelte der vergaderde Raden meent zoo voor anderen, als wel voornamelijk in hun
privé in den voorgestelden te zijn bezwaard, en allen weigeren denzelven goed te keuren en te
teekenen.
De Maire verklaarde, dat als de raad uiteen ging zonder het voorstel te tekenen, hij dat zou moeten
rapporteren aan de sous-prefect, tenzij de raadsleden een eigen eveneens billijke en evenredige
verdeling maakten en ter goedkeuring aanboden.
Na nog wat gesteggel over raadsleden, die meegewerkt hadden aan het opstellen van het omslagplan
maar nu niet wilden tekenen en anderen, die meer bedenktijd wilden, werd de vergadering gesloten.
Maar de Maire riep nog dezelfde dag een nieuwe vergadering bijeen. ’s Avonds om 7:00 uur was het
vervolg. De Maire stelde voor uit hun midden een commissie te benoemen om een omslagplan op te
stellen. Na enig debatteren werden met meerderheid van stemmen 5 leden gekozen, maar deze
maakten direct bezwaar. Bovendien vonden sommigen, dat de Maire voorzitter moest worden van
deze commissie, die daar ook niet voor voelde. Na enig delibereren kwam men dan toch tot de
conclusie het originele plan van de Maire te accepteren en op te sturen aan de sous-prefect. Men
moest blijkbaar even wennen aan het idee, dat er links of rechtsom toch wel naar evenredigheid
betaald zou moeten worden.
De leden uit de Buurtschap Hoonte beklaagden zich nog over de armoede van hun gemeente, zodat
het een probleem zou zijn de gevraagde som bijeen te krijgen. Hetgeen de Maire deed besluiten de
sous-prefect te verzoeken nu de eerste helft en de tweede helft over drie maanden te betalen. De
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vergadering werd tot Zondag verdaagd, om dan tot ondertekening van het op onderdelen nog aan te
passen omslagplan over te gaan.
Op 20 november was er een volgende vergadering om in opdracht van de sous-prefect drie
repartiteurs aan te wijzen. De Maire stelde voor deze over de kernen te verdelen, dus één uit het dorp
Neede, één uit Noordijk en één uit Gelselaar ten einde alle ingezetenen zoveel mogelijk genoegen te
geven. Dit voorstel kreeg echter veel tegenstand, omdat het grootste deel der raden uit het dorp
Neede afkomstig was, die bij meerderheid van stemmen repartiteurs uit hun midden kozen. De door
de burgemeester voorgestelde raden Berent Berendsen uit Gelselaar, Jan Harperink uit Noordijk en
Gerrit Peters uit Neede werden niet gekozen, want er is een meerderheid van stemmen voor Gerrit
Bloos, Gerrit Soeters en Gerrit ten Cate, allen uit Neede.
Op 3 december 1811 zat de burgemeester met de handen in het haar toen hij op moest geven wat het
gemeentelijk inkomen was, want daarvan moest één vijftiende deel aan belasting afgedragen worden.
Hij schreef daar tenminste een brief over aan de sous-prefect te Zutphen:
Ontvangen hebbende uw Hoog Edel Gestrenge aanschrijvingen de dato 15 nov en 22 nov LL zouden
wij niet in gebreke gebleven zijn om aan den daarin vervatten last aangaande de overbrenging van het
15 gedeelte onzer inkomsten te voldoen, zoo wij in staat waren om onze inkomsten te berekenen. Dan
deze gemeente thans geen vaste inkomsten hebbende, zoo zijn wij met deze zaak ten uiterste
verlegen. De eenigste inkomsten toets die wij berekenen kunnen zijn de 50 cent per ziel, en noch
weten wij niet, daar ons budget noch niet teruggezonden is, of deze post zal worden geapprobeerd.
Wij Solliciteren dus te mogen weeten van welke inkomsten wij 15 gedeelte moeten betalen en hoe in
deze te handelen.
Ook op 3 december werd opnieuw gereageerd op een schrijven van de sous-prefect, dit keer met
betrekking tot de Municipale Octrooi. Het was de burgemeester in 1811 nog niet duidelijk om welk
octrooi het ging en om welke op consumptie-goederen te heffen belastingen.
Wij hebben ons veele moeite gegeven, ten einde op eene voldoende manier te beantwoorden aan Uw
Hoogedel Gestrenge aanschrijving de dato 10 Nov LL aangaande de Municipale Octroijs: dan schoon
wel overtuigd, te behoren onder die gemeentes welke uitgave hunnen revenuen verre te boven gaan
en dus octrooi nodig hebben, is het ons echter niet mogelijk met eenige juistheid de som te begroten,
aangezien wij niet weten, welke posten op ons budget zullen worden geapprobeerd. Zoo echter eene
berekening in het ruwe gedaan voldoende is, zoo kunnen wij volgens dezelve zeggen ongeveer 2000
francs te kort te komen en voor die som octrooi nodig te hebben.
Wat aangaat de vraag No 3 om namelijk op te geven het montant van de belasting, waar mede die
voorwerpen / van consumptie / voor de Keijzerlijke Schatkist alsmede voor die der Gemeentens als nu
zijn belast, weten wij niet wat men bedoele door de utdrukking als nu zijn belast of daar mede
gemeend word de tot heden toe in werking zijnde belasting, of welke met 1 Jan staat ingevoerd te
worden. Zoo veel is zeker, dat er ten behoeve der Gemeente geene belasting op die voorwerpen
geheven word en dat ook die voorwerpen uit hoofde der na rato geringe consumtie, zeer extra-ordinair
en enorm zouden moeten belast worden om het bovengemelde deficit te vinden.
Uit dezelfde hoofde, dat wij niet weten welke belasting bedoeld word, kunnen wij ook de wijze en het
montant daar op te leggen belasting niet opgeeven.
Bij de Municipale Octrooi ging het om een plaatselijke verhoging van allerlei landelijke belastingen,
met name die op consumptiegoederen. De verhoging bedroeg blijkbaar één stuiver en was bedoeld
voor de eigen gemeentekas. De Municipale Octrooi is in december 1813 gestopt.
Om tot een verdeling van de repartities (omslagen) over de inwoners te komen werden repartiteurs
gevraagd. Kenmerkend was, dat ze tot het gegoede deel van de bevolking moesten behoren en over
de delen der gemeente verdeeld moesten zijn. De maire van Neede kwam met de volgende nominatie
van 10 gegoede eigenaren, geschikt als commissarissen-repartiteurs:
Gerrit ten Cate, Gerrit Bloos, Derk Bonkink, Gerrit Jan Meijer, Christoffel ten Cate en Jan Arent
Ruwhof uit het dorp, Jan Hungerink op Harperink uit den Noordijk, Hendrik Olthaar uit de Ruwenhof,
Berent Olthaar Lochuizen en Harmen Bos uit Buurse.
In 1813 viel reeds op 10 augustus de aanslag voor de landsbelasting voor 1814 bij de gemeente
Neede op de mat. De sous-prefect van Zutphen zou graag fr. 1748,46 ontvangen. Naast de
basisbijdrage van fr. 1384,- werden bijdrages gevraagd voor vaste en variabele kosten voor het
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departement en het arrondissement, voor het vervaardigen van de behuizingen voor het kadaster,
voor kanalen, schoorstenen en publieke gebouwen. Of deze belasting na de omwenteling zo gebleven
en geïncasseerd is, is een nog niet beantwoorde vraag.
6.4 Invoering dienstplicht, de uitvoering en de gevolgen.
Na de inlijving bij het keizerrijk Frankrijk in 1810 werd de dienstplicht, de conscriptie, ingevoerd voor
mannen vanaf 21 jaar. Er moest door de burgemeester van Neede een lijst met alle in aanmerking
komende mannen opgesteld worden: het Registre Civique. Burgemeester Oppenoorth was er op 14
augustus aan begonnen door de gehele gemeente, inclusief Buurse, rond te gaan om de lijst samen
te stellen. Niet iedereen was blij met deze lijst, want het was wel duidelijk, dat deze ook voor de
oproep voor de conscriptie zou worden gebruikt. Het was de burgemeester dan ook niet gelukt de lijst
geheel compleet te krijgen. Met name van de hierna gegeven gegeven lijst van vermiste Needse
jongens is lang niet iedereen in het Registre Civique terug te vinden (zie par. 6.4.1). De “ambtenaren”
belast met de uitvoering van de conscriptie zullen ook andere bronnen hebben aangeboord, want die
wisten de ontbrekenden wel te vinden.
Het lot bepaalde daarna wie van een bepaalde jaargang in het Franse leger dienst moest nemen.
Diegenen die een laag nummer uit de tombola haalden waren aan de beurt. Na een keuring moest
men zich in Arnhem melden voor de dienst onder het Franse regime. Vanuit Arnhem vertrok men naar
de garnizoensplaats van het regiment waarbij men was ingedeeld. Dit gebeurde in groepen en te voet.
In het Registre Civique werden onder de kopjes “Mutation Dates” en “Motifs” veranderingen
bijgehouden, zoals wie er wanneer en waarom vertrokken waren, zoals:
- “parti pour l’armee” of “part pour l’ chohorte”
- “parti pour les Garde National”
- “décédé”
Kortom, wie er vertrokken waren naar het leger of naar de Garde National en wie er overleden waren.
Bij de inschrijvingen is de volgende indeling gebruikt:
No, Dates, Noms, Prénoms, Qualification, Époque de la naissance, Canton, Section du Canton,
Commune, Mutation Dates, Motifs, oftewel nummer, datum, naam, voornamen, beroep,
geboortedatum, kanton, buurtschap, gemeente, wijzigingsdatum, wijzigingsoorzaak.
De eerste inschrijving in het Registre Civique van Neede op 14 augustus 1811 was die van de wever
Antony Thijsen:
1, 14 Aout 1811, Thijsen, Antony, Tisserand, 22 octobre 1769, Borculo, Neede, Neede
De eerste inschrijving in het Registre Civique met de mutatie “parti pour l’armee” is die van Gerrit
Hendrik Thijsen, die naar het leger was vertrokken om nooit meer terug te keren:
Thijsen, Gerrit Hendrik, Tisserand, 13 april 1789, Borculo, Neede, Neede, 13 octobre 1811, parti pour
l’armee
De enige Needenaar die volgens de Registre Civique naar de Garde National vertrok, was:
Hondelink Egbert, Tisserand, 9 septembre 1775, Borculo, Neede, Neede, 5 June 1813, parti pour les
Gardes National.
Egbert Hondelink, zoon van Jan Hondelink en Aaltjen Kuipers, was op 5 juni 1813 in dienst getreden
van de Garde National. Egbert, die duidelijk ouder was dan de andere opgeroepen soldaten, is
heelhuids teruggekeerd, want hij woonde rond 1830 weer in Neede. Hij was wever van beroep en
woonde aan de Oudestraat op nummer 35. Hij is op 16 december 1843 overleden.
Maar ook Jan Schreurs, dienstknecht uit Noordijk geboren op 12 januari 1790, kreeg een speciale
vermelding. Hij was namelijk naar de Marine vertrokken. Jan Schreurs is gedoopt op 17 januari 1790
in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede als zoon van Gerrit Jan Schreurs en Janna te
Russchemors. Jan heeft het er bij de marine levend van afgebracht, want hij is later te Markelo
getrouwd met de weduwe Geertruid Rikkert en leefde aldaar tot 14 oktober 1860.
Ook Jan Loman, kleermakersknecht, geboren op 5 september 1788 als zoon van Hendrikus Lomans
en Berendjen Lemmenes, is op 18 april 1812 opgeroepen om voor Napoleon te dienen. Jan komt uit
een echte kleermakersfamilie, want zijn broer Engbert en zijn halfbroer Harmen wonen rond 1830
allebei als kleermakers aan de Oudestraat. Jan komt niet voor in de lijst van vermisten van
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burgemeester Soeters en is blijkbaar heelhuids teruggekeerd. Hij is te Neede overleden op 25 april
1817, slechts 29 jaar oud. Jan wordt wel genoemd in de brief van Berend Grijsen.
Op 23 november 1814 rapporteerde burgemeester Soeters over de Staat van militairen, welke in de
“Fransche Legers tegen Rusland gediend hebben, en alsnog vermist worden”. Een door Soeters
gemaakt afschrift van deze lijst, waarop 17 namen prijken van Needse jongemannen, is, samen met
een aantal door hun geschreven laatste brieven, bewaard gebleven en te vinden in het archief van het
Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem. Zoals ook meester Heuvel reeds beschreef
in “Neede voor honderd jaar”, wordt het je koud om het hart als je deze brieven ter hand neemt en
leest. Brieven van eenvoudige zonen van Needse wevers en kleine Noordijkse boeren, die proberen
voor het thuisfront de moed er in te houden en bezig zijn met hun dagelijkse problemen, zoals het
gebrek aan geld en de grote afstand, die ze ondertussen van huis zijn. De laatste van hun laatste
brieven komen uit Polen, voor hun meer dan 200 uur gaans van huis.
Als de lijst van burgemeester Soeters met vermiste soldaten van de gemeente Neede wordt bekeken,
dan lijkt het er op, dat het lot bovenal de arme gezinnen heeft getroffen. Bij nadere beschouwing blijkt
echter, dat de uitgelote rijken de kans werd gegeven zich een vervanger, een remplaçant, te bezorgen
(kopen). De meeste bekende remplaçant is wel die van Engbert Hengstegoor, omdat zijn vervanger
Berend Grijsen de tocht naar Rusland leek te hebben overleefd. Echter, een bedrieger had zich als
zijn dubbelganger uitgegeven en daarmee zowel de Needse gemeenschap als boer Hengstegoor om
de tuin geleid. Hij heeft een groot deel van het bedrag, dat Hengstegoor nog zou moeten betalen,
weten te incasseren en heeft een tijdlang op de boerderij van Hengstegoor een goed leven geleid.
Uiteindelijk is het bedrog uitgekomen en is hij daarvoor in de gevangenis beland. In diverse
streekpublicaties is deze gebeurtenis uitvoerig beschreven, zoals ook in Neede vóór honderd jaar,
heruitgegeven door de Historische Kring Neede in 1993.
[Bron: Themanummer Neede vóór honderd jaar.]

Arend Jan ten
Hoopen

Ook voor de zoon van Jan ten Hoopen werd voor een remplaçant gezorgd.
Op 27-1-1812 kocht Jan ten Hoopen, weduwnaar van Grietjen ter Weeme,
voor notaris Mr. E. Abbing te Borculo een remplaçant voor zijn zoon Arend
Jan ten Hoopen, geboren op 5-3-1790. Er werden op die dag 4 aktes
getekend. De afschriften van de aktes zijn niet in het notarieel archief
aangetroffen. Wel is in het repertorium opgenomen, dat er twee contracten
opgesteld zijn tussen Arend Jan ten Hoopen en Harmen Meenk uit
Winterswijk als remplaçant en twee tussen Arend Jan ten Hoopen en Jan
Berend te Stroete eveneens uit Winterswijk. Wie van de twee echt als
remplaçant is gegaan, is niet duidelijk geworden. Jan Berend te Stroete leefde
voort tot 17-2-1871 en werd 83 jaar. Harmen Meenk verging het minder
voorspoedig. Hij overleed reeds in 1814.

In Old Nee nr. 23 is de genealogie van de familie ten Hoopen beschreven. Arend Jan is in 1813
getrouwd met Maria Christina Scholten, geboren te Winterswijk. Hij is later de oprichter van de
textielfabriek van A.J. ten Hoopen en zn. aan de Rapenburg, ook wel de “Groot’n Stoom” genoemd.
Hij is blijkbaar de dienst niet geheel ontlopen, want hij komt voor in de lijst van Needenaren, die zich
op 25 augustus 1813 voor de Garde National te Zutphen moesten melden. Maar hij zal zich op die
datum nog niet gemeld hebben, omdat hij nog voor twee weken naar Amsterdam was. Hij was door de
burgemeester wel van de oproep op de hoogte gebracht. Gelukkig voor hem werd de Nationale Garde
niet ingezet door Napoleon in de volkerenslag bij Leipzig. Hij vond ze niet goed genoeg.
Ook Engbert Stokkers had voor zijn zoon Albert Stokkers, geboren op 13 mei 1788, een remplaçant
gekocht. Maar blijkbaar was dat niet tot de officiële instanties doorgedrongen, want op 21 juli 1812
schreef de Maire Gerrit Soeters een brief aan de Capitaene der Rekrutering in Arnhem om te
bevestigen, dat de remplaçant daadwerkelijk in dienst was:
Daar een van onze ingezetenen genaamt Engbert Stokkers voor zijnen zoon Albert Stokkers een
suppleant gekocht heeft met name Hermanus Jansen welke dan ook voor hem in daadwerkelijken
dienst getreden en onder de Huzaren geplaatst is, zo nemen wij de vrijheid Uwe Gest. te verzoeken
de goedheid te hebben ons te berichten waar het Depot van dit Regiment thans garnizoen houdt ten
einde wij in staat gesteld worden voorgemelde Stokkers een bewijs te vragen dat gemelden suppliant
in werkelijken dienst is ten einde hierdoor vrijstelling van zijnen zoon die in een volgende klasse der
conscriptie staat geroepen te worden te effectueren.
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Blijkbaar is dat goed gekomen, want het is niet bekend, dat Albert voor Napoleon in dienst is geweest.
Hij hoorde niet bij de Needse vermisten en heeft te Noordijk tot 30 april 1861 geleefd op het erve
Stokkers (de Stöcker). Hoe het met de remplaçant Hermanus Jansen is gegaan is niet bekend.
Hermannus Stokkers, broer van Albert geboren 24 april 1791, verging het minder goed. Hij is de
ste
conscriptie niet ontlopen en werd wel als artillerist van het 124 Regiment voor Napoleon op pad
gestuurd en is niet teruggekeerd. Op 17 juni 1813 heeft hij zijn ouders vanuit Bremen zijn laatste brief
geschreven. Hij meldde dat hij fris en gezond was en dat hij ingedeeld was bij de kanonrijders, waar
de omgang met de paarden hem veel plezier deed. Zijn regiment moest opnieuw gekleed worden,
omdat ze binnenkort voor de vijand zouden verschijnen. Hij verzocht zijn vader een geldwissel te
sturen, omdat ze in het geheel geen traktement ontvingen. Traktement werd alleen uitbetaald als er
ook daadwerkelijk gevochten werd.

De omslagkant van de brief van Hermanus Stokkers vanuit Bremen.
Door de Franse verliezen in de oorlog moest Napoleon in 1813 nieuwe troepen oproepen voor
zijn veldtocht tegen Rusland. Er werd besloten dat het departement Boven IJssel voor 44 man uit de
gegoede burgerij moest zorgen om te dienen in de Gardes d’Honneur (cavalerie). Hiervan kwamen er
12 uit het district Zutphen. Zij waren allen vrijwilligers en moesten voor eigen rekening in dienst treden.
Dit betekende dat ze zelf voor hun paard en uitrusting moesten zorgen. Omdat er onvoldoende
vrijwillige aanmeldingen waren, werden door de gemeentebesturen vrijwilligers aangewezen en rijke
familieleden onder druk gezet om voor de aangemelde personen als “sponsor” op te treden. Het is ook
voorgekomen, dat mannen aangemeld werden, die vanwege problemen door de gemeente
onderhouden moesten worden. Zij maakten duidelijk geen deel uit van het gegoede deel van de
bevolking, maar de gemeente had ze wel ondergebracht.
Begin 1813 hadden de Fransen bekend gemaakt, dat alle mannen tussen 20 en 60 jaar zich moesten
melden voor de samenstelling van een Nationale Garde van 80.000 man. Voor deze Nationale Garde
waren door de gemeentes opnieuw lijsten opgesteld met de namen van de mannelijke bevolking van
20-40 jaar. In augustus 1813 kwam er al weer een oproep binnen. De brief aan de Maire van Neede
was in het Frans opgesteld en wordt, om de Franse sfeer enigszins weer te geven, hier onvertaald
weergeven:
Sous prefect au mains de l’Arrondisement, Monsieur le Maire de Nede
En vertu d’une lettre de Monsieur le Prefect invate 21 Aout, que je viens de recevoir á l’instant je
m’impresse de vous informer que mr. le chef de legion ad interim et le Sieur Broeckhoff procederon le
25 du courant mois a Zutphen a la Revue des hommes choisis pour la Garde National dans votre
Commune je vous envois donc a joint une liste des personnes de signes jouer la 2de Compagnie aux
quelles vous voudries bien ordonner á la reception de la presente a Zutphen le 25 Aout apres midi a
deux heures á la Salle dite Concertzaal op de Beek vous ne negligenee rien d’eqouter exactement et
vous strictement tandis que je vous assure de la consideratio au Sous Prefect.
Ondertekend door de supplient de Sous Prefect.
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De Maire van Neede had voor deze tweede compagnie van de Nationale Garde de volgende lijst met
jonge Needenaren opgestuurd aan de sous-prefect te Zutphen:
Liste des Personnes designées pour la 2 Compagnie de la 2 Cohorte des Gardes Nationaux dans la
Commune de Neede:
Gerrit Peters
Antonij Groot Kormelink
Arend Jan ten Hoopen
Jan Lankheet
Jan Willem Lansink
Hendrik Elshof
Manes te Riele
Jan Franken
Christiaan Hondelink
Gerrit Groot Markerink
Hendrik Hungerink
Johannes Wilmerink
Hermanus ten Hoonte
Hendrik Bomers
Willem Marks
Jan ten Hope
Later meldde de burgemeester, dat de bovengenoemde jonge mannen zich op de afgesproken dag te
Zutphen zouden melden, met uitzondering van Arend Jan ten Hoopen, die zoals hiervoor al gemeld,
voor veertien dagen naar Amsterdam was vertrokken en van Gerrit Peters, die blijkbaar ingevolge
autorisatie van de Prefect van 18 mei naar Ooijen was vetrokken. De burgemeester had beide heren
nog wel van de oproep op de hoogte gebracht.
Blijkbaar waren er in 1813 nog meer dienstplichtigen nodig. De sous-prefect van Zutphen stuurde
hiervan de bekendmaking, die zowel in het Frans als in het Nederlands was opgesteld. Er was
bepaald, dat het district Zutphen voor 174 verse soldaten moest zorgen. De verdeling over de
Cantons was zodanig, dat Borculo er met zijn 5015 inwoners 11 moest leveren en Eijbergen met 4238
inwoners ook 11. Borculo kende bovendien 1 vrijwilliger. De loting was op 30 augustus te Borculo en
wel om 10:00 uur voor het Canton Winterswijk, om 12:00 uur voor het Canton Eijbergen en om 3:00
uur voor Borculo. De sous-prefect spreekt de verwachting uit “dat de verschillende autoriteiten, als wel
alle ingezetenen van het arrondissement bij deze ligting denzelven ijver en die gevoelens zullen aan
den dag leggen, welken vorigen zo gunstig hebben gekenschetst, als zij met regt de goedkeuring van
onzen groten Souverein hebben verdiend”.
Neede werd niet genoemd, maar is niet buiten schot gebleven, want ook in september 1813 moesten
weer Needenaren op pad, zoals Egbert Hilverink en Jan Derk Luttikholt.
Op 13 oktober 1813 kondigde de Prefect Andringa de Kempenaar te Arnhem alweer een nieuwe
lichting soldaten aan. De Maires binnen het departement werden ingelicht, dat deze lichting uit
280.000 soldaten zal bestaan. Of die er nog gekomen zijn mag betwijfeld worden vanwege de val van
Napoleon en de bevrijding van Neede en een groot deel van Nederland in november 1813.
6.4.1. Met Napoleon naar Rusland.
Op 7 april 1811 werden de eerste Needse jongelingen opgeroepen voor dienst in
het Franse leger. Ze waren van de lichting 1808 en werden ingedeeld als fuselier
ste
bij het 123 Regiment Infanterie de Ligne (Linieregiment). Een linieregiment was
rond 1812 een regiment, dat tijdens de strijd in linies opgesteld werd. Met
honderden stonden de militairen naast elkaar met het musket geladen en in de
aanslag om op commando te vuren. Ze moesten in lijn blijven staan, ook al vuurde
de vijand en werden de jongens om hen heen getroffen. Wanneer er geschoten
was, moest er herladen worden, waar een ervaren militair ongeveer een halve
minuut voor nodig had. Vaak weigerden de musketten, zeker als het vochtig weer
was. Er werd dan een nieuwe lading (extra) aangebracht en soms meerdere. Het
kon gebeuren, dat dan de gehele musket explodeerde, wat dan ook weer
slachtoffers tot gevolg had. Ook de vuursteentjes, waarmee de ontbranding tot
stand kwam, lieten het nog wel eens afweten. De militair had dan ook een zakje
met vuursteentjes bij zich en gebruikte zijn bajonet om het vuursteentje aan te
scherpen.
Links een soldaat van een Regiment d’Infanterie de Ligne in uniform. Voor de
kleurenversie zie pag. 159.

De op 7 april 1811 opgeroepen Hendrik Smit en Jan te Vaanholt zijn via Arnhem en Bergen op Zoom
naar hun legerplaats St. Omer in Noord Frankrijk gemarcheerd. Op 14 oktober 1811 volgde de lichting
1809, die ook ingedeeld werd bij hetzelfde regiment. De lichting van 18 april 1812 werd ingedeeld bij
het 146ste regiment, dat waarschijnlijk niet deelgenomen heeft aan de tocht naar Rusland, maar wel in
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1813 aan de veldslagen in (het huidige) Duitsland en Polen. Al de andere Hollandse regimenten
hebben deelgenomen aan de Russische veldtocht, maar zijn niet allemaal met Napoleon naar Moskou
getrokken. Op de volgende kaart met het deel van Europa ten westen van de grens met Rusland is in
beeld gebracht waar de door burgemeester Soeters verzamelde laatste brieven van niet teruggekeerd
Needse jongens vandaan gekomen zijn.
Duidelijk is het traject te volgen dat ter voorbereiding op de veldtocht naar Rusland en de oversteek
van de Njemen rivier is gevolgd. Vanuit Rusland zijn geen brieven meer gekomen, zodat niet bekend
is aan welke veldslagen de Needse jongens nog deel genomen hebben en waar en onder welke
omstandigheden ze gesneuveld zijn of omgekomen door kou of andere ontberingen. De latere, elkaar
ste
ste
steeds sneller opvolgende lichtingen zijn terechtgekomen bij het 124 en het 126 regiment.

Herkomst van de laatste brieven of berichten van de Needse vermisten. Donker zijn de brieven m.b.t.
veldtocht naar Rusland en grijs die met betrekking tot de veldslagen in 1813, eindigend met de
Volkerenslag bij Leipzig. Voor kleurenversie zie pag. 159.
In mei 1812 had Napoleon een grote troepenmacht op de been gebracht van meer dan 600.000 man,
met daarbij ook de in 1811 en 1812 opgeroepen Needse jongens. Keizer Napoleon dacht door middel
van een veldtocht Rusland te kunnen veroveren. Uit de laatste berichten van de Needse jongens volgt
dat men eind mei optrok naar Polen. Toen de onderhandelingen met Rusland niet het gewenste
resultaat opleverden trok Napoleon op 24 juni 1812 met 400.000 man Rusland binnen. De rest van de
manschappen bleef onderweg achter om de verbindingen te verzorgen of omdat men in een hospitaal
beland was. De Grande Armée, zoals het kolossale leger van Napoleon genoemd werd, was
onderverdeeld in 3 legerkorpsen:
ste
ste
- 1 korps, de hoofdmacht, met daarin Nederlanders in het 33 leger (geen Needenaren),
onder leiding van maarschalk Davoust.
- 2de korps, met daarin Nederlanders en Needenaren in het 123ste en 124ste regiment, onder
maarschalk Oudinet.
de
ste
- 3 korps, met daarin Nederlanders en Needenaren in het 125 en 126 ste regiment, onder
leiding van maarschalk Ney.
De drie legerkorpsen legden verschillende routes af, die in de volgende kaart in beeld zijn gebracht en
waarbij de breedte der “lijnen” de omvang der korpsen weergeeft. De tocht naar Rusland is lichtgrijs
weergegeven, de terugtocht is zwart. Naast de snel teruglopende omvang van de Grande Armée is
met betrekking tot de terugtocht ook de snel teruglopende temperatuur weergegeven. De basis van
deze figuur is in 1869 gelegd door M. Minard.
Daar waar het eerste korps in de richting van Moskou marcheerde, ging het tweede korps, bestaande
uit 60.000 man, op 28 juli 1812 in de richting van St. Petersburg. Drie dagen later werd er strijd
geleverd met het leger van Wittgenstein en volgde een terugtocht naar Polotsk. Ook hier werd verder
gevochten, maar uiteindelijk kon hier een bivak voor de resterende 33.000 man worden opgeslagen,
waar het korps tot 18 oktober verbleef. Toen werd de terugtocht begonnen, waarbij de infanteristen
direct hun onderkomens in brand staken, waardoor de Russen gealarmeerd werden en direct een
ste
aanval inzetten. Op 31 oktober werd weer slag geleverd met Wittgenstein, waarbij het 123 en het
ste
124 regiment opnieuw grote verliezen leden. Op 14 november besloot Oudinet voor de hereniging
met de terugtrekkende hoofdmacht in zuidelijke richting te trekken.
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De weg die het derde korps onder maarschalk Ney heeft afgelegd komt redelijk overeen met de weg
die de hoofdmacht is gevolgd. Soms werden ze vooruit gestuurd om te vechten, soms trokken ze
langs een andere weg parallel op. Het korps stak op 14 augustus 1812 de Dnjepr over en nam op 16
augustus deel aan de slag bij Smolensk.
De linkerflank werd gevormd door het 10de legerkorps van 22.000 man onder Macdonald, waaronder
een groot aantal Pruisen onder Yorck, gelegerd bij Tilsit. Macdonald rukte na verscheidene gevechten
op naar Riga. Dat was een belangrijke havenplaats, die mogelijk door de Engelsen zou kunnen
worden gebruikt om de Fransen in de flank aan te vallen. Door de terugtocht van de hoofdmacht werd
ook de terugtocht van de flankkorpsen noodzakelijk. Macdonald en de Pruisen onder Yorck hieven het
beleg van Riga op. De Pruisen verloren het contact met de Fransen en staakten de strijd door voor
neutraliteit te kiezen. Macdonald keerde met slechts 6000 man terug de Njemen over.

De veldtocht naar Moskou grafisch weergegeven, waarbij met de breedte der lichtgrijze en zwarte
lijnen de grootte van de Grande Armée van Napoleon tijdens de heenweg en de terugtocht weergeven
wordt. De onderste lijn geeft het temperatuurverloop tijdens de terugtocht weer.
De hoofdmacht, met daarbij Napoleon, begon op 24 juni 1812 aan de overtocht van de Njemen rivier.
Op 30 juni werd de plaats Wilna bereikt, die toen reeds door de Russen verlaten was. Rond 18
augustus werd strijd geleverd om Smolensk, maar na enige tijd trokken de Russen zich plotseling
terug zonder dat van een overwinning door de Fransen kon worden gesproken. De Russen pasten de
tactiek van de verschroeide aarde toe, zodat het Napoleon steeds meer moeite kostte het restant van
zijn legers op de been te houden. Bij Borodino werd weer heftig slag geleverd, maar weer waren de
Russen van het ene op het andere moment verdwenen. Op 14 september 1812 werd Moskou
binnengetrokken. De Russen hadden Moskou weliswaar verlaten en in brand gestoken, maar gaven
zich niet over. Zelfs het Kremlin, waar Napoleon zijn intrek in had genomen, was in brand gestoken.
Toen in oktober een barre winter inviel met temperaturen van soms wel -35 graden en er geen
voedsel meer te vinden was, zag Napoleon zich gedwongen zich terug te trekken met zijn tot minder
dan 100.000 man gedecimeerde legers. Vanaf 7 november zorgde een drie dagen durende
sneeuwstorm opnieuw voor veel slachtoffers onder de uitgeputte manschappen en paarden.
Aangezien Napoleon voor de terugtocht deels dezelfde route moest kiezen als voor de heenweg, was
er geen voedsel en onderdak meer te vinden. De paarden aten de strodaken van de huizen, voor
zover deze nog overeind stonden. Bij Botr kwamen de restanten van het eerste en het tweede
legerkorps weer samen en trokken de overgebleven 50.000 man verder terug.
Rond 25 november 1812 moest tijdens de terugtocht de rivier de Berezina overgestoken worden.
Terwijl de Russen verder naar het noorden bezig gehouden werd, werden bij Studienska door
Hollandse pontoniers twee bruggen gebouwd van het materiaal van de huizen van een dorp in de
buurt. De overtocht ging gepaard met barre omstandigheden en dramatische verliezen, vooral omdat
de bruggen onder het gewicht van de hoofdmacht bezweken en telkens hersteld moesten worden.
Velen moesten wadend door het water de rivier oversteken. Napoleon liet bovendien, toen de
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hoofdmacht gepasseerd was de bruggen opblazen, zodat de ongeorganiseerde achterhoede van zijn
legers geen kant opkon en de manschappen de dood vonden of tot krijgsgevangen werden gemaakt.
Napoleon trok zich daarna met zijn sterk uitgedunde leger in de bittere kou verder richting Litouwen.
(Zie foto blz. 85)
Op 4 december 1812 besloot Napoleon plotseling om terug te keren naar Parijs en afscheid te nemen
van zijn leger. Napoleon was ongerust geworden door een couppoging in Frankrijk en wilde een
tweede leger oproepen om dat naar Rusland te sturen. Hij droeg het commando over aan maarschalk
Murat. Vervolgens raasde Napoleon per slede en koets in slechts dertien dagen terug naar Parijs.
Op 18 december 1812 passeerden de restanten van de Grande Armée de Russische grens.
Ongeveer 15000 soldaten bleven over, vooral mannen die naar Riga waren geweest.
In 1813 rukten de Russen en de Pruisen steeds verder op, zodat Napoleon zich genoodzaakt zag een
nieuw leger op de been te brengen. Opnieuw volgden conscripties en werden de lichtingen 1812 en
1813 opgeroepen met daarbij de Needenaren Willem Ordelman, Egbert Hilverink en Jan Derk
Luttikholt. Ook de eerder opgeroepen soldaten, die de Russische veldtocht overleefd hadden, werden
ste
ingezet. Bovendien de soldaten, die niet waren ingezet, zoals het 146 regiment grenadiers, met de
Needse jongemannen Jan Larink en Hendrik te Hoonte. Ook Hendrik Willemsen, zoon van de
Noordijker korporaal, hoorde hierbij, gelet op zijn rapport van zijn militaire activiteiten, dat begin 1813
in Abbeville, de garnizoensplaats van het 124ste regiment, was opgemaakt.
Vanaf 25 april 1813 trok Napoleon met diverse legerkorpsen vanaf Erfurt weer naar het oosten. Er
werden diverse veldslagen gevoerd met de geallieerde Russen en Pruisen. Alleen de bekendste
worden hier genoemd. Begin mei is er de slag bij Lützen, waar de geallieerden van plan waren in de
vlakte bij Leipzig Napoleon een beslissende slag toe te brengen. Napoleon hield echter stand en
verdreef de geallieerden tot achter de rivier de Spree. Nadat Napoleon Dresden veroverd had, werd
rond 20 mei de slag bij Bautzen gewonnen.
Er was vervolgens tot 27 juli 1813 een wapenstilstand. Op 12 augustus 1813 verklaarde ook
Oostenrijk de oorlog aan Napoleon. Vanaf eind augustus werden door de Fransen steeds meer
veldslagen verloren, zoals op 26 augustus de slag aan de Katzbach, waar een legerkorps onder
Macdonald een nederlaag leed. Napoleon zelf won op dezelfde dag nog wel de slag om Dresden.
Vanaf 15 oktober vond de drie dagen durende bij Leipzig plaats, of eigenlijk bij Möckern, waar
Napoleon uiteindelijk werd verslagen en zich moest terugtrekken.
Teruggekeerd in Parijs begon Napoleon weer een leger samen te stellen. Het lukte hem op korte
termijn 40.000 man op de been te brengen. Later kwamen er nog eens 40.000 bij. Voor het grootste
deel zeer jonge Franse mannen, die echter wel in staat bleken op zeer korte termijn volwaardig strijd
te leveren.
Napoleon werd van alle kanten aangevallen, zoals vanuit het zuiden door de Engelsen, die onder
Wellington de Pyreneeën overgestoken waren. In het Noorden en Oosten waren de Pruisen, de
Russen en de Oostenrijkers in de aanval. Deze geallieerden hadden 200.000 man op de been
gebracht. Ondanks de numerieke minderheid wist Napoleon vrijwel alle veldslagen te winnen. Echter
door een aantal op eigen macht uitzijnde bestuurders in Parijs en door druk van de oude dynastie
onder aanvoering van de Bourbons, het vroegere koningshuis, werden de geallieerden getipt niet
langer veldslagen te leveren met Napoleon, maar rechtstreeks naar Parijs op te trekken.
Napoleon werd volledig verrast door deze zet. En toen ook nog één van zijn legerkorpsen
overgelopen was, stemde hij er in toe afstand te doen van zijn troon en accepteerde hij een vertrek
naar het eiland Elba. De broer van de in 1793 onthoofde Lodewijk XVI werd als Lodewijk XVIII de
nieuwe koning. Niet alle tijdens de revolutie en door Napoleon ingevoerde veranderingen werden
teruggedraaid. Lodewijk en de in hun macht beperkte adel leken dat echter niet door te willen hebben
en probeerden tot ongenoegen van het volk en het leger de vroegere feodale situatie te herstellen. Dit
leverde onder het volk de juiste stemming op voor de 100 dagen durende terugkeer van Napoleon.
6.4.2. Needse jongens voor Napoleon op pad en niet teruggekeerd.
In 1814 werd aan de burgemeester van Neede gevraagd een lijst op te stellen van “tegen den
Rusland te velde getogen en nog vermiste personen”. De ingevulde lijst is op 22 november 1814
opgestuurd: hebben wij de eer aan uwed in te zenden eenen staat van zodane personen als ons door
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de familie, bloedverwanten en bekenden zijn opgegeven, onder de legers der Franschen tegen
Rusland gediend en thans nog vermist worden.
Hieronder enkele gegevens uit de lijst met vermisten, waarbij de volgorde die van burgemeester
Soeters is. Daarna wordt aan elk individu uit de lijst zo veel mogelijke eervolle aandacht geschonken.
Hendrik Smit (naam)

11-2-1788 (geboren)

1808 (lichting) 7 april 1811 (oproep)

Jan te Vaanholt

3-10-1788

1808

7 april 1811

Gerrit Hendrik Thijsen

13-8-1789

1809

14 october 1811

Hendrik Wunnekink

1-10-1789

1809

14 october 1811

Jan Hendrik ten Thije

21-11-1789

1809

14 october 1811

Jan Larink

14-10-1790

1810

18 april 1812

Hendrik te Hoonte

9-4-1790

1810

18 april 1812

Hendrik Jan Huurneman

28-6-1790

1810

12 maart 1812

Berend Grijsen

20-4-1790

1810

8 maart 1812

Jan Hendrik Broshuis

24-7-1790

1810

29 maart 1812

Jannes Cappen (ook Kappers) 14-3-1790

1810

29 maart 1812

Gerrit Zweerink

13-11-1790

1810

18 april 1812

Hendrik Willemsen

8-4-1791

1811

18 april 1812

Hermannus Stokkers

24-4-1791

1811

18 april 1812

Willem Ordelman

4-7-1792

1812

29 maart 1813

Egbert Hilverink

26-11-1793

1813

29 september 1813

1813

29 september 1813

Jan Derk Luttikholt

Een gedeelte van de door burgemeester Soeters opgestelde lijst met vermisten.
6.4.2.1 Hendrik Smit
Hendrik Smit, geboren 11 februari 1788, lichting 1808, in dienst op 7 april 1811 bij het 123ste regiment.
Hendrik was een zoon van Zweer Smits en Anna te Vaarwerk. Hij was in het leger gegaan op 7 april
1811. Zijn eerste brief kwam reeds 10 dagen later uit Bergen op Zoom:
Bergen op somen den 17 April
Den 16 April zien wij in berg op somen gekomen des voor de miedagges om elf uren en in redeliken welstand te areme (Arnhem) zien uit een getroke met verzoek en door God wegen zien wij
nog al bij een gebleven jan te vaanhold en henderik smiet en arend jan brakel en emgert brunshorsf en ik onder eene kompenieie onder het 123ste reggelement en de 2 kompernien maar
onsen neve daar konden wij niet met een verzoek niet aan doen jan Derk die moste mede na de
ze diet verwette ons vele drofheij diet kunt gij begriepen maar het is gods bepalden wille en raat
her tegen zullen wi niet murmureeren hij heft noog eenen kundigen (bekende) bii zig onder
gesteren henen en de zoone van portman uit nede.
wij zullen hier missin niet lange blijve wij moet na vrankerijk na een zee have, na balonin
(Boulogne) wij hebben het onder de weg noog al hel goed gehad elk heft medeliden met ons
maar nuw zien wij in de brakken maar diet is beklagenswardig daar zien wij bij de oude soldaten
daar hort men niet als vloeken en zweren zo dat onsen godsdienst zeer qebrekig gat. men zou
ordelen dat eer gin genad voor was te vinden wij verzoeken onse voorbiedege zo vele als
mogelik krist en dat de heere U allen met zulke ommestandigheid bewart daar wij in qevaarten
zien wii bliven noog onder het hollase volk diet is noog eenen groten zegen allen die aan deze
kante van de waal zijn die moten voort onder de vransen.
eerwaarde vaaders en moeders wij blijven met alle agtige uw zoonen al zagen wij ons hier ok
noijt weder dan wense ijk dat wij ons in de evegheid weder mogen verenijg en ons moge vereenigen als ouders en kinderen in den heere hier mede wijl ijk eidigen en wij verzoeken om ziet
toij (sito) wer te scriven de grotenijse aan alle vrinden en welbekenden.
den naam van de offesijr is eiselt.
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e
mijn adrese aan Hendrik Smit bij het 5de Batton 2 Compagnie 123 Regiment te Bergen op Zoom

Stukje uit de brief van Hendrik Smit
De in de brief genoemde zoon van Poortman uit Neede is mogelijk Hendrik Poortman, zoon van Jan
Poortman en Maria Schreurs, geboren op 27 juni 1787. Hij had de leeftijd om voor de conscriptie in
aanmerking te komen. Aangezien hij niet op de lijst met vermisten voorkomt, heeft hij mogelijk de
dienst voor Napoleon overleefd. Verdere gegevens zijn over hem echter niet gevonden.
De ook genoemde Arend Jan Braker is een op 25 maart 1788 te Geesteren geboren zoon van
Gerrit Braker en Fenneken te Geershuis. Hij is op 30 maart 1788 in de Nederduits
Gereformeerde kerk van Geesteren gedoopt. Of hij van de veldtocht naar Rusland is
teruggekeerd is niet bekend. Mogelijk dat dit niet door burgemeester Soeters uitgezocht is,
omdat Geesteren niet bij de gemeente Neede hoorde.
De verder genoemde Engbert Brunshorst komt uit Gelselaar. Hij is geboren op 8 januari 1788 en op
13 januari 1788 gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te Gelselaar als zoon van Arend
Brunshorst en Henders Nijland. Ook van hem is geen terugkeer ontdekt.
De dan nog genoemde neef van Hendrik Smit is Jan Derk te Vaanholt, afkomstig uit de Ruwenhof.
Hun moeders zijn zusters. Hij is op 3 oktober 1788 geboren als zoon van Derk te Vaanholt en Janna
te Vaarwerk. Hij is op 5 oktober 1788 in de Nederduits Gereformeerd kerk te Neede gedoopt. Jan
Derk is blijkbaar samen met de zoon van Poortman naar zee vertrokken. Ook van hem zijn geen
verdere tekens van leven meer gevonden.
De andere (tweede) brief van Hendrik Smit is van 4 juli 1812 vanuit Nijmegen. Hij had er een tijd
met koorts in het hospitaal gelegen. Hij schreef:
Zeer Waarde Vader en Moeder. Ik laat UEd. weten, als dat ik weer wat aan de beterhand ben. Uw
brief van 15 Mei is mij wel ter hand gekomen; daar beneven de 4 gulden heb ik ook wel ontvangen,
die mij wel van pas kwamen.
W. V. en M, Ik zou wel eer geschreven hebben, maar omdat gij mij schreef, dat ik UEd. zou waarschouwen, tegen mijn vertrek, daarom heb ik gedacht om zoo lang te wachten tot ik de koorts kwijt
was.
Nu ben ik, God zij gedankt, weer frisch en gezond en ik ben van voornemens, om tegen den 8sten of
9den uit het hospitaal te gaan, naar mijn regiment, hetwelk naar boven (naar Duitsland) is gemarcheerd.
Vader en moeder, bekenden of kameraden heb ik niet meer, als nog een Hollander van het 126ste
Reg, daar ik in het hospitaal kennis mede gekregen heb, een Rotterdammer. Dat zijn al de Hollanders,
die nog in het hospitaal zijn. En die wil ook met mij naar Duitschland. Maar V. en M., dat is nog een
tref (gunstig toeval) dat wij daar te zamen uitkomen (n.l. uit het hospitaal) en dan zal ik zoo een
grooten marsch alleen moeten maken.
W. V. en M., UEd. moet nu eerder schrijven, voordat ik eerst geschreven heb, want wij weten niet,
waar dat wij naar toe gaan. De spraak gaat wel, dat wij naar de Russen toe gaan. Ik zal, zoodra ik in
een garnizoen ben, het UEd. laten weten.
Verder weet ik mijn L. V. en M. niet meer te schrijven. Hiermede breek ik af met de pen, maar niet met
het hart. En hiermede zeg ik mijn L. V. en M. genacht (goedennacht) tot in der eeuwigheid, want daar
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wij naar toe gaan, zeg ik mij niet anders als de dood voor. Duizendmaal genacht, L. V. en M. en
duizendmaal genacht aan al mijn zusters en broers. Ik geloof niet, als dat wij malkander weer zien
zullen. Genacht aan alle vrinden en bekenden tot in der eeuwigheid. Mijn adres is .... Ik blijf u wel
geliefden en getrouwen zoon tot in den dood toe,
Hij zou den 8 of 9 juli uit het hospitaal gaan en opmarcheren naar Duitsland. Daarna is niets meer van
hem vernomen. Hij zal dus in zijn eentje dagenlang achter het leger aan hebben moeten lopen om
ste
regiment om vervolgens mee te marcheren in
zich in Pruisen of Polen weer te melden bij het 126
de
het 3 legerkorps van de Grande Armée onder leiding van maarschalk Ney, in de richting van
Moskou.
6.4.2.2 Jan te Vaanholt
Jan te Vaanholt is geboren op 13 augustus 1788. Hij is van de lichting 1808. Hij is op 17 augustus
1788 als zoon van Arend te Vaanhold en Maria te Roller gedoopt in de Nederduits Gereformeerde
kerk te Neede. Hij is op 7 april 1811 opgeroepen. Hij woonde toen in Diepenheim. Er is een laatste
bericht uit Brandenburg van 7 april 1812 dat luidt: het was zeer waarschijnlijk dat ze van daar in het
kort hooger op zouden marcheeren.
Jan is een kameraad van Hendrik Wunnekink en is samen met hem naar Polen getrokken. Zie
hiervoor de brief van Hendrik Wunnekink. Jan zou, volgens overleveringen van zijn familie en
opgeschreven door Meester Heuvel, gedeserteerd zijn. Hij heeft zich zo lang in allerlei hoeken en
gaten schuil gehouden, dat hij door alle ellende van kou, vocht en vuil sukkelende bleef en vroeg
gestorven is.
6.4.2.3 Gerrit Hendrik Thijsen
Gerrit Hendrik Thijsen, wever te Neede, geboren 13-8-1789, lichting 1809, in dienst op 13 oktober
1811. Gerrit Hendrik is op 16 augustus 1789 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede gedoopt
als zoon van Jacob Thijsen en Janna Meijer. Er is geen laatste brief van Gerrit Hendrik bekend. Het
laatste dat van hem vernomen is, staat in de brief van Hendrik Wunnekink, waarin staat dat hij met het
de
de
2 en 3 bataljon in een ander dorp gelegerd is. Gerrit Hendrik was op 9 april 1811 getrouwd met
Johanna (Janna) ten Hoopen. Op 9 december 1811 werd hij vader van een dochter genaamd Janna.
Bij de geboorteaangifte is vermeld dat de vader afwezig is vanwege militaire dienst als soldaat bij het
123ste regiment infanterie van ligne. Zijn dochtertje werd slechts 1 jaar en 3 maanden oud.
Vreemd is, dat Gerrit Hendrik Thijsen, woonachtig te Neede, wel een remplaçant gevonden had,
hetgeen op de volgende wijze notarieel vastgelegd was:
dat Jan Willem Forkink, mits dezen aanneemt en zich vrijwillig verbindt om voor Garrit Hendrik Thijsen
als plaatsvervanger op te treden en te praesteeren den dienst als Conscrit, waartoe hij comparant ter
eene, bij Besluit van den Raad van Recrutering in dato den vierden dezer maand October is
gedespricieerd geworden, en wel op na volgende conditien:
1)
direkt na de goedkeuring door de Raad van Recrutering dient aan Willem Jacobus Forkink vijf
en zeventig gulden te worden betaald en vervolgens na ontslag uit het leger nog eens drie
honderd en vijftig guldens en onderhoud voor de eerste maand na terugkeer.
2)
mocht de vervanger verminkt uit de oorlog terugkeren en niet in staat zijn de kost te verdienen,
dan moet buiten de drie honderd vijftig guldens een levenlang voor huisvesting en kost gezorgd
worden.
3)
wanneer de vervanger in dienst geld nodig heeft, dan zal Gerrit Hendrik Thijsen er na het eerste
verzoek voor zorgen dat telkens vijf en twintig guldens verzonden worden. Deze bedragen
worden later van de drie honderd vijtig guldens afgetrokken.
Er is niets vastgelegd voor het geval de vervanger niet teruggekeerd was. Maar het heeft Gerrit
Hendrik ook verder niet geholpen. Er moet wat misgegaan zijn, want hij moest toch zelf in dienst
treden. Mogelijk was de vervanger niet goedgekeurd door de Raad van Recrutering. Gerrit Hendrik is
vetrokken en niet meer levend terug gezien.
6.4.2.4 Hendrik Wunnekink
Hendrik Wunnekink is geboren op 1-10-1789 en van de lichting 1809. Hendrik is op 4 oktober 1789
gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede als zoon van Berend Wunnekink en Grietjen
Hollers.
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Van 2 Mei 1812 dateert een brief van een Needse jongeling, wiens naam onderaan den brief onleesbaar is geworden. Naar alle waarschijnlijk is deze brief van Hendrik Wunnekink afkomstig,
mede omdat hij de brief alleen aan zijn vader richt en niet ook aan zijn moeder, die volgens het
rapport van burgemeester Soeters overleden was. Hij schreef uit "Brandenborg in Pruisenlant":
"Waarde Vaader. Ik laat U weten, dat ik nog welvaarend ben. Ik hoepe, dat het met u ook zo
wesen zal. Waar het aanders, dat zou mij van haarten leet wesen. Ik had u wel eerder geschreven,
maar omdat de weg zo verre is, vreesde ik, dat de brieven niet tereg zouden koemen. Wij zijn hier
in Poelen. Wij hebben hier drie weken stiele gelegen op een boerendorp met het 1ste baartelejon.
Dues dat ik hier geen kamerajen bij mij hebbe als Jan te Vaanhold. Het 2de en 3de baartelejon,
daar Gerryt Henderyk Tyssen en Jan Henderik ten Tije bij staan, die liggen op een aander dorp.
Maar wij zijn beide welvaarend. Wij weten niet aanders, als op heden den 3 mey weder maseren
(marcheeren), zo die sprake gaat. Dan maseren wij hoeger op, te miensten 80 uren hoeger. Wij
zijn van Arenehem nu 312 uren. Maar troost u maar - het gaat hoe het gaat, al moeste ik ook van
desen dag in het veld, aldaar kan mij de Heere bewaaren. En ik agte mij ook niet waardiger,
aanders zou ik noyt mer in desen stad (staat) gekomen zijn. Maar wye kan ook de voorsienigheid
des Heeren doorgroenden en wye (hoe) en tot welleke eynden wij hier in desen stad geroepen zijn.
Zo het de Heere nog behaagedt, dat wij weder te huus kwamen, dan zo het tot nuet voor ons
wesen. Nues (nieuws) wet (weten) wij hier anders niet. Dus moet ik eindigen. Wij wenschen u dan
den zegen des Heeren, onzer aller wens. Ik verzoeke de groetenisse aan den domenij en zien
huisvrouwe, aan Husel (?) en zien vrouwe. Verder aan alle goeie vrinden en bekenden. Met
agtinge.... Onderaan met grote letters van een andere hand:
Ik versoeke de groetenisse aan mijn vaader en moeder en broeders, Jan te Vaanhold.

Het hierboven onderstreepte stukje tekst uit de nauwelijks nog leesbare brief van Hendrik Wunnekink,
waar aan de effecten van de tand des tijds goed te zien zijn.
6.4.2.5 Jan Hendrik ten Thije
Jan Hendrik ten Thije, wever te Neede, is geboren op 21 november 1789 en werd op 14 oktober 1811
ste
opgeroepen voor het 123 regiment. Hij is op 22 november 1789 gedoopt als zoon van Roelof ten
Thije en Hendrika ten Paste in de Nederduits Gereformeerde kerk in Neede. Van Jan Hendrik is er
geen laatste brief omdat hij de kunst van het schrijven niet machtig was. Het laatste dat van hem
vernomen was staat in de brief van Hendrik Wunnekink, waarin staat dat hij met het 2de en 3de bataljon
in een ander dorp gelegerd was dan Hendrik zelf.
6.4.2.6 Jan Larink
ste

Jan Larink is geboren op 14-10-1790. Hij was van de lichting 1810 en werd grenadier in het 146
regiment. Hij is op 17 oktober 1790 gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede als zoon
van Gerrit Larink en Gerritjen Bleumink. Hij werd opgeroepen voor de dienst op 18 april 1812. Zijn
laatste bericht kwam van Breslau op 7 juni 1813 (moet misschien 1812 zijn) en luidde: ze waren in de
drie eerste dagen van juni achtereenvolgens drie dagen slaags geweest en men sprak van hoger op
te marcheren.
De vader van Jan was al voor 1800 overleden. Zijn moeder was hertrouwd met Jannes Geukes. Zij
woonde, samen met haar man en kinderen op de boerderij Beurink in de Ruwenhof.
6.4.2.7 Hendrik te Hoonte
Hendrik te Hoonte was van beroep wever te Neede en is geboren 9 april1790. Hij was van de lichting
1810 en trad in dienst op 18 april 1812 als grenadier in het 146de regiment. Hendrik was een zoon van
Jan ten Hoonte en Jenneken te Spenke en is gedoopt op 11 april 1790 in de Nederduits
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Gereformeerde kerk te Neede. Hij heeft zelf geen laatste bericht geschreven omdat hij niet kon
schrijven. Volgens burgemeester Soeters geldt het laatste bericht van Jan Larink, dat van Starregat
kwam, ook voor Hendrik te Hoonte.

6.4.2.8 Hendrik Jan Huurneman
Hendrik Jan Huurneman is geboren 28-6-1790. Hij was van de lichting 1810 en werd grenadier in het
ste
123 regiment. Hij woonde als landbouwer op of bij de boerderij Zwaleman in Noordijk. Hij is op 4 juli
gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede als zoon van Hendrik Huurneman en Janna
Groothornte. Hij had een stukje toegevoegd aan de brief van 15 maart 1812 van Gerrit Swerink, die
verderop is afgedrukt. De tekst is niet erg duidelijk, maar luidt: de drie bovenste reegel die heeft
Hendrik van Zwaleman geschreeven. Daar kunt gij zien Als dat Gerrit Sweerink grandien (Grenadier?)
is geworden.
Hendrik Jan had op 1 oktober 1812 ook zelf vanuit het hospitaal in Maagdenburg een brief
geschreven geadresseerd aan H. Zwaluwman in den Noordik onder het kanton Borculo,
departement van den Boven-Ijsel. Hij schreef:
Zeer geliefde Vader en Moeder en Broers en alle goede Vrinden. Ik laat U weten, dat ik in
Maagdenburg al zoo lang in het hospitaal ben geweest. Van 't marcheeren af aan heb ik al kramp,
want ik had al mijn voeten op gegaan. Ik kon niet meer gaan. Mijn ransel en geweer, dat kon ik niet
meer dragen. Toen ben ik "gevaart" (gereden) en zoodra dat wij te Maagdenburg kwamen, daar
kwam ik in 't hospitaal. Toen ik daar kwam had ik nog geld, toen ik er lang in geweest (was) toen
was mijn geld op, want men moest honger lijden, die geen geld had. De brief heb ik ontvangen in
de stad Gent. Maar nu, Vader en Moeder, dat Gij mij wat geld stuurt want ik (kan) daar geen duit
verdienen. Ik heb geen gelegenheid gehad, om eer te schrijven. Nu breek ik af met de pen, maar
niet met het hart. Maar schrijf mij sito weerom, want ik moet haast weer uit. Vooral moet gij denken
op een "wessel" (wissel) want ik ben om (geld) verlegen.
6.4.2.9 Berend Grijsen
Berend Grijsen is geboren 20-4-1790. Hij was een zoon van Teunis Grijsen en Engele Nijveld en werd
op 25-04-1790 gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede. Hij was van de lichting 1810
en was op 8 maart 1812 uitgetrokken als remplaçant voor de op 1 november 1790 geboren Engbert
Hengstegoor uit Geesteren. Berend was vervanger voor het bedrag van fl. 2000, waarvan zijn vader
reeds voor zijn vertrek fl. 800 had ontvangen, terwijl de rest nog betaald moest worden. Hij schreef op
9 mei 1812 vanuit Luik zijn laatste brief:
Gedag Vader en Broeders en Zusters en Zwegers en Moyjen en Neven en ooms en Goejen
bekenneese.
Dat ik vries en gezond zijn en ik hop dat deze Brief met gesondheit ontfangen zuelt - dat wij op Maas
(mars) gewees was - wij ben op wezel (Wezel) getrok - de wezel hebben wij Twe daagen bij de
Buergers gelegen. Door men wij de blijven om de Rekusis de leeren (daar meenden wij te blijven om
de exercitie te leren). Mar doe kwamter apot dat wij op Luyk mos - de Luyk door (daar) liggen wij in
de Brak op de hogen Berk (berg).
Na twee dagen te Wezel te hebben verkeerd waren ze naar Luik getrokken, waar ze in een barak op
de hoge Bert zijn gelegerd.
Monsuer Mijn Heer Hiendriek Jan Blek met zyn zoen ik hep dat hij in den Staatem (staat?) zal zijen
als wij van malkander gegaan zijn Gij zijet velle (veel) gegrog (gegroet?) van Berent Griesen.
en Jan Looman Dat ik hoppen (hoop) dat gij in den weg niet Mug (moogt) gaan Maar ik hebben
gehoord dat gij sleg met en staon. Zo moes mijn ens schrijven of hij weg is of niet"
Blijkbaar was de zoon van mijnheer Hendrik Blek ook aan de beurt om voor de Fransen te dienen.
Mogelijk is Monsieur Blek een heer, bij wie Grijsen gediend had? Jan Looman (of Loman) is een
metgezel van Berend, die wel naar Neede is teruggekeerd, zoals hiervoor reeds is beschreven.
Op de keerzijde van de brief aan zijn familie heeft Berend een heel epistel neergepend aan Derk,
Janna en Engbert Hengstegoor. Niet alle bijzonderheden hiervan zijn duidelijk, maar in hoofdzaak
komt het erop neer, dat Berend boer Hengstegoor verzocht heeft, hem een beetje geld te sturen, als
aflossing van de resterende schuld, "omdat ik voor U Zuenne (zoon) in getre (getreden) hebben". Hij
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vindt het slecht, dat de boer, die God dankte, dat hij een remplaçant gekregen had, hem nu in den
steek laat en nalaat "om gel te schikke", terwijl hij al dagen om geld verlegen is. Sinds de eerste wissel van 25 gulden heeft hij niets meer ontvangen. Voor zijn plezier is hij ook niet onder dienst. "Maar
ik durven niet te klagen, omdat (het) Mijn eijgen schueld is". Hij heeft geen macht om een ontvangen
brief te betalen, als hij geen geld krijgt. Nog twintig francs is hij te "kwa" (schuldig) en heeft geen
macht daar vanaf te komen, "omdat wij geen trhakment krigen" (traktement krijgen). Het is zelfs zoo
erg, dat hij alle dagen straf krijgt, omdat hij zijn "dingen" (wapens, kleren) niet schoon heeft, daar hij
geen geld heeft voor 't wassen en hij moet alle dagen maar weer proper zijn voor den "Gendelralle"
(generaal). Hij verzoekt dus vriendelijk om geld te sturen, "daar ik gebrek Moeteh lienen (lijden)
omdar ik geen duiten gel(d) hebben".
Mismoedig voegt hij erbij: "ik ra gen mentse an om voor een Rampasan uit trekken als moet
ekkesernen op Franse Moet leren en dat fal mijn lastig te leren". (Ik raad geen mens aan om voor
iemand als remplaçant uit te trekken, als hij op Franse wijze het exerceren moet leren; dat valt mij
lastig te leren). Zie ook het verderop afgedrukte tekstfragment.
"Jan Hiendriek Brooshuis dat die vries en gezond is - Zo Gat velle Met verluef voor Hagtagen,
maar rieken niet op..... zo kort is om daar ik vie en 50 uuren van Huis bien".
Velen gaan met verlof voor 8 dagen; reken er maar niet op, de tijd zou te kort zijn, daar ik 54 uren
van huis ben.

Stukje uit de brief van Berend Grijsen
Even leek het er op, dat Berend de tocht naar Rusland overleefd had en levend naar Neede was
teruggekeerd. Maar een bedrieger had zich als Berend uitgegeven en wist de gehele gemeenschap,
inclusief boer Hengstegoor, om de tuin te leiden. Deze Theodorus Wilhelmus Jansen is ervoor door
het hof van Assises veroordeeld, maar is na het uitzitten van zijn straf, gewoon weer het
bedriegerspad opgegaan en later weer opnieuw veroordeeld.
6.4.2.10 Jan Hendrik Broshuis
Jan Hendrik Broshuis was wever in de buurtschap Hoonte en is geboren 24 juli 1790. Hij was
van de lichting 1810. Hij is een zoon van Berend Broshuis en Hermina Hondelink. Hij werd
ste
de
ste
opgeroepen op 19 maart 1812 als fuselier van het 126 Regiment, 4 Bateljon, 1
Compagnie. Zijn laatste bericht kwam uit Luik op 6 mei 1812 en luide: ze waren te Wezel
ste
enige dagen geweest en toen op Luik gemarcheerd. Luik was de legerplaats van het 126
Regiment d’Infanterie.
6.4.2.11 Jannes Cappen (Johannes Kappers)
Jannes Cappen, elders ook als Johannes Kappers geschreven, is volgens het Registre Civique
Battelier (schipper) te Noordijk en geboren 14 maart 1790. Hij was van de lichting 1810 en was
opgeroepen op 29 maart 1812 als fuselier in het 126ste Regiment in de 4de Compagnie. Er was een
laatste bericht van 6 mei 1812, waarin vermeld werd: stonden te vetrekken, maar wisten niet
waarheen.
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6.4.2.12 Gerrit Swerink
Gerrit Swerink is op 13 november 1790 te Neede geboren als zoon van Teunis Sweerink en
Geesken Bleumink. Hij is op 14-11-1790 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede
ste
gedoopt. Hij was op 18 april 1812 opgeroepen voor het 123 regiment. Een eerste teken van
leven kwam uit Zintemeer, waar hij op 15 maart 1812 een brief naar huis had geschreven.
Een transcriptie en de brief zelf zijn hier afgedrukt. En op bladzijde 151 een deel in kleur.

Brief Gerrit Swerink uit Zintemeer.
Zintemeer, Den 15 maart 1812.
Zeer Waarde vader en moeder ik kan Niet nalaten om uW eedele een klein LetterJen te
Schrijven dat ik nog Fris en Gezond en hopen het Zelven van UW eedele Geliefde ouders te
horen was dat, Anders het Zou mijn harten leed zijn. Ik moed uw eedele melden Dat ik
Grandier Ben Ge Worden Dat mijn veel plazier Doet ik ben onder het honderd 23 Sten
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regiment ik moet uw eedele laten weten Dat wij een halven Stuiver Daags meer trakte ment
hebben Als De Zoldaten ik ben nog Wel Gemoed in mijn leven ik ben tans van huis een en
negentig uur van huis ik moet uw eedele laten weten Dat ik tans nog Geen honger hoef te
leiden ik word tans Dik en Ved wij eeten twee maal Daages eeten sMorgens Zoep om tien
uuren en sMiddags kookSpijs Zo Dat het mijn Wel Aan Staad en Geen voor Driet hebt.
Doet mijn een plazier Gaat naar Den Boer toe Daat ik GeWoond hebt en Gaat Daar na toe en
laat hem De brief eens leZen Dat Zal mijn veel plazier Zijn Als uw eedele mijn brief Geliefde te
Schrijven Dan moet Gij hem Laten Na tekenen Dan heb ik hem voor twe en een half in
Zintemeer Doet mijn De Groeten Aan Al mijn Zusters en broers en Vrinden
Ik blijf met alle Agting uw toegenegen Zoon, Garrit Zwerink.
En in de kantlijn: ik heb vaak dag op negberink als dat zij mij bedacht hebben.
Ook Hendrik van Zwaleman (Huurneman) had nog wat aan de brief toegevoegd, n.l.:
Daar kunt gij het zien. Als dat Gerrit grenaadier is geworden.
Gerrit heeft nog een volgende brief gestuurd, geschreven in Setien (Stettin) op 10 September
1812. Na de stereotype inleiding volgt: Stelt u maar gerust met mij, want God die zal mij wel helpen
uut de pien (pijn). En de groetenis aan al mijn andere vrinden en bekenden en vooral aan
Negberink en dat het mij tegenwoordig goed gaat onder dienst. Wij hebben hier 10 dagen in
garnizoen gelegen, maar bij Maagdenburg, daar hebben wij 5 weken gelegen; daar was het beter
als hier en huiseman die heft min beloft dat hi uit het hospitaal fan magtenburg schei woude en for
mi met en ik kriggen beschuit wederom en hoe of het is kan ik mien niet begripen. En we binnen
tegenwoordig fan huis af 220 uur en wij moeten nog 90 uur marcheeren, dan zijn we in
Suedenlant. Gerrit Swerinks.
Helemaal te begrijpen is bovenstaande tekst niet. Ter controle is een deel van het origineel
hieronder afgedrukt. Mogelijk wordt met huiseman de eerder genoemde Huurneman of Zwaleman
bedoeld en krijgt Gerrit in het hospitaal nog steeds beschuit, terwijl hem wat anders beloofd was?

Moeilijk te begrijpen passage uit de brief van Gerrit Swerink.
6.4.2.13 Hendrik Willemsen
Hendrik Willemsen is geboren 8 april 1791 en was van de lichting 1811. Hendrik was een zoon van
Harmen Willemsen, ”de Kapraol” uit Noordijk en Elsabeth Koeslag. Hij woonde in Noordijk op het
boerderijtje dat ook de naam “de Kapraol” had. Hij is op 18 april 1812 opgeroepen voor de dienst. Na
een keuring moest Hendrik zich in Arnhem melden. Van daaruit marcheerde hij samen met zijn
lotgenoten naar de kazerne van het 124e linieregiment infanterie in Abbeville, een stadje in Picardië in
Noord Frankrijk. De mars via Antwerpen, Gent en Rijssel neemt een dag of tien in beslag. Na
aankomst bij het regiment ontving hij zijn uitrusting: een uniform, twee paar schoenen, een ransel, een
patroontas, een musket en doosjes vet.
Met de kameraden van zijn compagnie deelde hij een barak. Jan Pieter Boeijenga, een dienstplichtige
soldaat uit Friesland die nagenoeg in dezelfde periode in Abbeville arriveerde, beschreef in een brief
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hoe de dagen eruitzagen. Ze kregen brood, groenten, aardappelen, en twee maal daags een
ordentelijk stukje vlees dat ik moet niet klaagen. Wij hebben het goet. Twee keer per dag moesten de
rekruten exerceren: smorgens van zes tot agt en savons van vier tot ses.
Er is geen brief van Hendrik bewaard gebleven, maar er is wel een activiteitenrapport, certificat
d´activité de service, in het Frans opgesteld op 25 januari 1813 in Abbeville. Daaruit blijkt:
Dat hij op 11 december 1812 aanwezig was bij het Corps van Abbeville. Hij was 1,72 meter lang, had
blauwe ogen, normaal voorhoofd, neus en mond waren klein. Zijn haren en wenkbrauwen waren
“chalain”, zijn gezicht was ovaal en van beroep was hij arbeider. De kenmerken van zijn kin zijn niet
leesbaar.
Volgens het rapport van de burgemeester zou zijn laatste bericht uit Wittenberg in Saksen komen met
als inhoud: men zeide dat ze zouden opbreken.
Hendrik heeft dus mogelijk niet deelgenomen aan de veldtocht naar Rusland, maar aan de latere
schermutseling in Pruisen richting de volkerenslag bij Leipzig en dat niet overleefd.
6.4.2.14 Hermannus Stokkers
Hermannus Stokkers is geboren op 24-4-1791 als zoon van Engbert Stokkers en Jenneken Leppink.
Ze woonden op erve Stokkers op de Hornte in Noordijk, ook wel de Stöcker genoemd. Hij was van de
lichting 1813.
Hermanus schreef zijn laatste brief op 17 juni 1813 vanuit Bremen. Hij was artillerist bij het 124e
regiment. Volgens zijn brief was hij echter sedert 3 maanden weg bij dit regiment. Mogelijk was hij
ste
net als vele andere Nederlanders overgeplaatst naar het 134 regiment. Hij schreef:
Waarde Ouders,
Ik laat UE weten, als dat ik nog vris en gezond ben en hopen van UE hetzelve. En hopen als
dat Vader en Moeder en zusters dezelve in gezondheid zullen ontvangen.
Ik had allang van zins geweest om te schrijven, maar (heb) nog geen ukkagie gehad als nu,
om een brief weer verwachten zoo spoedig als het mogelijk is.
Ouders, datselve Resiement waar ik bij gekosen ben, n.l. het 124ste R, daar ben ik al wel 3 maanden
af. En nu ben ik bij de Canonrijers, waar ik heel wel in mijn schik om ben, want met paarde gaa ik
graag om. Nu moeten wij opnieuws weer gekleed worden. Dan denk ik voor den vijand te komen,
waar ik niet ver af ben. En nu was mijn vriendelijk verzoek als dat Vader dierec een brief stuurt met
een wissel van 50 guldens, want tractament krijgen wij gaar (in 't geheel) niet. Verders weet ik niets
meer te schrijven als de groetenis aan alle vrinden. H. Stokkers.
6.4.2.15 Willem Ordelman
Willem Ordelman is geboren op 4-7-1792 als zoon van Jan Ordelman en Berendina Klein-Braskamp
en gedoopt op 8 juli 1792 in de Nederduits Gereformeerde kerk te Neede. Hij was van de lichting 1812
de
en is op 29 maart 1813 in dienst getreden bij het 105 regiment. Zijn laatste brief komt vanuit het
hospitaal in Wesel en is geschreven op 15 september 1813. De brief is blijkbaar wel enige tijd
onderweg geweest, want er is een Franstalige goedkeuring aan toegevoegd op 2 oktober 1813.

Ondertekening van de brief van Willem Ordelman, gestuurd vanuit Wesel.
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Napoleon, terugtocht uit Rusland. Schilderij van Adolf Northern (1828-1876), Military Art Gallery

De Grande Armée bij de oversteek van de Berenzina, schilderij van January Suchodolski, gemaakt in
1866, National Museum Poznan.
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Geliefde Vaader ende Moeder,
Ik hoope dat UEd deeze mijn letteren in goede order en welstandigheid aantreffen. Zulde het niet
zo zijn, het zoude mij van hart en ziel leet zijn. Verder is mijn schrijven, dat ik hebbe alhier veertien
dagen krank gelegen in 't Hospitaal aan een geweldig sterken loop, maar ben tog nu een gedeelte
beeter dan te vooren en gedenke met Gods hulpe het hospitaal haastig te verlaaten. Vaader, gij
moet mij zo gauw als gij kunt een wijnig geld brengen. Zo gij niet kunt zo moet mijn Oom
overkomen, want mijn Geldt wat ik hebbe gehad is verteerd en zonder niets Geldt kan geen
mensch hier leven. Zo gij koomt moet Gij een schijn van de Maire met neemen, anders kunt Gij
niet bij mij koomen. Zo ik aldus als gij koomt niet meer in 't Hospitaal ben, zoo kunt gij mij op de
Sikkedelle (citadel) vinden
Doet de groetenis aan M. M. Salte en zijn vrouw van mij en aan Kolkman; wensche en hoope,
als dat zij nog gezond en zijn. Weet voor deze keer niets meer te schrijven. Ik hoop Vaader, dat gij
met dit wilt zuimen niet, want het kan gauw komen dat wij moeten vertrekken. Blijve dus met
verwagting van dezen
Uw geliefden Zoon W. Ordelman.
Willem Ordelman woonde te Noordijk in een blokhut aan het eind van het weggetje van de Bliksteeg
naar de boerderij van Saaltink (Thijssen). De blokhut is gesloopt in 1878. De vader van Willem stond
als marskramer en als wever te boek. Hij werd ook Jan Bolks genoemd. Het is verder niet zo vreemd
dat Willem de groeten laat doen aan Kolkman, want dat was wel een van zijn buren. Mogelijk dat met
Salte de andere buurman Saaltink (Salekinck) bedoeld werd.
6.4.2.16 Egbert Hilverink
Egbert Hilverink is op 26-11-1793 te Neede geboren als zoon van Esken Hilverink en Hermina
Huiskers. Hij was van de lichting 1813 en op het moment van de oproep afkomstig uit Geesteren.
Toen Egbert voor Napoleon opgeroepen werd, waren zijn vader en zijn met Egbert Stokkers
hertrouwde moeder reeds overleden. Van hem is sinds zijn vertrek op 29 september 1813, zo dicht
voor het einde van de bezetting door de Fransen, geen bericht ontvangen en geen laatste brief
bewaard gebleven. Mogelijk is hij direct ingezet en reeds in oktober bij Leipzig omgekomen.
6.4.2.17 Jan Derk Luttikholt
Jan Derk Luttikholt was van de lichting 1813. Hij werd soldaat in het 138ste Regiment, 4de Compagnie.
Hij is te Eibergen geboren als zoon van Jan Willem Luttikholt en Maria Laarmann. Toen hij werd
opgeroepen woonde hij in Buurse. Volgens een tijding van J.H. Hulshof zou hij zich in december 1813
te Cobelens (Koblenz) in het hospitaal hebben bevonden. Mogelijk was hij slachtoffer geworden van
de heersende vlektyfus en heeft hij het ziekenhuis niet levend verlaten. Van hemzelf was geen bericht
ontvangen.
Bovenstaande informatie is ontleend aan een opmerking, die burgemeester Soeters had
bijgeschreven op het afschrift van de lijst van voor Napoleon vertrokken en niet teruggekeerde
Needse jongens. Dat Jan Derk Luttikholt en Jan Hendrik Hulshof elkaar kenden was niet zo vreemd,
omdat ze beide ten tijde van het in dienst treden in Buurse woonden.
Nader onderzoek in het Doopboek van Eibergen levert echter niet direct de doop van ene Jan Derk
Luttikholt of iets dat er op lijkt op. Wel laat op 2-11-1813 ene Derk Luttikholt zich inschrijven in het
Needse register van naamsaannemingen. En op 26-11-1814 is Maria Laarmans als echtgenote van
een onbekende Luttikholt op 61 jarige leeftijd in Neede overleden. Volgens het bovenstaande zou dat
de moeder van de vermiste Jan Derk kunnen zijn.
6.4.2.18 Jan Hendrik Hulshof wel levend teruggekeerd.
Jan Hendrik Hulshof was volgens burgemeester Soeters een teruggekeerde soldaat, die Jan Derk
Luttikholt in Koblenz ontmoet had. Jan Hendrik is te Buurse geboren op 16 mei 1790, als zoon van
Gerrit Jan Hulshof en Berendina Morsinkhof. Hij zal dus van de lichting 1810 geweest zijn en mogelijk
in april 1812 zijn opgeroepen. Of hij aan de tocht naar Rusland heeft deelgenomen is niet gebleken.
Nadat Jan Hendrik teruggekeerd was, is hij op 21 augustus 1824 in Neede getrouwd met de weduwe
Maria Zeinen. Jan Hendrik heeft eerst ingewoond bij Jan Negberink op erve Elsman in Noordijk,
daarna bij de familie Leppink om vervolgens op zich zelf te gaan wonen in een hut op een stukje
opgeworpen grond in het nog niet ontgonnen Noordijker Broek. Hij kreeg daarvoor recht van opstal
van de Marke Noordijk. De tot boerderij uitgegroeide hut wordt later 'n Kook'n genoemd. De boerderij
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dankt zijn naam aan de activiteiten van de echtgenote van Jan Hendrik, Maria Zeinen, die als Kook’n
Marie met koeken op de markt stond. Jan Hendrik stichtte met Maria een gezin en zijn nazaten zijn tot
ver in de twintigste eeuw op deze plek blijven wonen. Er leven nog wel nazaten van Jan Hendrik,
maar deze wonen niet meer op ’n Kook’n en hebben ook nooit iets van het verblijf van hun voorvader
in het leger van Napoleon gehoord.
6.5 Van Kretschmar teruggekeerd van de ramp bij Berenzina.
Jhr. Willem Gerrit van Kretschmar, heer van Wijk en Aalburg, was luitenant-generaal en oud-militair uit
de school van Napoleon. In 1812 had hij de veldtocht naar Rusland meegemaakt en had daarbij een
deuk in zijn schedel opgelopen. Hij was op 15 april 1786 te ’s-Gravenhage geboren als zoon van de
generaal majoor Constantijn van Kretchmar en Maria van Oijen. Na de ramp bij de Berezina was hij al
bedelend door Duitsland naar huis teruggekeerd. Hij was als militair in Bataafse dienst van 1805 1806, in Hollandse dienst van 1806 – 1810. Van 1810 – 1813 was hij in Franse dienst en ging mee
naar Rusland. Van 1813 – 1868 was hij in Nederlandse dienst, het laatst als luitenant-kolonel en
vocht hij bij Waterloo mee tegen Napoleon.
Van 1832- 1849 was hij bovendien
onderdirecteur en van 1839 - 1851
directeur van de Koninklijke stoeterij
in Borculo. Hij heeft in Borculo het fraaie
landhuis “Mijn Rust” gebouwd. Deze
latere burgemeesterswoning is nu als
school in gebruik. Hij is overleden te
Zutphen op 21 april 1868.
Huize “Mijn Rust” aan de
Ruurloseweg te Borculo
anno 2012
(Foto Wim Meerman)

6.6 Bijdragen voor de Garde d’Honneur.
Zoals eerder vermeld bestond de Garde d’Honneur uit gegoede vrijwilligers, die wel zelf hun uitrusting
en onderhoud moesten verzorgen. Vaak werden ze door rijke familieleden gesponsord. Daarnaast
werden ook aan de gemeenten (Communes) vrijwillige bijdragen gevraagd voor de Garde d’Honneur.
Burgemeester Soeters droeg zelf ook bij en bericht dat aan de sous-prefect te Zutphen:
Ik heb de eer UWED te berigten dat ik aan den Communalen ontvanger heb ter hand gesteld eene
som van 20 guldens om die voor mij te storten als gifte voor de garde honneur.
Hiermee had de burgemeester een stevige bijdrage geleverd. Hij was blijkbaar minder te spreken over
de bijdragen van de overige notabelen in het dorp. Omdat de notabelen “weinig in overeenstemming
hunne bezitingen gegeven hadden ”, voelde de burgemeester zich verplicht op 8 juni 1813 hun namen
en giften aan de Prefect te Zutphen door te geven. Deze zijn:
Jan Roelof ten Hoopen f. 5.-.Gerrit ten Hoopen f.4.-.Willem Olthaar f. 1.10.G. ten Cate f. 3.-.Samuel Sanders f. 1.-.-

Arent ter Weeme f. 5.-.Gerrit Jan Gantvoort f. 1.10.Jan Hungerink f. 1.10.de Erven Bloos f. 3.-.Hermanus Schukking f. 1.-.-

Arent Jan ten Hoopen f. 6.-.Hendrik Jan ten Cate f. 1.10.A. Hasselaar f. 1.-.Gerrit Bouwman f. 2.-.-

Dat er bij de Nederlandse Garde d’Honneur bij de Volkerenslag bij Leipzig geen enkel slachtoffer was
gevallen, kwam doordat Napoleon zelf na een inspectie besloten had, dat met deze “runderen” niets te
beginnen viel. Hij liet ze daarom als reserve opstellen, wel duidelijk zichtbaar voor de vijand, maar niet
in een hachelijke positie. Tijdens de volgende terugtocht werden vele soldaten, ook van de Garde
d’Honneurs, door de “vlektyfus” getroffen. Vlektyfus was een vorm van griep, die niet iedereen
overleefde.
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7. De periode vanaf 1813: het Koninkrijk der Nederlanden.
De Franse tijd was voor Nederland in feite voorbij toen Napoleon in oktober 1813 bij Leipzig was
verslagen. Pruisische en Russische troepen trokken vanuit het oosten ons land binnen en de Franse
legers trokken op de meeste plaatsen snel weg. Met name een legertje van Kozakken, dat zich begin
november in de buurt van Neuenhaus, vlak over de grens bij Oldenzaal, had verzameld, kwam in ras
tempo deze kant op en bevrijdde veel plaatsen in de Achterhoek. De vroegere stadhouder Willem V
kwam niet meer terug want hij was in 1806 overleden, maar wel zijn zoon Prins Willem Frederik. Hij
arriveerde met een schip op het strand van Scheveningen en werd staatshoofd. Toen er opnieuw
dreiging was van de aan Elba ontvluchte en weer aan de macht gekomen Napoleon riep hij zich in
1815 tot koning uit. Willem Frederik van Oranje werd in 1815 als Willem I de eerste koning van het
Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland, Belgie en Luxemburg.
Toen in 1815 een Nederlands-Engels leger, onder leiding van Wellington, bij Waterloo de strijd
aanging met Napoleon werden de geallieerden in het begin ernstig in het nauw gebracht. Maar het te
hulp toegesnelde Pruisische leger onder leiding van Blücher besliste de strijd in positieve zin, zodat
Napoleon definitief verslagen werd. Hiermee was het voorgoed gedaan met de grote (kleine) Keizer.

Konig Willem I, soevereine vorst van Nederland
sinds december 1813
Schilderij van J. Paelinck (1819), Rijksmuseum
Amsterdam

7.1 De Nederlanden vanaf 1813
Nadat het grootste deel van Nederland bevrijd was en de Fransen zich grotendeels teruggetrokken
hadden, vormden op 21 november 1813 van Hogendorp en van der Duyn Maasdam in Den Haag een
voorlopig bestuur. Op hun uitnodiging zette prins Willem van Oranje op 30 november weer voet op
Nederlandse bodem. Al op 2 december werd hij in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd als
Souvereine Vorst. Op 1 augustus 1814 aanvaarde hij ook de soevereiniteit over de Zuidelijke
Nederlanden. Als compensatie voor de Nassause gebieden kreeg Willem het groothertogdom
Luxemburg toegewezen. Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden
en hertog van Luxemburg. Dat heeft geduurd tot 1830, toen de Belgische opstand uitbrak, waarmee
Belgie zich met hulp van de Fransen weer onafhankelijk maakte.
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Zondagmorgen 21 november 1813: een
belangrijk moment in de Nederlandse
geschiedenis. In naam van de prins van
Oranje wordt een voorlopig bestuur (het
Hoog Bewind) gevormd dat de macht van
de Fransen overneemt. Prins Willem, de
toekomstige vorst, verbleef nog in
Engeland. Het Hoog Bewind bestond uit
een drietal heren: Van Hogendorp, Van
der Duyn van Maasdam en de graaf Van
Limburg Stirum. De gebeurtenis speelde
zich af in het huis van initiatiefnemer
Gijsbert Karel van Hogendorp aan de
Kneuterdijk in Den Haag.
Rijksmuseum Amsterdam

7.1.1 Nieuwe rechtspraak voor Nederland
Op 11 december 1813 verscheen er van de hand van Willem, Prins van Oranje, soeverein vorst der
Verenigde Nederlanden een publicatie betreffende het herziene Nederlandse strafrecht. Zoals zovele
publicaties in die periode, startte de tekst met het afwijzen van de Franse versie, en wel als volgt:
In aanmerking nemende, dat de Strafbepalingen, in het tot nu toe in vigueur zijnde Wetboek van het
Strafregt voorkomende, voor dit Land ongeschikt en alzoo geheel ondoelmatig zijn; - dat ook de
manier van Procederen in Lijfstraffelijke zaken dus verre gebruikelijk, in sommige opzichten, zonder
inconvenienten, eene provisionele rigting kan bekomen, welke de deswegens algemeen bestaande
zwarigheden grotendeels kan wegnemen; - en dat het, laatstelijk, van het uiterste belang is, dat met
betrekking tot het middel van cassatie, en andere objecten van Justitie, of welke daarmede in verband
staan, naderde provisionele bepalingen worden gemaakt; - en hierin willende voorzien
hebben besloten en besluiten
Art. 1. Het thans vigerende Fransch wetboek van het Strafregt (Code Pénal) zal bij provisie, en tot
daaromtrent nader zal zijn voorzien, kracht van wet blijven behouden; - onder navolgende
veranderingen en modificatien.
Art 2. De algemeene verbeurdverklaring van goederen, op sommige misdaden bij hetzelfde Wetboek
bepaald geheel en al afgeschaft. Enz. Enz.
Opvallend is vervolgens, hoe met de nog bestaande en gehandhaafde doodstraf werd omgegaan:
Art. 5. De wijze, waarop de Doodstraf volgens de Fransche Wet wordt uitgeoefend, wordt afgeschaft.
De Doodstraffen zullen voortaan zijn tweederlei, te weten de Strop en het Zwaard. De Straf met den
Strop wordt voor voor de schandelijkste gehouden door het ophangen aan eene Galg, en aan
Vrouwspersoonen door het verworgen aan een paal. De Straf met het Zwaard wordt uitgeoefend door
onthoofding van den Veroordeelde, knielende op het Schavot, geblinddoekt.
Art. 8. De Straf van altoosduurende Dwang-arbeid (travaux forces á perpétuité) voorafgegaan door
eene openlijke ten toonstelling aan de kaak, en het brandmerk, wordt afgeschaft. In de plaats dier
Straf wordt gesubstitueerd de Straf van Geeseling, met den Strop om den hals, aan de Galg
vastgemaakt, brandmerk, en een confinement in een Rasp- of Tuchthuis. Enz. enz.
Het was dus blijkbaar mogelijke als straf net te doen alsof de veroordeelde opgehangen of onthoofd
zou worden, maar in plaats daarvan aan de galg of op het schavot te geselen.
Waarna nog 27 artikelen volgen, die hier buiten beschouwing blijven.
7.1.2 De verlossing van Nederland
In 1814 heeft Isaäc Da Costa, Amsterdams dichter en historicus, een uitvoerig gedicht gewijd aan de
bevrijding van Nederland van de Fransen. Het voert te ver het gehele gedicht hier op te voeren,
temeer daar het geschreven is in een minder eenvoudige literaire stijl. Een aantal passages, die
aansluiten bij de strekking van dit boek, wordt aangehaald:
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De algemene aanloop:
Wy zijn dan eindlijk vrij! Wy zijn den ijz’ren band
O Dwing’land dan ontrukt, waarin gy Nederland
Zoo lang gekluisterd hieldt. De ketens zijn aan stukken,
Waarvoor de fiere kop van Hollands leeuw must bukken,
Dien leeuw, te lang door u en door uw volk veracht,
Dien leeuw, die reeds te lang naar wraak, naar vrijheid smacht.
…….
Met betrekking tot de tocht naar Rusland en de brand in Moskou:
Reeds is ’t op dwingelands wenk naar Moscows wal getogen
Vol hoogmoed nadert hy, wat schouwspel treft zijn oogen!
Een zwarte wolk van rook stijgt op; aan alle kant
Vertoont de vuur’ge lucht den ijsselijken brand.
De schrik op dit gezicht vermeestert zijne zinnen,
Hy snelt vertwijfelend in aller ijl naar binnen,
En ziet ….. de ontvolkte stand ’t vernielend vuur ten buit,
Vergeefs barst hy verwoed in lasterwoorden uit:
……….
De terugkeer van Willem van Oranje:
Wat Nederlander is zijn vaadren zoo ontaard,
Dat hy Oranjes naam niet in zijn hart bewaart?
Zolang dit edel bloed regeert op Hollands Staten,
Zal nooit de dapperheid het Neêrlandsch volk verlaten.
……….
De afsluiting:
Hergeef Euroop de rust, zoo lang bij haar verloren,
Verlos haar van ’t gedrocht, tot hare straf geboren,
En droog de stroomen van ’t gestorte menschenbloed!
Door eeuwen vrede zij de afgrijsbare vergoed!
’t Geluk herrijz’ voor ons na zo veel tegenheden,
en Neêrland bloeie weer door Eendracht, Moed en Zeden!
[Bron: Da Costa’s complete dichtwerken, J.P. Hasebroek.]
7.2 Neede en de Achterhoek vanaf 1813.
Na de bevrijding in november 1813 is men met betrekking tot het landelijk en lokaal bestuur orde op
zaken gaan stellen. Op 30 maart 1814 trad de “Grondwet voor de Verenigde Nederlanden” in werking,
al snel gevolgd door de “Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden”. Er werden in Gelderland 15
steden benoemd, waarvoor het door de Koning nog goed te keuren “Reglement voor de regering der
steden van de provincie Gelderland” van toepassing was. In deze regio waren Groenlo en Lochem
steden. Buiten deze steden werd het platteland ingedeeld in schoutambten en wel in 17 hoofdschoutambten, die samen 105 schoutambten omvatten. Voor deze schoutambten werd op 11 februari 1817
een reglement opgesteld, dat op 1 januari 1818 in werking trad.
Lichtenvoorde, Eibergen, Beltrum, Neede en Borculo vormden te samen het hoofdschoutambt
Borculo. Tot hoofdschout van Borculo werd benoemd Baron L. van Heeckeren tot de Wierse. Willem
bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg
enz. enz. enz. liet dat op 17 november 1817 per schrijven aan het Schoutambt Neede weten en
benoemde in dat zelfde schrijven P.J.H. Velzen tot Schout en Secretaris van Neede.
De functie van Schout mocht niet worden uitgevoerd door een leraar van enige Godsdienstige
gezindheid en was niet combineerbaar met het ambt van ontvanger in dezelfde gemeente, maar
blijkbaar wel met het ambt van secretaris, zoals in Neede gebeurde. Een schoutambt, zoals Neede,
werd bestuurd door een schout, twee assessoren (wethouders) en vier raadsleden, benoemd op
voordracht van de hoofdschout. G. ten Hoopen en D. Bonkink werden tot assessoren benoemd en tot
raadsleden de heren H. Bekking en Jan Hungerink op Harperink. Bovendien konden nog twee
topambtenaren benoemd worden: een secretaris en een ontvanger. Wilhelm van Pembroek werd tot
ontvanger van Neede benoemd. In kleine gemeentes kon de functie van schout en secretaris
gecombineerd worden en werden er blijkbaar maar twee raadsleden benoemd. Al deze
functionarissen moesten een schriftelijk vastgestelde eed afleggen en ondertekenen.

Neede voor 200 jaar

90

Door de benoeming van P.J.H. Velzen was Gerrit Soeters, die vanaf 1812 al maire (burgemeester)
was geweest, in 1818 even geen burgemeester. Later, nog datzelfde jaar, werd hij opnieuw tot
burgemeester benoemd en bleef dat tot 1835. Uit de brievenboeken blijkt dat hij in 1818 binnen het
gemeentebestuur wel een rol bleef vervullen, omdat hij wel voor diverse uitgaande brieven getekend
heeft.
Op 18 maart 1818 werd een gemeenteraadsvergadering gehouden om met betrekking tot de
traktementen van de ambtenaren, die voor rekening van de gemeente kwamen, een reglement op te
stellen. Er werd toen het volgende besluit gekomen:
De tractementen der plaatselijke ambtenaren worden geregeld als volgt:
ste
Het tractement van de Schout op de somme van driehonderd Guldens, zegge f. 300,1
2de
Dat van de Secretaris op de som van driehonderd Guldens, zegge f. 300,Voor de bode of deurwaarder van het Plaatselijke bestuur de som van vijftig Guldens ad. f.
3de
50,4de
Voor de Veldwagter, zijne kleding daaronder begreepen de som van een honderd vijf en
veertig Guldens, zegge f. 145,5de
Voor den Plaatselijken ontvanger de som van vijftig Guldens, zegge f. 50,de
6
Enz.
Er werd een extract van dit besluit naar de hoofdschout gestuurd, die het vervolgens aan de heren
gedeputeerde staten kon aanbieden.
Op 23 juli 1825 kwam er weer een nieuw reglement: “Reglement op het bestuur ten plattelande”. Er
was nu sprake van gemeentes, die onder bestuur stonden van een burgemeester. De burgemeester
werd bijgestaan door twee assessoren (wethouders) en een raad van zeven of negen leden,
afhankelijk van de omvang van de gemeente. De burgemeester werd door de Koning voor zijn leven
benoemd.
Wist U, dat de Needse veldwachter in 1814 een nieuwe sabel heeft gekregen en dat deze f 2.17.3,
oftewel 2 Gulden, 17 Stuivers en 3 Penningen heeft gekost. Hij ontving verder dat jaar aan traktement
en voor kleding 145 Gulden. Hieruit blijkt tevens, dat het door de Fransen ingevoerde decimale
geldsysteem van Francs en Centimes al weer snel was verlaten. Maar niet voor lang, zoals later blijkt.
Wist U, dat voor het innen der indirecte belastingen de voordeuren geteld werden? Eind 1814 is wat
Neede betreft de situatie als volgt:
Neede
665 zielen
116 bewoonde gebouwen/voordeuren
Hoonte
201
30
Ruwenhof
166
31
Noordijk
593
93
Hornte
25
5
Huurne
82
13
Loghuisen
208
31
Honnesch
56
12
Langelo
48
11
Brammelo
10
2
Buurse
442
78
Buurse hoorde blijkbaar nog wel tot Neede, Gelselaar al niet meer.

Wist U, dat er zich in mei 1815 in de gemeente Neede weinig meikevers hadden vertoond en dat er
dan ook weinig schade van te duchten was? Aldus volgens een rapport op 6 mei 1815.
Wist U, dat er zich in juni 1815 in de gemeente Neede twee bakkers bevonden? De burgemeester
berichtte, dat de ene 68 jaren oud was en de ander 33 jaar en een vrouw en drie kinderen had. Beiden
waren niet genegen zich uit hoofde van hun omstandigheden vrijwillig te melden om als bakker voor
de armee (het leger) geëmployeerd te worden.
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Wist U, dat er in Neede in 1815 kosten waren gemaakt met het transporteren van Franse
krijgsgevangenen die uit Rusland terugkeerden en voor een transport van Brunswijkse Landweer? De
burgemeester wel, want die stuurde op 21 mei ter vergoeding van de kosten twee “bons” op. Hierbij
ging het niet om een paar man, maar om 281 man, zoals uit een nadere specificatie d.d. 10 juni 1815
blijkt:
Te ontvangen de somma van F. 98-7-11 in voldoening van 281 man Fransche krijgsgevangenen uit
Rusland komende en in de gemeente Neede op den 13 januari 1815 ingekwartierd en gefoureerd. En
nog te ontvangen de somma van F. 66-0-0 voor een transport van elf wagen voor de vervoering op
den 18 sept van 252 man Fransche krijgsgevangen en op den 20 sept na Hamman getransporteerd.
7.2.1 De bevrijding van Neede en de Achterhoek.
Wanneer was Neede nu eigenlijk echt van de Fransen bevrijd? 100 jaar geleden is de bevrijding
herdacht en is er op 28 en 29 juli 1913 feest gevierd. Maar in juli 1813 was er van een bevrijding nog
geen enkele sprake. Pas na de val van Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig op 16 -19 oktober
1813 werd er een geallieerd leger gevormd van Pruisische en Russische troepen om Nederland te
bevrijden. Een legertje Kozakken nam hierbij het voortouw en trok begin november 1813 de oostgrens
over. De Fransen verschansten zich toen achter de IJssel.
Op 13 november 1813 verschenen de Kozakken in Zutphen, dat slechts door een klein Frans
garnizoen werd verdedigd. Toen de stad na tien dagen werd ingenomen namen de Fransen snel de
benen en was Zutphen op 23 november 1813 bevrijd. Winterswijk was op zondag 14 november 1813
bevrijd, want tijdens de zondagse kerkdienst kwamen rond een uur of elf 's ochtends de eerste
Pruisische bevrijders via de Ratumsestraat het dorp binnen. De in Winterswijk aanwezige ambtenaren
sloegen op de vlucht en de inwoners vierden feest. Volgens een rapport van de gemeente Neede,
opgesteld op 8 december 1813, werd Neede op 15 november door 35 Kozakken bezocht. Hiermee zal
de bevrijding zeker een feit zijn geweest. Het is echter niet gebleken of er in Neede Franse douaniers
of andere ambtenaren gestationeerd waren en of er dus van een directe Franse invloed veel te
merken was. Wel was Neede bestuurlijk onder Zutphen geplaatst en zal er van daaruit na de
bevrijding op 23 november 1813 geen Franse invloed meer uitgeoefend zijn.

Kozakkenvoorpost in 1813. Vier
kozakken rond een kampvuur,
twee met lansen te paard, één
drinkt een glas leeg. Collectie
Rijksmuseum Amsterdam.
Schilderij van Pieter Gerardus
van Os ('s-Gravenhage, 1776 1839).

En de Fransen dachten nog wel dat het weer goed ging met Napoleon. Na zijn overwinning bij
Dresden op 26 en 27 augustus moest het gehele Keizerrijk, dus ook Neede, dat feit feestelijk
herdenken door er in de zondagse kerkdienst uitvoerig aandacht aan te besteden. Vanuit Arnhem
kwam er op 22 september 1813 van de prefect van het departement van de Boven-IJssel de opdracht:
Dat op eertskomenden Zondag den 26 dezer, in alle Gemeentens binnen dit Departement, met den
gewonen voormiddags Godsdienst gepaard, en mede in den Iraelitische Gemeentens, gedaan zullen
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worden Dankzeggingen voor de overwinningen door Zijne Majesteit den Keizer en Koning, op den 26
en 27 Augustus l.l. onder de muuren van Dresden bevochten; voorts het zingen van een plechtig Te
Deum; en Gebeden voor den voorspoed onzer Wapenen, en bovenal voor het behoud der Geheiligde
Persoon van Zijne Majesteit den Keizer en Koning; wordende de wijze van die Godsdienstoefening
daarnaar interichten, geheel en al aan het beleid en de Vaderlandsliefde der Leeraren van den
Godsdienst over gelaten.
De Maires (burgemeesters) moesten er bovendien voor zorgen, dat 's morgens van negen tot halftien
en 's middags van twaalf tot half een de vlaggen uitgestoken werden en de klokken werden geluid. En
alle openbare ambtenaren werden uitgenodigd om de kerkdiensten ijverig bij te wonen en om hun
getrouwheid aan het gouvernement en aan de Persoon van hun geëerbiedigde Soeverein aan de dag
te leggen.
Nadat op 15 november 1813 de eerste 35 Kozakken door Neede getrokken waren, zijn er nog diverse
strijders gevolgd, te weten:
op 17 november 60 Hongaarse dragonders
op 26 november 80 Kozakken
op 24 en 25 januari 800 Saye troepers onder Majoor van Bunauw (Von Bülow)
op 29 januari 800 Saye troepers
op 3 februari 80 Saye jagers
op 6 mei 750 Hanoverse troepers
op 8 mei 750 Hanoverse troepers
op 9 mei 360 Hanoverse troepers, 2 compagnien, 10 dagen gestationeerd
op 27 mei 360 Hanoverse troepers, 2 compagnien
op 20 juni 800 Brunswijkse troepers
op 17 augustus 360 Hanoverse troepers, 2 compagnien
op 7 september 20 man Luneburgse Hanoverse troepers
Totaal waren 5255 soldaten geteld die Neede aangedaan hebben. Maar er waren er meer, want er
waren ook een aantal groepen die niet geteld waren en wel om de volgende redenen:
De namen van de bataljons ons het minst bekend zijnde. Ook zijn er in de maand november en ’t
begin van december meerdere troepen gepasseerd, waarvan geene aantekening gehouden is wijl
men de mogentheid daar van en deselven spraak niet verstaande men alles onzeker bleef.
De bevrijding van Deventer was een heel ander verhaal. Ook nadat Napoleon bij Leipzig verslagen
was, kwam er in Deventer nog lang geen einde aan de Franse heerschappij. De stad werd in staat
van verdediging gebracht, de vestingwerken werden hersteld en een garnizoen van zo'n 1.600 man
werd in de stad gelegerd. Een verrassingsaanval van de Kozakken op de Brinkpoort op 12 november
1813 mislukte, evenals een poging op 23 november om de stad in te nemen.
De hoofdmacht van de Kozakken was daarna verder getrokken naar Zwolle, terwijl een klein deel op
een hooggelegen plek aan de IJssel achter bleef om Deventer te observeren. Deze plek is nog te
herkennen aan de oude linde die de Kozakkenlinde wordt genoemd. Vooral de Noordenbergpoort
konden ze vanaf die plek goed in de gaten houden. Ook bij Gorssel herinnert de Kozakkenbult aan de
aanwezigheid van de Kozakken.
Er volgde een langdurige belegering van de stad Deventer. Alle gebouwen buiten de wallen werden
systematisch vernield en de bomen werden omgehakt. Het beleg duurde de hele, zeer strenge winter
van 1813-1814, die daarom ook wel de Kozakkenwinter wordt genoemd. Er heerste hongersnood en
brandstofgebrek en er was voortdurend de dreiging van beschietingen, maar ernstig wapengekletter
tussen de Fransen en de Kozakken bleef uit.
Pas op 17 april 1814 werd er een wapenstilstand overeengekomen. Drie dagen nadat de Fransen
gecapituleerd hadden, werd Deventer, als één van de laatste steden in Nederland, bevrijd door
Pruisische en Hollandse troepen. Ook uit Neede afkomstige mannen hebben, gelegerd te Gorssel,
aan het beleg van Deventer deelgenomen. Op 26 april waren alle Franse militairen vertrokken.
Verderop is een door Mr. Heuvel opgeschreven uitvoeriger verslag van het beleg van Deventer te
vinden.
Wist U: dat zuurkool zeer waarschijnlijk afkomstig is van de Kozakken? Zij namen op hun barre
tochten drinken en voedsel mee voor onderweg. Hiervoor werden hun zadeltassen gebruikt. Wanneer
ze witte kool mee namen, dan werd dat onder invloed van zweet afkomstig van de paarden in hun
zadeltassen langzamerhand doordrenkt waardoor de kool in zuurkool veranderde.
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7.2.2 Nieuwjaarsbrief – ANNO DOMINI 1813
Bij de jaarwisseling van 1813 – 1814 heeft de Eibergenaar Gerrit ter Braak eindelijk tijd gevonden een
brief te schrijven aan zijn ouders en zijn zuster Aaltje te Amsterdam. Gerrit ter Braak was de op 29
december 1793 te Amsterdam geboren zoon van Garrit ter Braak en Geesken Hassels. Zijn vader is
in Mallem (Eibergen) geboren en volgens een overlevering vanwege een jachtconflict naar
Amsterdam uitgeweken. Op 20 juli 1813 was Gerrit door de maire van Eibergen, Mr. Pieter Reinhard
de
Johan Wild van Heeckeren van Nettelhorst, benoemd tot onderwijzer 3 rang. Op dat moment was de
Franse bezetting nog niet achter de rug en was het belangrijk binnen het gemeentebestuur over een
goede kennis van de Franse taal te beschikken. Gerrit was dan ook werkzaam op het bureau van de
maire en trad later op als schoolopziener en notaris. Hij is de stamvader van de Eibergse notarissen
en doctorenfamilie en de overgrootvader van de bekende intellectueel en schrijver Menno ter Braak.
De brief is in zijn geheel weergegeven, omdat hij een goed beeld geeft van de situatie en de
belevingen in Eibergen, direct na het einde van de Franse tijd:
Hoezeer ook met het werk overladen, kan ik de schone gelegenheid niet laten voorbij gaan welke mij
thans aangeboden wordt, om u mijne hulde en liefde te bewijzen en u met het begin dezes jaars en
met de gelukkige verandering van zaken geluk te wensen. Mocht ons huisgezin lang de gevolgen
dezer gewenste omwenteling smaken en zich in het geluk onzes zeer geliefde vaderlands verheugen,
mocht de vrede de rampen, welke we gedurende een reeks van jaren hebben moeten uitstaan, in een
eeuwige vergetelheid begraven, en de welvaart, die wij zo lang hebben moeten ontberen weer in de
vorige luister doen herleven. Dat eens de verwoesting een einde neme en de strijdende volken met de
palmtakken des vredes versierd, naar hun huisgezinnen terug keren. Leef nog lang geliefde ouders,
om nog gedurende 'n menigte van jaren getuige te zijn van de bloei onzes staats, gelijk gij getuigen
zijt geweest van deszelfs ongeluk en vernedering. Uw levensloop worde nog met vele jaren verlengd,
dierbare zuster, om in het genot en in de vreugde van Neerlands volk te delen.
Ik zal dus een, zoveel de tijd mij toelaat, omstandig verhaal doen van de zaken, welke hier sedert
de aankomst der Geallieerden op onze grenzen gebeurd zijn.
De 15e november (1813) des morgens omstreeks 9 uur mij op bet bureau bevindende en mij
gereedmakende om naar mijn school te gaan, hoorde ik eensklaps het gekletter van enige paarden en
geloofde dat het Cosakken waren (terwijl het gerucht liep dat er zich reeds enige in de naburige
gemeenten vertoond hadden; dan naar buiten lopende zag ik drie huzaren voor de deur hun paarden
zetten, waarvan de een afstijgende mij op een forse toon vroeg waar de burgemeester was, waarop ik
hem in het Hollands tot driemaal toe antwoordde, dat dezelve op dat ogenblik absent was en naar zijn
huis te Lochem was, hetgeen hij echter niet scheen te verstaan, maar dadelijk naar de keuken bij
Teger (bij wie het bureau is) ging en daar dezelfde vraag herhalende als ook of er zich nog in deze
plaats Gendarmen, Douanen of andere Franse geëmployeerden bevonden, werd hem dat alles naar
behoren beantwoord met te zeggen, dat de burgemeester wegens familiezaken naar huis was
gegaan, doch weldra stond terug te keren (gelijk dan ook dezelfde dag nog geschiedde), dat in deze
gehele omtrek geen Fransen zich ophielden, aangezien de Gendarmes, welke hier gelegen hadden
voor lang reeds vertrokken en hier geen douaniers noch buralisten gestationeerd waren, met welk
antwoord hij zich dan ook vergenoegde, maar ons wel ernstelijk hebben gewaarschuwd van hem niets
te verbergen, terwijl wij ons hierdoor aan vele onaangenaamheden zouden blootstellen; ondertussen
was de Adjunct-Maire Hendrikus Hagens en deurwaarder Reind Hagens en de Vrederechter G. Smits
mede op bet bericht dat er krijgsvolk was, op het bureau aangekomen en nu werd de husaren wijn en
brood aangeboden en op de gezondheid des Konings van Pruissen gedronken, hetwelk gedaan zijnde
vertrokken de husaren, de weg naar Borculo nemende.
Na verloop van enige dagen arriveerden hier mede enige Cosakken, die ingelijks weder na brood en
appelen gebruikt te hebben op Borculo vertrokken; zij waren vriendelijk en bedreven geen de minste
ongeregeldheid.
Daar deze plaats niet zeer geschikt was om in dezelve een hoofdkwartier te leggen en er ook geen
doortocht over was, viel hier in geruime tijd niets van aanbelang voor, als wel dat er van tijd tot tijd
uit de omliggende steden Groenlo, Vreden, Ahaus enige Cosakken kwamen, die haver, hooi en stro
eisten, gelijk dan ook door ons aan die steden vele leveranties gedaan werden.
Zo verliep er enige tijd zonder dat wij door inkwartiering belast werden, wij op een middag aan tafel
zittende juist toen wij met eten gedaan hadden, verwittigd werden, dat er Cosakken aan het bureau
waren waarheen ik mij in aller ijl begaf en daar komende de deurwaarder reeds bezig vond met het
maken van biljetten, omringd van Cosakken, waarvan sommigen hem dreigden te slaan zo hij hen
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niet spoedig voort hielp; ik begaf mij spoedig aan het biljetten schrijven en zodanig gelukte het ons
deze 30 Cosakken, zonder van hen een slag ontvangen te hebben, in te kwartieren. Zodra het
biljetten maken gedaan was, begaf ik mij dadelijk naar huis, om vrouw Niessink, te waarschuwen,
daar de man op dat ogenblik van huis was, dat zij inkwartiering kreeg. Deze verzocht mij dadelijk
naar haar broeder te lopen, die betere gelegenheid had dan zij en denzelven van harentwegen
vragen, of hij de bij haar ingebiljetteerde mannen wilde aannemen, waartoe hij na enig dralen dan
ook besloot. Teruggekeerd vond ik reeds de drie Cosakken. Een derzelve beduidde vrouw Niessink,
dat hij een oven (kachel) wilde hebben, die wij echter niet hadden. Ik trachtte hem te doen
begrijpen, dat hier niet ver af een kachel was, waar nog anderen van hun volk zich ook bevonden,
dan kreeg ik van twee hunner een frisse oorvijg ten antwoord, zodat ik mij hiermede tevreden moest
houden.
De volgende dag brachten deze Cosakken in hunne onderscheiden kwartieren door en vertrokken de
derde dag des morgens tussen acht en negen uur. Hun gedrag in deze plaats was juist niet zeer te
prijzen. Zij deden de ganse dag genoegzaam niets dan eten en drinken, voornamelijk genever, die zij
wodka (ook snaps) noemden en daar zij veel van hielden. Over de bij ons ingekwartierden hadden wij
echter niet te klagen, die waren zeer redelijk in vergelijking van de anderen.
Bij al de omstandigheden geeft de Heer van Heeckeren, onze burgemeester, de duidelijkste proeven
van zijn menslievendheid, zijn beleid en zijn gehechtheid aan zijn plicht, daar hij aan de ene zijde het
belang der gemeente behartigde, en aan de andere zijde door een spoedige en nauwkeurige
voldoening aan het van hem gevorderde, de troupes zocht voort te helpen, waardoor hij dan ook vele
onheilen, waaraan onze gemeente blootgesteld zou zijn geweest, indien hij nalatig was geweest, van
dezelve afwendde.
Nog zeer onlangs eiste de burgemeester van Groenlo op order van de bij hem zich toen bevindende
troupes, enige wagens met 4 paarden bespannen; van Heeckeren bracht dit dadelijk ter kennis van
de Rekkense boeren, wier beurt het was te rijden, hen gelastende om zich nog diezelfde avond voor
acht uur te Groenlo te bevinden, daar de aldaar liggende troupes, de volgende dag vroegtijdig
zouden vertrekken, maar deze, inplaats van dadelijk de hun gegeven orders op te volgen, wachtten
hiermede tot des anderen morgens vroeg. Ongelukkig sneeuwde het die nacht op een vreselijke
wijze, zodat de wegen bijna onbruikbaar waren, waardoor zij dan ook niet op de bestemde tijd op de
hun aangewezen plaats zich konden bevinden. Ondertussen zonden de in Groenlo liggende troupen
enige van hun volk naar Hupsel af, om alle daar zijnde wagens en paarden op te halen en in
requisitie te stellen, waaronder er enige waren, die van het transporteren van bagage even thuis
waren. Des nacht half drie kwamen twee Hupselse landlieden onze burgemeester hun geval
verhalen, die zich dadelijk met hen op weg begaf met oogmerk om hun uit deze verdrietelijke zaak
te redden, zo het hem enigszins mogelijk ware, in het zekere vertrouwen zijnde, dat de Rekkensen
zich van hun plicht gekweten hadden, doch met vele moeite in Groenlo komende daar de weg door
de sneeuw, die wel een halve mans lengte dik op de grond lag, bedekt was, vond hij dat de boeren,
welke hij last gegeven had, niet opgekomen waren, en er was dus geen mogelijkheid om de
gerequireerde boeren weder vrij te krijgen, moetende hij onverrichter zake weder naar huis keren,
daar hij omstreeks twaalf uur uitgeput van vermoeienis weer aankwam.
Vele voorbeelden zou ik u kunnen bijbrengen, die bewijzen, dat hij geen moeite spaart, om het
belang zijner onderhorigen voor te staan. Toch zijn er nog mensen, die zulke weldaden met de
snoodste ondankbaarheid belonen.
Op de 13e december j.l. in de avond kwam hier aan Gerrit van Stenitz, gewezen gendarme, die
alhier een half jaar tevoren gelegen had; deze had geruime tijd geleden met drie Eibergse
jongelingen verschil gehad, die hem in zijn kwaliteit beledigd hadden, aangeklaagd aan het Tribunal
te Zutphen en veroordeeld tot boete. Van Stenitz, die avond bij Niessink doorbrengende, ging
omstreeks 11 uur naar zijn logement bij de deurwaarder. Onderweg ontvangt hij een harde slag
tegen het achterhoofd, waardoor hij ter aarde zijgt en dan nog twee slagen. Weer bijkomende komt
hij met moeite bij de deurwaarder Hagens, die kennis geeft aan van Heeckeren. Doen samen
onderzoek: vinden op straat een der drie, Hendrik Wormeester en vragen hem, vanwaar hij komt.
„Van mijn broeder", was zijn antwoord op stoute toon. „Ik geloof, dat gij wel van een andere plaats
komt", hernam de burgemeester. Hierop begon W. te schelden en vloeken, deed de burgemeester
enige verwijten en veroorloofde zich de grofste beledigingen jegens dezelve, hem de vuist
toeschuddende, waarop van Heeckeren hem een slag aan het hoofd gaf en naar huis keerde; na
enige ogenblikken kwam genoemde Wormeester daar met zijn broeder Arend instuiven, die beiden
de burgemeester, zonder acht te slaan op zijn persoon noch kwaliteit op de onbeschaamdste wijze
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hoonden en hem zelfs met de dood dreigden. Vruchteloos beval hij aan de mensen, welke hij tot
hulp had doen roepen, om hen te arresteren; de gebroeders weigerden zich daaraan te
onderwerpen. Een hunner ontblootte zijn mes en bedreigde daar ieder mee, die zich zou durven
verstouten, hem aan te raken. De gehele nacht was gans Eibergen haast in beweging. Ik begaf mij
de 14e 's morgens half vijf naar het bureau en vond de rust weer hersteld; de beide broeders zijn
thans in Zutphen in hechtenis en ik geloof niet, dat het met hun gemakkelijk zal aflopen.
Wij hebben hier verleden week het derde Bataljon Koninklijke Saksische Grenadiers van de Garde
twee dagen in kwartier gehad, toen het vertrokken was, arriveerden hier nog een bataljon Saksische
linietroepen, dat hier een nacht heeft doorgebracht.
Thans ben ik bezig met het opmaken van de lijst van de Landstorm, die heden nog naar Zutphen
moet gezonden worden. Ik heb dus geen tijd, het is omtrent vier uur in de morgenstond. Ter Weeme
die deze brief brengt, is verleden vrijdag hier aangekomen.
Toen hier inkwartiering was van Saksische troupen liep het zo druk, dat van Heeckeren en ik om de
andere nacht opbleven".
Hier eindigt het relaas van de toen twintigjarige Gerrit ter Braak. Een duidelijker beeld van Eibergen in
die jaren is nauwelijks te krijgen. Dit beeld zal ook wel voor de omliggende dorpen, zoals Neede,
gelden. Pieter Reinhard Johan Wild van Heeckeren, notaris in Eibergen en burgemeester van
Eibergen van 1813 tot 05-01-1835, was ook onder andere lid van de provinciale staten van
Gelderland, controleur van de belastingen, schoolopziener, adjunct-houtvester in de provincie
Gelderland en president kerkvoogd. Hij was zeer geliefd bij zijn dorpsgenoten, die dan ook massaal
uitgelopen zijn toen hij in 1835 werd begraven.
[Bron: Hendrik Odink: Uit Kroniek en Volksmond van de Achterhoek.]
7.2.3 De landstorm en het beleg van Deventer.
Op 20 december 1813 werd in Nederland het Reglement van algemene Volkswapening, Landstorm
en Landmilitie uitgegeven. Hiermee werd onder meer de landstorm opgericht, niet te verwarren met de
landmilitie, want dat was een voortzetting van de dienstplicht zoals ingevoerd onder Napoleon.
Hiervoor vonden nog steeds de beruchte lotingen plaats. De landmilitie was het landelijke leger, dat
o.a. ingezet werd om de grenzen te verdedigen en om deel te nemen aan de weer opgelaaide strijd
tegen Napoleon, die bij Waterloo zou eindigen.
Voor de landstorm gold dat alle weerbare mannen tussen 17 en 50 jaar zich dienden te organiseren in
bataljons ter verdediging van de eigen omgeving. Er werd geen uniform voorgeschreven, maar
iedereen diende als kenmerk een groene tak met bladeren op de hoed te hebben. Alleen degenen die
de exercitie goed beheersten mochten een soort uniform en/of een uitrusting krijgen.
Landstormmannen dienden hun eigen wapens mee te nemen. In het geval dat er geen wapen
voorhanden was, werd een piek uitgereikt. De gemeente was verantwoordelijk voor het vervaardigen
en uitreiken van deze pieken. Naast de piek of de jachtbuks diende elke man een 'zijdgeweer' mee te
nemen, te weten een sabel of kleine bijl en een stuk gereedschap voor het verrichten van graaf- en
belegeringswerkzaam-heden.
De landstormbataljons namen gedurende de bevrijdingsoorlog van 1813 en 1814 veelvuldig deel aan
het belegeren van Franse garnizoenen, zoals in de winter van 1813-1814 aan de befaamde blokkade
van Deventer. De Landstorm werd ingezet, omdat door de terugtrekking van de Russen (Kozakken)
de geallieerde sterkte behoorlijk was afgenomen. Uit alle dorpen in de omgeving werden
manschappen opgeroepen en de lokale boeren zagen hun zonen en knechten en zichzelf stuk voor
stuk wegtrekken voor de dienst rond Deventer. Voor een vergoeding van tien stuivers per dag,
waarvan er zeven werden ingehouden voor het eten dat ze ontvingen. Na bijna zes maanden trokken
de overgebleven Fransen weg uit Deventer, nadat een deel van hun troepen in de winter al over de
bevroren grachten was weggevlucht.
Reeds op 14 december 1813 was er een schrijven van de vrederechter van het Canton Borculo aan
de burgemeester van Neede om een tabel in te vullen met alle mannelijke ingezetenen van 18 tot 60
jaar en om personen te benoemen, die geschikt waren als officieren en onderofficieren voor de
Landstorm. Als geschikt hiervoor werden de volgende ongehuwden opgegeven:
Gerrit Bloos
Huisnr. 17
Gerhardus ten Hoopen
Huisnr. 62
Floris Jan ten Cate
Huisnr. 54
Christiaan Ruwhof
Huisnr. 68
Jan Carel Stöckers
Huisnr. 54
Arent Jan ter Weeme
Huisnr. 89
Hendrik ten Cate
Huisnr. 61
Jan Hendrik ten Hoopen
Huisnr. 120
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De vrederechter had daartoe op 11 december 1813 opdracht gekregen van de commissie ter
organisatie van de Landstorm te Zutphen. Op 19 januari 1814 kreeg de burgemeester vanuit Zutphen
opdracht rapport uit te brengen over het aantal wapens in de gemeente. Op 30 januari berichtte hij:
dat er 50 pieken vervaardigd zijn en dat er daardoor gebrek aan staal en hout voor de stelen is
ontstaan. Verder bericht hij, dat er 91 geweren zijn, maar dat deze alleen geschikt zijn voor de jacht
en niet voor kogels gebruikt kunnen worden. Hij meldt ook nog, dat hij de trekkingslijst met 22 namen
voor de landmilitie opgestuurd heeft.
Deventer was nog steeds in Franse handen en ook Needenaren werden opgeroepen om de Pruissen
bij te staan in het beleg van Deventer. Hiertoe bereikte in januari 1814 de burgemeester van Neede de
volgende brief, afkomstig van de heer Borg, commissaris van het arrondissement Zutphen en tevens
kolonel van de Landstorm:
Ik inviteer Uw om dadelijk op Ontvangst dezes de noodige maatregelen te neemen, dat ten
allerlaatsten binnen 24 uren een getal van zestig weerbare Manschappen uit Uwe Gemeente goed
gekleed zoo veel doenlijk met Geweeren en anders met geschikte Instrumenten ter verdeediging,
hetzij Pieken, Gavels of Greepen als anders, zich te Zutphen bevinden en zich aldaar aanmelden bij
den Pruissischen Commandant ten einde zich aldaar onder het bevel van Hollandsche Officieren met
meer andere Troepes te vereenigen om hun Have en Goed tegen de uitvallen van vijandelijke
Garnisoens van Deventer te verdeedigen. Ud kiest zoo veel mogelijk Vrijwilligers en requireerd naar
billijkheid de overige tot completering van het Getal, volgens Uw beste dunken.
In geen geval mag deeze last verzuimd worden, en ik stel Uw personeel verantwoordelijk indien het
gerequireerde Getal zich niet ten bepaalde Tijde te Zutphen bevind.
P.S. Ul komt zelve met deze Manschappen te Zutphen en doet die vergezellen door alle
Gepensioneerde Militairen van wat Rang ook, welke zich in uw Gemeente bevinden en in geenen
anderen actieven Dienst gesteld zijn. Hoe meer Manschappen zich hier te paard willen bevinden hoe
aangenamer dit zijn zal.
Reeds op 2 februari 1814 bereikte de gemeente Neede opnieuw een opdracht om manschappen te
leveren voor het beleg van Deventer.
De inundatie (onder water zetten) van een zeer aanzienlijk deel van dit Kwartier maakt de aflossing
van de Landstorm zeer moeijlijk en verpligt mij daartoe uit uw Gemeente te verlangen 65 man, welke
zig op aanstaande Zaterdag den 5 februarij voordemiddag te Gorssel moeten bevinden om tot den
volgenden Zaterdag te dienen.
Ik houde het nodeloos Mijnheer de Burgemeester Uwed de noodzakelijkheid eener prompte
voldoening te doen opmerken, als ook dat vooral goed gekleede manschappen met schoenen worden
gezonden en dat zij van Geweeren of Pieken worden voorzien.
Ik houde mij dus verzeekerd, dat niemand Uwer onderhorigen in gebreeke zal zijn.
Op 5 maart 1814 was er aanvulling nodig van de manschappen gelegerd bij Gorssel zodat er opnieuw
een opdracht aan de gemeente Neede gestuurd werd:
Daar het nodig geoordeeld wordt dat de thans te Gorssel dienende Leden van den Landstorm
vermeerderd worden ben ik weder in de Noodzakelheid om uit Uwed Gemeente 50 man op te roepen,
waarvan ten minste 4/5 met Geweeren en de overigen met Pieken gewapend moeten zijn.
Dezelven zullen zich op Maandag den 7 dezer om Elf uren aan het Hoofdkwartier te Gorssel moeten
bevinden. Het beleg van Deventer heeft uiteindelijk nog tot 14 april 1814 geduurd.
7.2.4 Uitgaven door de gemeente Neede in 1813.

De uitgaven waren in 1813 gedaan,
toen de bevrijding nog niet of nog niet
geheel plaats gevonden had en de
betalingen en de afrekening nog in
Francs plaats vonden.
20 Francs stuk uit 1813 met afbeelding
van Napoleon Empereur, ook in Neede
wettig betaalmiddel (Franse bezetting).
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Op 7 september 1815 werd de rekening over 1813 door de raadleden der gemeente Neede
goedgekeurd en ondertekend. De ondertekenaars waren:
Arent Hasselaar, Arent Smit, G.J. Meijer, G. ten Hoopen, Jan Ruwhoff en Arent ter Weeme.
Om te laten zien waar het gemeentegeld toentertijd aan besteed werd, is een gedeelte van de
uitgavenposten hieronder weergegeven:
De plaatselijke vroedvrouw Gerritjen Bleumink ontving volgens budget: ƒr. 105,00
Aan het transport van gevangenen aan Reurink en Nieuwenhuis uitbetaald: ƒr. 17,71
Hulp en assistentie van Armen uitbetaald aan G.J. Olminkhof en G. Olyslager: ƒr. 16,80
Aan traktement van de schoolonderwijzer H. Ebbink uitbetaald: ƒr. 147,00
Aan publieke feesten ƒr. 30,97
Als onvoorziene uitgave reiskosten van de burgemeester ƒr. 31,56
Aan kistjes voor het kiescollege volgens de autorisatie van den hier fungeerenden
kwartiercommissaris dd 11 juni 1814: ƒr. 47,04
Aankoop van boeken en wetten: ƒr. 22,05
Aan de burgemeester van Aalten voor het eren van helden ƒr. 71,40
Het totaal aan uitgaven bedroeg dat jaar: ƒr. 2049, 85. Daar stonden aan inkomsten tegenover: ƒr.
2082,99. Er leek dus zelfs een batig saldo te zijn van: ƒr. 33,14, maar daar bleef uiteindelijk weinig
van over, want er was ook nog een aantal restposten over 1813, die nog niet voldaan waren. Zo
moest er nog 20 Gulden of 42 Francs, traktement betaald worden aan Berend Dieperink,
schoolonderwijzer in de Buurtschap Noordijk. Ook had de burgemeester blijkbaar nog achterstallige
reis en andere kosten ten bedrage van 106 Francs en 44 centimes te goed, zulks onder goedkeuring
van de “gouverneur van de provintie”.
Over het traktement van de veldwachter wordt echter met geen woord gerept. Terwijl elders in dit
boek te lezen is dat de burgemeester zich ingespannen heeft om zijn traktement over de jaren 1812
en 1813 eindelijk vergoed te krijgen. Misschien ging deze vergoeding buiten de gemeentekas om.
Ook het achterstallige traktement van de Noordijkse schoolonderwijzer heeft de instanties lang bezig
gehouden. Zo was er op 10 mei 1814 een uitvoerige brief van de burgemeester aan de commissaris
van het kwartier te Zutphen gestuurd, waarin deze zaak aan de orde werd gesteld:
Daar de schoolonderwijzer in de Buurschap Noordijk gemeente Neede Berend Dieperink zig bij
mij vervoegd heeft met te kennen gevende, dat hij met onderscheiden schoolonderwijzer op den 7
dezer hem begeven had naar het Cantoor van den heer Wildrik te Zutphen om de maanden
Tractement te ontvangen, dat hij tot zijn leedwezen bij gemelden ontvanger was ontwaar geworden
dat hij op de betaallijst niet geplaatst waar en uit dien hoofde zonder betaling had moeten terugkeeren
en dat hij in de Jare 1807 blijkens acte van aanstelling aan ons vertoond, door een commissie mans
Lidmaten is aangesteld als schoolonderwijzer in gezeide Buurschap op zodanig Tractement en
Emolument (vergoedingen buiten het reguliere traktement) daar toe staande en wien aanstelling
behoorlijk door de commissie der heer Baillau van het Ampt Borculo en den Heer Schoolopziener J.H.
Thomasson is getekend, dat evenwel in voornoemde aanstelling niet vermeld staat de juiste som van
’t tractement maar dat de zelve ‘s jaarlijks bedraagt 20 guldens welke aan hem zo wel als zijn
voorganger van den Goede en Magere Jaren zijn genoten waarom wij bij deze de vrijheid nemen aan
Uwed te solliciteren om het doen te dirigeren den schoolonderwijzer op de betaallijst te plaatsen zodat
hij net als andere schoolonderwijzers voldoening bekome.
Of dit is gebeurd, is niet gebleken. Wel antwoordde burgemeester Soeters op een vraag over de staat
van het schoolwezen op 18 januari 1815, dat er in de Buurschap Noordijk een school is die door een
aanmerkelijk aantal leerlingen bezocht werd. Uit het Markeboek van Noordijk blijkt ook, dat de
Noordijkse onderwijzer vroeger, dus voor 1811, door de Marke zelf werd betaald.
7.2.5 Diefstal en op transport stellen van sleten.
Sleten, wat zijn dat nu weer? Het zijn geschilde stammetjes, die vroeger gebruikt werden om in de
boerderij op de hiele (hilde, ruimte boven de koeienstal) als bodem en boven de deel als plafond te
dienen. Ze werden naast elkaar gelegd op de balken of gebinten en vervolgens werd er hooi op
gestapeld. Het was niet ongevaarlijk om er over heen te lopen zo lang er nog niet voldoende hooi
opgestapeld was. Men kon er dan tussendoor schieten en er naast geschaafde benen een onzachte
landing op edele delen aan overhouden.
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Een wat officiëlere benaming voor sleten is slieten: afgehouwen en van de takken ontdane dunne
stammen. Sleten werden ook gebruikt voor de “vrugting”, oftewel de afrastering of omheining van
weilanden. Door ze op te hangen in paardenhoefijzers, konden ze ook als te openen hek dienen.
Er waren in Neede 9 sleten gestolen, hetgeen burgemeester Soeters op 3 augustus 1813 op de
volgende wijze aan de instanties heeft gemeld:
ste
Den 26 der voorm (vorige maand) zijn door ons twee Personen gearresteerd voor de binnen Neede
beschuldigt van negen dezer sleten te hebben gestolen van de vrugting uit een weide toebehoorende
aan de Heer Jan van Kemijen uit Geesteren welke personen wij aan den heer Procureur hebben doen
overbrengen en waar van wij de eer hebben uwed kennis te geven.
Een reactie is snel ontvangen, want reeds op 5 augustus reageerde Burgemeester Soeters opnieuw:
In gevolge uw aanschrijving van 4 augustus L.L. No 469 is Jan Ordelman, wonende in de Buurschap
Noordijk onder Neede belast geworden met het overbrengen van negen Elsen Sleten alle door ons
met het zegel der Commune bestempeld om dezelve te brengen ter plaatse door uw aangewezen met
sollicitatie, om ons van dit transport zo mogelijk met brengen dezes te verwittigen.
Het ziet er naar uit, dat de gestolen sleten als bewijsmateriaal aan de procureur aangeleverd moesten
worden.
7.2.6 Koninklijk bezoek.
Willem Frederik van Oranje-Nassau, de latere koning Willem I, was op 1 oktober 1791 met zijn volle
nicht Frederica Louisa Wilhelmina, prinses van Pruisen, getrouwd in het koninklijk slot in Berlijn. Het
feest duurde maar liefst zeventien dagen. Het paar woonde voor de komst van de Fransen in paleis
Noordeinde in den Haag, alwaar hun oudste kind Willem Frederik George Lodewijk werd geboren, die
als Prins van Oranje deelnam aan de slag Slag bij Waterloo en later koning Willem II werd.
De bijnaam van de latere koningin Wilhelmina was Mimi. Ze was muzikaal en kon goed schilderen. In
1795 moest het jonge echtpaar voor de Fransen naar Engeland vluchten. Tijdens de Franse tijd
hebben ze veel in Pruisen en met name in Berlijn gewoond. Na het vertrek van de Fransen woonden
ze niet alleen in den Haag, maar ook op ´t Loo in Apeldoorn. In januari 1814 kwam prinses Mimi vanuit
Pruisen terug naar den Haag. Bij de tocht passeerde zij het oosten van het land en kwam ze o.a. door
Delden en Lochem. De tocht van Delden naar Lochem raakte aan de gemeente Neede, zodat er
vanuit Zutphen een oproep kwam om de prinses een gepaste passage te bezorgen. Op 3 januari 1814
was er door de commissaris van het arrondissement Zutphen een brief gestuurd aan de burgemeester
van Neede met de aankondiging dat:
Hare Koninklijke Hoogheid mevrouw de Princesse van Oranje onze geëerbiedigde Souveraine Vorstin
zal hedenavond te Delden aankomen en morgen hoogst deszelfs reis op Lochem voortzettend door
Uwed gemeente passeren. Ik geve Uwed kennis van dit heuglijke evenement en behoeve geen
motiven te besigen om Uwed te engageeren ten einde dadelijk de nodige aanstalten te treffen dat
H:K:H: op haren doortogt in Uwed district de blijken der liefde en verknogtheid ondervinde, welke des
Uws Ingezetenen steeds aan het doorluchtig huis van Orange hebben betoond. Gij zelven, Mijn Heer,
bevind uwed met Heeren vice Burgemeesters en Municipaalraden aan de Oude Sluis, een eerwagt
per paard komt nog even gepast voor als ditho op de Limite van het Arrondissement als elders ter
geschikte plaatsen Eerebogen worden opgerigt en dat uwed goede Ingezetenen in menigte
Zaamenvloeien om blijken hunner vreugde en Eerbied op een gepaste wijze aan den dag te leggen.
De reis van prinses Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de in 1815 gekroonde koning Willem I, van
Delden naar Lochem ging blijkbaar langs de aan de Schipbeek gelegen boerderij Oude Sluis, op de
grens van Neede en Diepenheim, alwaar van de Needse bevolking en van de burgemeester en
gemeenteraad het nodige eerbetoon verwacht werd. Deze prinses was een volle nicht van Willem I en
had dezelfde naam als haar schoonmoeder. Zij kwam op Driekoningen 1814 met haar driejarige
dochtertje Marianne vanuit Duitsland terug naar Nederland. Twee dagen later, op 8 januari 1814
volgde haar schoonmoeder, prinsesweduwe Wilhelmina met mevrouw de hertogin van Brunswijk
Luneburg en haar stoet dezelfde weg. Zie verder het einde van paragraaf 8.1.4.
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Schilderijen van Koningin Wilhelmina
(1774 - 1837), eerste echtgenote van
koning Willem I. Het schilderij links is
in 1833 vervaardigd door J.B. van der
Hulst. Het schilderij van de jonge Mimi
boven (~1795) is van een onbekende
schilder. [Bron: Wikipedia.]

Of de Needenaren beide prinsessen mochten toezwaaien is niet duidelijk. Het was in elk geval even
“koninklijk” druk bij de Oude Sluis.
7.2.7 Olthof te Noordijk in 1814.
In paragraaf 2.2.2 was de weduwe Lankheet van pachtboerderij Olthof in het nieuws vanwege het niet
op voldoende wijze aanzeggen van het wachtlopen op het Hoge Huis te Borculo. Nu, in 1814 waren er
andere zaken aan de orde en wel in maart een probleem met dubbele contracten en in oktober een
poging om te ontkomen aan de oproep tot deelname aan de landwacht. Op 25 maart 1814 richtte
burgemeester Soeters zich tot de commissaris van het kwartier Zutphen met de volgende brief:
Dient ter informatie vanwege het contract van Jan Lankheet voor zo verre wij dat hebben kunnen
bekomen. Dat wel in het jaar 1803 toen dit contract tot stand is gebragt den daar in vermelden Jan
Jasink als toen weduwnaar zijnde van Gesiena ten Raa zonder kinderen voornemens is geweest het
erve Olthof volgens contract te ontruimen maar dat enige weken daarna geheiden Jan Jasink zich in
het huwelijk heeft begeven met Esselina Lankheet zijnde een dochter van wijlen Hermanus Lankheet
en nog in leven zijnde moeder Harmina Vruwink en zuster van hem Jan Lankheet dat dus deze
gehuwden op de plaats Olthof zijn blijven wonen in het genot van voorschreven contract dat het egter
niet wenselijk is, dat hier omtrent een tweede contract bestaat maar dat het ons is voorgekomen wijl
Jan Jasink zig bij alle Landinpotien (belasting) als eigenaar en bouwman van het erve Olthof heeft
doen aanschrijven en als zodanig bij alle gelegenheid heeft gecompareerd, dat de zaken van het erve
Olthof op een vorig contract in ‘t jaar 1800 opgezet thans worden beheert en het contract van hem Jan
Lankheet van weinig waarde kan gerekend worden.
Blijkbaar zou Jan Jasink, ook Tjasink genoemd, in 1803 het erve Olthof ontruimen, maar is het daar
niet van gekomen, doordat hij er door het huwelijk met Gesina bij ingetrouwd is.
Hoe het mogelijk is, dat Jan Lankheet in oktober als onmisbaar op het erve Olthof werd aangemerkt,
is niet erg duidelijk, maar volgens een brief van de burgemeester van Neede aan de gouverneur van
de provincie Gelderland was dat wel zo, want deze schreef:
Dat Jan Lankheet eenige ongehuwde zoon is, is onbetwistbaar voor zijne ouders onontbeerlijk daar
des zelfs moeder Harmina Vruwink weduwe wijlen Hermanus Lankheet zig bevind op de plaats Olthof
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gehorende voorheen aan de provintie goederen, thans domein, bewoond en bebouwd wordende door
des zelfs dogter en schoonzoon Esselina Lankheet en Jan Tjasink en voor zo verre ons kennelijk is of
kennelijk is kunnen worden, voor deszelfs dogter en schoonzoon, voor haar bestaan verpligt zijn te
zorgen, volgens bestaane accoorden daar van opgerigt, wel meede en zig houden, dat voornoemde
moeder ’s jaarlijks voortaan eigen prevatieve gebruik en eigendom kan inzamelen de vrugten van een
stuk land in koorn onder de plaats genoemd ter grote van 4 scheep gezaaij en zulks zonder enige
ontgeltenis of bemesting van welk genot en voorregten de moeder voorn is proffijteerende en gezeid
Jan Lankheet ons niet anders bekend is als tijdens bij zijn zuster en zwager inwonende en de
bouwman te helpen bearbeiden en beploegen en derhalven niet anders kan aangemerkt worden als
dienstbaar te zijn geweest.
Of dit voldoende was om van de landstorm te worden vrijgesteld is niet duidelijk geworden.
7.2.8 Bewerkte brief uit het Keizerlijke tijdperk.
Op 3 februari 1814 werd er vanuit Arnhem door Le Procureur Imperial Criminel een bericht gestuurd
met betrekking tot het vonnis van de veroordeling van de gebroeders ten Thije. Op zich zou dit bericht
niet vreemd hoeven te zijn. Als echter naar de afdruk gekeken wordt en bedacht wordt dat eind 1813
alles wat aan de Fransen herinnerde met veel woorden voor het nieuwe vrije Koninkrijk ongeschikt
was verklaard, dan bevreemdt het zeer, dat zo’n omgebouwde brief verstuurd werd. Zou er gebrek
aan papier zijn geweest of zou de afzender vanwege weemoed nog geen afscheid hebben kunnen
nemen van dit “prachtige” drukwerk?

Bewerkte brief uit het Keizerlijk tijdperk. (Archief Gemeente Neede)
7.2.9 Inschrijving vanuit Buurse nog steeds problematisch.
In mei 1814 hoorde Buurse nog steeds bij de gemeente Neede en waren er ook nog steeds
problemen om de inschrijvingen van geboorte en overlijden tijdig te Neede te doen plaats vinden. Dit
blijkt o.a. uit onderstaand schrijven van burgemeester Soeters aan de officier van eersten overleg (of
oorlog):
In het jaar achtienhonderd en veertien den veertienden der maand mei ’s agtermiddags tegen twee
uuren zijn voor ons Gerrit Soeters Burgemeester van Neede gecompareerd Gerrit Doornebosch oud
50 jaaren van beroep Landbouwer en wonende in de Buurschap Buurse gemeente Neede welke ons
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een kind wilde aangegeven uit hem en Geziena ten Heegde deszelfs huisvrouwe, op den tienden mei
dezes Jaars agtermiddaags om vier uuren geboren.
En daar ingevolge het wetboek tweede hoofdstuk art 55 de verklaring van geboorte binnen drie
daagen na verlossing moet gedaan worden, hebben wij zwarigheid gemaakt om deze inschrijving te
bewerkstelligen waarom wij bij dezen Kennis geven ten einde mogen ontwaar worden hoe wij ons in
dezen te gedragen hebben.
Het niet accepteren van de geboorte-inschrijving was niet zonder gevolgen gebleven, want op 19 juli
was de inschrijving nog niet afgerond. Blijkbaar moest Gerrit Doornebosch opnieuw voor de
burgemeester verschijnen om de aangifte gestalte te geven en bleef hij daarvan in gebreke. Want op
19 juli 1814 schreef burgemeester Soeters opnieuw een brief:
De bij ons ontvangen Missieve van den 5 july L.L. en bijgevoegd Arrest der Menute der Conventionele
vonnis ter zaake van Gerrit Doornebosch Uwed ons toegezonden waar van wij op den 10 dezer
maand Gerrit Doornebosch bij missieve hebben kennis gegeven hem daarbij vermanende om de
inschrijving van de geboorte van zijn kind als nu ingevolge de wet te doen, hierin nalatig zijnde
gebleven hebben wij hem andermaal op den 14 july door den veldwagter E. Dieperink laten
aanzeggen om alsnog de inschrijving van zijn kind te bewerkstelligen waarvan hier nevens proces
verbaal overlegge van zijne bevindingen. En daar gemelden Doornebosch tot heden nalatig is
geweest aan te voldoen aan de wetten alsmede aan het vonnis door den Regtbank geslagen, hebben
wij vermeend daarvan aan Uwed te moeten kennis geven en zodanig met derzelven te handelen als
bevonden zal worden behooren.
Misschien was het niet toevallig dat juist Gerrit Doornebosch overhoop lag met de gemeentelijke
administratie. Hij had dat blijkbaar al vaker bij de hand gehad. Op 24 augustus 1813 duikt hij op in een
brief van de burgemeester over de status van het nieuwe bevolkingsregister, of zoals het in de brief
werd genoemd het register der populatie. De burgemeester meldde dat alle inwoners van Neede van
12 jaren en ouder zich in het register hadden doen inschrijven met uitzondering van Jan Herman
Toetelink en Gerrit Doornebosch, beide inwoners van de Buurschap Buurse, die daartoe tot op dat
moment “agterlijk” waren gebleven.
7.2.10 Dode Gendarme gevonden in Neede.
Op donderdag 22 september 1814 zond de burgemeester van Neede een brief aan de officier van de
Regtbank te Zutphen met aanvullende informatie met betrekking tot een binnen de gemeente,
mogelijk in Buurse, gevonden dode gendarme. De dag er voor, woensdag 21 september dus, was de
gendarme reeds begraven. Een aantal dagen daarvoor zal het dode lichaam van de gendarme, die
mogelijk zondagavond nog in leven gezien was, gevonden zijn. De brief:
Hier nevens gaan eenige papieren weegens den overleeden gisteren begraaven Gendarm. Ik heb aan
den Burgemeester van Vreeden geschreeven en verzogt om enige personen, die ik hem heb
opgegeven, voor zig te doen roepen, die mogelijk eenig ligt daaromtrend zouden bij zetten en die
proces verbaalen mij doen toekomen, welke ik na ontvangst zal inzenden. Ook heb ik daar in de ronde
enige doen citeeren, die op morgen zullen raporteren ter zake dien persoon zondagavond
daaromtrent zoude gezien wezen en waarvan ik de raporten zondag zal toezenden aan den Majoor
gestationeerd Te Steinfort over dezen Gendarmen hebbe ik voorloopig raport gemaakt. Den op
gisteren alhier aangekomen voetgendarm zijn nadre omschrijvingen gedaan aan den Majoor en ter
hand gesteld als op de gedane aanvraag van het paard en Equipage. Ten dien einde wil ik Uwed
verzoeken daar deze aanvrage mogelijk zal herhaald worden hoe mij te gedragen en waar omtrent ik
de vinding van kosten, als onderhoud van ‘t paard, Eximinatie door de heeren Doctoren en kist voor
begraaven zal van uitbetalen, daar geene posten op de plaatselijke begrooting zijn guid gedaan, en
ook daar den plaatselijken Chirurgijn geen ‘s Lands nog plaatselijke tractementen geniet, behouden
zij voordeele middels Schadeloos gesteld te worden. Mij verlatende nader raporten van dit een en
ander in te wagten. Burgemeester van Neede.
Kortom, de burgemeester maakte zich zorgen over wie voor de kosten op zou draven. Maar al heel
snel kwam er wat dit betreft een oplossing. De majoor zelf kwam langs en heeft toegezegd de kosten
voor zijn rekening te nemen. Verder ging deze majoor er van uit, dat de gendarme de hand aan zich
zelf had geslagen en zich doodgeschoten had. Althans volgens het rapport van burgemeester Soeters
aan de rechtbank te Zutphen:
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Nadat ik de papieren had gesloten kwam alhier aan den Majoor met een onderofficier en Gendaarm
vergezelt met den Burgemeester van Vreeden welke na de neven het voorval van den dood gevonden
Gendarm over en nader te hebben gesproken aan mij verklaard dat overtuigend genoeg wat en nu
nog te meer voorkwam, dat den Persoon onder zijne orders gestaan hebbende, zig zelfs had
doodgeschoten, vervolgens mij zeer instantelijk verzogten om het paard en Equipaterie aan hem terug
te geven en de onkosten daar opgelopen te voldoen, ik vond geene Redenen voor zulks te weigeren
mits en der inventaris van de goederen, die hij van mij overnam in der belofte zo de Regtbank deze
goederen terugvorderen dezelve weer te doen bezorgen en de kosten door de Regtbank geoordeelt
wordende te voldoen, waarvan dan ook inventaris is opgemaakt en de overige formaliteiten onder
handtekening heeft overgenomen, heb ik gemeend uwed hier van te moeten berigten, als zijnde een
Landgerigt zeer vreemd, waarvan ik door ondervinding nog de wetten geen genoegzaam kennis
droege. G. Soeters.
7.2.11 Ook in 1814 weer besmettelijke ziekte.
In augustus 1814 heerste er weer een besmettelijke ziekte in Neede. Om welke ziekte het ging is niet
genoemd. Mogelijk ging het weer om de rode loop. De ziekte is ernstig van aard, want er was reeds
een aantal mensen aan overleden. De burgemeester zag zich dan ook genoodzaakt op 12 augustus
1814 rapport uit te brengen aan de commissaris van het kwartier Zutphen:
Daar ons door den heelmeester der gemeente is berigt geworden dat er zig eene Epedemi ziekte in
deze gemeente had geopenbaard waar van er eenige in het dorp en eenige buiten in de
Buurschappen liedens aan waren laborerende, tevens wierde wij geinformeerd dat twee lieden uit een
huisgezin waren overleden. Zo hebben wij dadelijk de nodige voorziening genomen om zo veel
mogelijk de besmetting voor te komen. Wij zullen niet mankeren om de Raporten, dien ons
deswegens van den Heelmeester worden gedaan ter uwer kennis te brengen.
Het ging daarna echter snel weer beter, want op 25 augustus kon de burgemeester een heel wat
positiever bericht sturen:
25 augustus aan de Commissaris het kwartier van Zutphen:
Wij hebben de eer uwed, ingevolge bekomen rapport van den Heer Gantvoort geadmitteerd Chirurgijn
alhier, den gunstigen toestand omtrent den Heersende Epedimie Ziekte in deze gemeente mogen
berigten daar zig op den 12 augustus j.l. onder zijne behandeling bevonden 9 personen, de welke alle
genoegzaam als hersteld kunnen worden beschouwd en thans een getal van 5 personen onder zijne
Behandeling zijnde, die alle aan de beterende hand en buiten gevaar schijnen te zijn, waar meede wij
vermeenen aan onze verpligting te hebben voldaan.
Maar ook in september was het nog niet helemaal over en waren er nieuwe gevallen te melden,
hetgeen te lezen is in het rapport van de burgemeester op 9 september aan de commissaris van het
kwartier Zutphen:
Wij hebben de Eer Uwed hier nevens in te zenden een certificaat weegens de gedane publiecering
van de viering van den Zondag. Heeden Morgen is ons door den Heer Chirurgijn dezer Gemeente
Rapport gedaan weegens den staat der Ziekten en Gewonden zig nog vijf Lijders bevinden onder
zijne Behandeling, die alhoewel eenige aan ’t Beteren en andere nog niet buiten gevaar waren, echter
scheen hem de Ziekte toe van eenen besmettelijken aard, wijl die huisgezinnen waar de ziekte heerst
veelal rond ging.
7.2.12 Betalingsachterstand traktement van de veldwachter.
Op 14 mei 1814 stuurde de burgemeester van Neede de begroting van het traktement van de
veldwachter over 1814 aan de commissaris in ’t kwartier Zutphen. Daarbij greep hij de kans aan ook
nog te melden, dat ondanks het opsturen van “de Rolles van den Veldwagter” het traktement van de
veldwachter over de jaren 1812 en 1813 nog steeds niet vergoed was.
Wij hebben de Eer Uwed hier nevens te zenden de begroting voor het tractement van den veltwagter
over het Jaar 1814 met verzoek dat derzelve mag worden excutaan verklaard. En daar wij de Rolles
van 1812 en 1813 sedert eenen geruimen tijd aan den ontvanger der gemeente hebben ter hand
gesteld en hem daarbij verzogd met den ontvangst die penningen voort te varen en hoewel mij bij
herhaalde reizen hier omtrend de dringste brieven geschreven hebben is er tot op dit ogenblik geen
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de minste werkzaamheid in het werk gesteld om daar van eenigen ontvangst te doen, alhoewel de
dringende omstandigheden van den veltwagter zulx noodzakelijk maakten, wilden wij bij dezen Uwed
verzoeken het doen hier te dirigeren op dat den ontvanger eindelijk eens met deze ontvangst begin
maakt.
Op 31 mei 1814 was er wat het traktement van de veldwachter betreft een schrijven van de Needse
burgemeester aan de ontvanger der directe belastingen te Borculo:
Bij ons ontvangen de Rolle van den veltwagter over 1814 waarin uwed zal bemerken de excutoon
verklaaring van den gouverneur dezer provintie, ik wilde Uwed hierbij verzoeken zo mogelijk hier op
te verrekenen maanden, bij uwe te doen perceptie te ontvangen de jaren 1812 en 1813 nog niet
ontvangen zijn, en daar de omstandigheden van den veltwagter het noodzaakelijk maaken eenige
intaspeering voor hem doen.
Ook in juni 1814 werd nog steeds melding gemaakt van de Rolles van de veltwagter en ook in juli
kwam het opnieuw voor in een aan de commisaris gerichte brief:
ingekomen het dezelve bij besluit van den 1 april LL N0. 13:2 devisie heeft geaprobeert en excutaan
verklaard, welke geco ter zake weij dadelijk aan de gemeente ontvanger W. van Pembroek hebben ter
handgesteld met melding van den ontvangst voor den eersten termijn te bespoedigen, hem ander
maal op den 14 april LL ter kennis doen toekomen het besluit van Heer Commissarissen generaal de
de
dato 8 april no. 1 2 divisie om gemelde quotatie met een derde te vermeerdern tot vinding den som
en kosten der Landstorm. Daarbij aandringende om de invordering te bespoedigen om de verschulde
termijnen op zijn tijd te kunnen voldoen dan daar wij tot leedweezen vernamen geene de minste
werkzaamheeden, en daar de Rolles voor het Tractement van den veltwagter van 1812 en 1813
oninvorderbaar bleeven, heb ik mij bij missieve de dato den 14 mei LL daarvan kennis gegeven aan
den Heer Commissaris met verzoek het daar heen te dirigeren dat de ontfangsten worden
verspoedigd, nog ander maal bij missieve van den 2 juny LL aan den Heer Commissaris herhaald, dat
wij geene de minste aanstale vernamen in den ontvangst voor de Landmilitie als meede met de
navordering van ’t Tractement voor den veltwagter over 1812 en 1813 en het nog resterende voor de
gemeente Budgets van 1812 en 1813 ter somma van ruim 800 francs daarbij te kennen gevende dat
ik mij in den onmogelijkheid bevond om de afbetalingen van de onderscheiden posten te doen en mij
buiten staat stelde om als ook de gemeentensrekening na behoren te doen opmaken en in te zenden,
alle het welke mij in de verleegendheid heeft gebracht om de nodige afbetalingen te doen, waarom ik
mijn eigen Kas heb moeten gebruiken tot dringende voldoening van Gemeentens schulden onkosten
van pieken Trommels ext hen die eerste van den Landstorm op hope, dat er van tijd tot tijd gelden
zouden ingecasseerd worden om het verschuldigde af te doen en alzo mijn voorschot terug erlangen
uit welk een en ander Uwed zult gelieven op te merken dat mijne herhaalde pogingen tot nu toe
vrugteloos zijn geweest en daar men deze invorderingen bij termijnen had kunnen doen en minder
bezwaarlijk voor de ingezetenen daar men thans met alle overhaasting zal moeten doen.
En aan Pembroek, de gemeenteontvanger:
Daar ik vermeene wijl Uwed de quotifatie voor de landmilitie alsnog hebbende Uwed ook deze nevens
gaande missieve moet toe zenden Uwed zal hier uit ontwaren dat door verslappende van den
ontvangst de grootste onaangenaamheden ten gevolge hebben.
7.2.13 De beken in Neede
Door de uitbreiding van de gemeente Neede met Gelselaar en Buurse liep aan de ene kant van de
gemeente over grote afstand de Schipbeek, deels ook Buurser Beek genoemd. Deze beek vormde de
grens tussen de gemeente Neede aan de ene kant en Haaksbergen en Diepenheim aan de andere
kant. Tevens was dit de provinciegrens. Aan de andere kant stroomde de Bolksbeek, die toen nog bij
Markelo in de Schipbeek uitmondde. De Schipbeek stroomde naar Deventer en was voor deze stad
economisch van groot belang. Op dezelfde wijze was de Berkel van belang voor de stad Zutphen, die
via deze beek een verbinding had met de stad Vreden. Maar ook Deventer had belang bij een
verbinding met Vreden, zoals de Deventer stadsbestuurders eeuwen geleden al in Vreden kenbaar
hadden gemaakt.
Met het uitgraven van de Bolksbeek werd zo’n verbinding gerealiseerd. Het was dan ook voor de
steden Deventer en Zutphen van belang om de beken bevaarbaar te houden. Ook de Berkel- en
Schipbeekschippers hadden hier belang bij, alhoewel het eigen belang bij deze mensen ook wel eens
voorop stond. Want wanneer er te weinig water in de beek stroomde en hun schuiten vastliepen, dan
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kwam het voor, dat ze een dam opwierpen om vervolgens, als deze doorgestoken werd, een eind met
de opgewekte stroming mee te varen. Over de achtergelaten damrestanten maakten ze zich niet druk.
Langs de Schipbeek woonden schippers o.a. op “de Kappe”, zoals de niet uit Rusland teruggekeerde
schipper Jannes Cappen en op “Steenmors” o.a. Hendrik Jan Dieperink, die in 1820 als schipper
getrouwd is. Ook langs de Bolksbeek zijn schippers actief geweest.
Naast de schippers hadden ook de diverse (water) molenaars belang bij voldoende waterstroming in
de beken, hetgeen ook regelmatig tot conflicten met bestuurders en aanwonende boeren leidde, De
langs de beken wonende boeren gooiden nogal eens zand en andere zaken in de beek in plaats er
wat uit te halen. Dat leidde tot hoge boetes als ze betrapt werden. In Lochuizen zijn conflicten bekend
van boeren, die stuwen in de Elsbeek verlaagden, waardoor de watermolen van Markvelde
onvoldoende water te verwerken kreeg. [Bron: Waterschap Schipbeek 1881 – 1891.]
De stad Deventer had ter bevordering van de doorstroming zelfs de bruggen in Lochuizen gekocht en
was daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan die bruggen. Dat ze hierbij in gebreke zijn
gebleven, blijkt uit een brief van de Needse burgemeester aan de burgemeester van Deventer op 16
februari 1815, waaruit een citaat:
bij onderscheiden inspecties der Schipbeek het ons is gebleken dat niet alleen den slegten staat,
maar vooral de gevaren die zouden kunnen ontstaan door de bruggen in de Buurschap Lochuizen
gemeente Neede, die ten eenen maal onbruikbaar zijn en waarover wij ons meermalen aan de
opzienders van de Markt van Lochuizen hebben vervoegd om de zelve in eenen behoorlijken
bruikbaren staat te brengen.
De “opzienders” van de Marke Lochuizen hadden echter te kennen gegeven, dat de bruggen aan de
stad Deventer toebehoorden en dat Deventer dus verantwoordelijk was voor het onderhoud. Vandaar
de brief van de burgemeester aan het gemeentebestuur van Deventer. De burgemeester toonde nog
wel begrip voor de situatie van de stad Deventer, die, zoals elders is vermeld, langer dan de rest van
Nederland onder Frans bestuur was gebleven:
Daar ik tot hiertoe berust heb, als zulx toeschrijvende aan de bekrompheid van de plaatselijke en
steedelijke fondsen die door het Fransche bestuur in die mate werden begeerd, dat veelal zulke
reparatien moesten worden voorbij gegaan.
De burgemeester vroeg uiteindelijk om duidelijkheid met betrekking tot de Deventer verplichting de
bruggen te repareren. Was deze verplichting er niet, dan zou hij zelf voorzieningen zien te treffen.
7.2.14 Noodweer in Neede op 14 juni 1816.
Op 16 juni 1816 berichtte de burgemeester van Neede aan de gouverneur over het noodweer, dat
twee dagen eerder in Neede gewoed had en dat een deel der gemeente onder water had gezet:
In den morgen van 14 juny 1816 zag men ten zuiden reeds de verschijnsels aan de lucht van een
opkomende donderbuij die zig van tijd tot tijd meer samentrok, en door hunne gloeiende pijlen die
zich ten oosten daar van vertoonden vrees van zwaar onweeder voorspelden, het welk dan door het
langzaam opkomen, nadat men den ganschen voordemiddag bliksem en donder van verre gehoord
had, en omtrend half drie uren agtermiddag boven ons met zware bliksem en donderslagen zich
vertoonde welke verzeld van eenen zeer zwaren stormwind, die vrugt en andre bomen ten needer
wierp en gepaard met stortregens, die in weinige minuten de gansche straten als in eenen waterplas
deden voorkomen waarvan de alhier zijnde zeer oude menschen geen voorbeeld konden voorstellen,
de weinige hagel die hiermee gepaard ging heeft geen schade veroorzaakt. Nadat deze buij meer dan
een uur had aangehouden ontdekte men ’s avonds om zes uren een andere buij in ’t oosten, die
haare wending door het zuiden nam en omtrend tien uren zich boven ons bevond, met zware bliksem
en donder, die de vorige evenaarden, gepaard met een zwaren stortregen, die ruim een half uur
aanhield, waarop de lugt met een stille koelte zwaar bleef en ons noch meer regen voorspelde, het
welk dan in den volgenden morgen, om halfvier uren zich bevestigde toen de regen meer dan twee
uren onder een zagte wind aanhield, zodat door den menigvuldigen regen, de lage landerijen zijn ten
onderen geraakt en onderscheiden vheehouders genoodzaakt hun vhee op te stallen, echter heeft
men hoop (ofschoon geen menschen geheugen alhier in ’t zomersaisoen zo hoog geweest is) dat
binnen enige dagen de landen weeder zullen droog worden en men het vhee daar weder op brengen
kunnen. Mij hebben vermeend Uwegeb geen ondienst te doen zulks ter uwer kennis te brengen. De
burgemeester van Neede.
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7.2.15 Diefstal in Noordijk.
Tijdens de nacht van 17 op 18 juni 1816 was er een poging gedaan om bij J.H. Zaaltink in Noordijk in
te breken. Burgemeester Soeters berichtte hier op de volgende wijze over aan de directeur van politie
te Arnhem:
Door deze neme ik de vrijheid om ter kennis van Uwed te brengen dat op tem mijnen Cantore gedane
aangifte van den landbouwer J.H. Zaaltink wonende in de buurschap Noordijk in de gemeente Neede
in den nagt van 17 op 18 juni dezer maand ‘s nachts om twaalf uren had inbraak gedaan aan een
kamer van zijn huis maar dat zulks was ontdekt geworden door dien zijne twee meiden dien avond
waren uit geweest en om twaalf uren te huis komende vonden staan voor de deure een kerel, welke
op het gezigt van deze twee dadelijk stok slagen had gegeven en toen noch drie andere kerels uit die
kamer, die door hun reeds was opengebroken waren ontgekomen met agterlating van de goederen
die zij reeds hadden uit de kamer genoomen en buiten gedragen, maar dat de dieven zich hadden
met de vlugt gered alleen meegenomen een half sleeter pijje rok en agterlatende een vermoer beitel
en hard twee stokken van de dieven ……
De burgemeester beklaagde zich er verder over, dat hij zo laat was geïnformeerd, zodat de dieven
alle tijd hadden om te ontkomen en sporenonderzoek niet meer vruchtbaar was. Hij informeerde op
dezelfde wijze de gouverneur van de provincie.
Dit was niet de eerste keer dat er dat jaar in Noordijk werd ingebroken. Op 28 april was het bij
Christiaan Hondelink op de boerderij “Brinkhof“ ook al raak geweest. De burgemeester had aan zowel
de directeur van politie als aan de gouverneur het volgende gemeld:
Kennis te dragen van in deze gemeente en wel in de boerschap Noordijk No 268 bij den landbouwer
ste
C. Hondelink in den nacht van den 26 op den 27 april JL gepleegde diefstal door middel van braak
aan de zogenaamde zij of staldeure aan het zuidzijde van ’t huis binnen gekomen waar door de
dieven een waschkuip waarin 40 mans en vrouwen hemden, waar onder twee gemerkt met KH, 6
bedlakens, waaronder 4 gemerkt met EMK, twee tafellakens, een linnen borstrok en 5 kussenslopen
uit de keuken naar buiten gedragen en al het linnen gestolen.
Tot nu toe heeft men de daders niet kunnen ontdekken en niets van het gestolen goed teruggezien.
Wel werd nog vermeld, dat er ‘s middags bij het genoemde huis een verdacht persoon was
waargenomen, ene Heetpas, die daar wel een uur vertoefd had en die wel bekend was om zijn slechte
daden. Hij was zonder vaste verblijfplaats en zou de komende tijd ten nauwste gesurveilleerd worden.
7.3 Ook na de bevrijding nog steeds een veelheid aan belastingen.
Patenten, aan de ontvanger der Gemeente van Neede, van de burgemeester,
Op 12 juli 1814 wordt de Lijst van de Patenten als meede die van het vhee vonds en 85
patentzegels, voor welke Laatste uwed mij zelei zult doen toekomen , uwed zal zig met de
uitvaardiging van patenten onmiddellijk dienen bezig te houden en die verscheinen termijnen te
innen en Uwed stiptelijk te gedragen na het geene daarbij art. 2 van het besluit van den heer
Commissaris Generaal der Finant van den 4 april LL No 9 is bepaald, wat aangaat de Rolle van het
Vhee Vonds hier meede verneeme ik nog weinig uitstel is. Waarmeede bin .. de burgemeester
voorn,.
Ook voor de landmilitie moesten op basis van Rolles door W. van Pembroek invorderingen gedaan
worden. Op 14 juli berichtte de burgemeester aan de commissaris van het kwartier Zutphen, dat daar
nog weinig schot in zat.
Molenaars en bakkersbelasting (10 september 1814)
Ter voldoening aan de Circulair van den heer Gouverneur dezer Provintie de dato ontvangen :: Nr.
7165 2 divisie, hebben wij de eer over dezen het volgende te berigten, dat ingevolge besluit van
Z.K.H. onzen geëerbiedigde Souverein de dato 28 july LL Nr 38 daarin vervat volgens Art. 9 de
Molenaars en de zelven knegts, Bakkers en Tappers in wijnen, den Eed bij de wetten vastgesteld,
hebben afgelegt en van den gedanen Eed behoorlijk acte opgemaakt en van Enve geschreeven.
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7.4 De nationale militie en de Slag bij Waterloo.
Ook na de bevrijding eind 1813 was het met de strijd tegen de Fransen nog niet gedaan. Ook toen
waren er in het Nederlandse leger, dat toen de Nationale Militie werd genoemd, nog steeds militairen
nodig. Militairen, die voor Napoleon waren opgeroepen en die wel teruggekeerd waren, werden aan
de grenzen opgewacht door de sergeanten van die Nationale Militie. Dikwijls werden ze van desertie
beschuldigd, ook al waren ze in het bezit van een Frans militair paspoort als bewijs dat ze op
rechtmatige wijze uit het Franse leger of de marine waren ontslagen. Ze werden voor de keus gesteld
om ofwel dienst te nemen bij de Nationale Militie met als beloning een pot snert of de gevangenis in.
Vaak werden ze ook met de billen bloot over een balk gelegd en door een sergeant met een stok
bewerkt. En dat alles met verwijzing naar een besluit van de soevereine vorst Willem I, dat
teruggekeerde soldaten geen vrijstelling van dienstneming in de Nederlandse krijgsmacht hadden. Dat
besluit was uitgevaardigd vooruitlopend op het desbetreffend Koninklijk Besluit, dat op 18 september
1814 werd genomen toen de meeste nog levende in Franse krijgsmacht zijnde Nederlandse militairen
al waren teruggekeerd. De gegoede burgers, die dienst gedaan hadden bij de vroegere gardes
d'honneur, werden vrijgesteld omdat “die per slot van rekening veel hadden moeten lijden”. Dit was al
een teken aan de wand, dat de gegoede burgerij het weer voor het zeggen wilde hebben.
De lotingen bleven bestaan. De Needenaren, die uitgeloot waren voor de nationale militie moesten
e
zich melden in Zutphen. Daar bevond zich het 8 Bataljon van Linie dat 1500 man sterk was. Dit
bataljon heeft ook succesvol deelgenomen aan de slag bij Waterloo onder Wellington, alhoewel
Wellington daar geen enkele melding van heeft gemaakt. Het ziet er naar uit, dat hij alle eer voor de
Engelsen opeiste, hetgeen in de geschiedenis vaker voorgekomen is. Een uitvoeriger verslag van de
slag bij Waterloo is te vinden in paragraaf 10.3. Hier wat meer aandacht voor enkele lokale aspecten.
Op 25 januari 1814 stuurde de Constitutionele Commissaris in het Arrondissement Zutphen aan de
heer Burgemeester van Neede de opdracht om de eerste 85 namen van de lotinglijst door te geven:
Ter voldoening aan de mij door de Heeren Commissarissen Generaal gegeven last dient deze om
Uwd aan te schrijven om voor den Militie Raad te Zutphen op de 8 february te doen Listeren uit Uw
gemeente de personen van N 1 tot N 85 op de trekkingslijst voorkomende.
Ik verzeker Uwd van mijne agting, de Amt. Comm. Voormeld A.P.R.C. van der Borch.
Op 13 maart 1814 is het aantal manschappen dat Neede moet leveren voor de landmilitie vastgesteld
gezien de brief van A.P.R.C. van der Borgh ,de kwartiercommissaris te Zutphen:
Het contigent uwer gemeente in de Landmilitie is definitief bepaald op 23 man.
Gevolgd door een reprimande aan de burgemeesters, die lijsten ingestuurd hadden die niet aan de
eisen voldeden. Gemeenten die omissies in hun lijsten hadden, werden voor de militieraad geroepen.
Op 12 april 1814 moesten de manschappen aantreden en werden ze begeleid door Jan Willem Mol te
Nijmegen afgeleverd. Maar er ontbrak er blijkbaar één en dat gaf problemen, waarover de volgende
correspondentie ontstond:
Commissarissen admiraal Arnhem 14 april 1814,
Heeden morgen bij ons ontfangen eene aanschrijving van den Commissaris van het Kwartier Zutphen
dato den 12 april L.Leeden No 60 om binnen tijd van 24 uuren na ontfangst der aanschrijving voor zo
verre niet voldaan is aan de inzending van der Lijst van de personen het Contegent der Landmilitie
vallende en na Nijmeegen opgezonden om als dan binnen de bepaalde uuren deze Lijst in te zenden
aan Heren Commissarissen generaal, hebben wij de eer bij deezen aan Heeren Commissarissen
generaal te berigten dat op den 30 Maart LL door ons zijn opgezonden, onder geleide van Jan Willem
Moll, de manschappen behorende tot het contegent dezer Gemeente met twee Lijsten, evenals waar
van wij de eer hebben hier neevens Copie van in te zenden zonder dat bij terugkomst van den
Conducteur ons eenige berigten weegens de aflevering zijn gevonden dan alleen een briefjen
getekend den 2 april van den volgende inhoud;
Jan Willem Mol, gemeente Neede heeft hier manschappen aangebragt zonder de Rijs gelden,
zo lange alle de manschappen en het bewijs hoeveel ieder gemeente is aangeslagen hebbe
kan en mag daarvoor geen Reçu afgeven. Nijmeegen 2 april 1814, (was getekend) Hoynck van
Papendrecht, L. Collonel.
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Dan daar zig in het afmarcheeren van het Contigent ons berigt wierd dat den persoon van Teutelink
Berend wonende in de Boerschap Buurse dezer gemeente destijds en vooralsnog is Labourerende
aan Catrale zieken Koortsen alhoewel thans aan de Beterende hand, niet is meede vertrokken na
Nijmeegen op den bepaalden dag, is er hoop dat den zelven eerlang in staat zig zal bevinden om te
kunnen Marcheeren waarom wij geoordeeld om aan UWEGste deze bijgaande Lijst in te zenden met
veronderstelling dat de reeds afgezonden bij Uwed niet zijn gevonden. Waarom wij de eer hebben ons
met de meeste gevoelens van hoogagting te noemen.
Blijkbaar was Jan Willem Mol met één man minder dan op de lijst stond te Nijmegen aangekomen. De
luitenant kolonel (Tieleman Evert) Hoynck van Papendrecht, die ook als zodanig aan de slag bij
Waterloo deelgenomen heeft, was niet bereid een ontvangstbewijs voor het gevraagde contigent af te
geven en reisgeld te betalen. Het ontbreken van de zieke Berend Teutelink uit Buurse werd niet door
de kwartiermeesters te Nijmegen geaccepteerd.
Omdat de jongemannen, die boven Berent Geerdink op de lotinglijst stonden niets begrepen van het
afkeuren van Berent Geerdink, die op het oog fier en monter was, schreef de burgemeester op 1 juni
1814 een brief aan de gouverneur van de provincie:
Daar onderscheidene jongelieden welke met hunne nummers volgen op Berent Geerdink Nr 72 ons
aanzoek gedaan hebbende om te mogen weeten waarom dien persoon is afgekeurd wijl ze niet het
minste gebrek bij haar verkeer met hem bespeuren, het is uit dien hoofde wij de vrijheid neemen aan
Uwd te schrijven, daar denzelfen persoon bij of op de Loting geene gebreken heeft opgegeven en ook
voor de Militieraad gezonden te Zutphen voor capabel is verklaard en daar wij dezen persoon
dagelijks onder het oog hebben en met eenig zigbaar teken of vermoedelijke ongemakken aan hem
opmerken wenschen wij gaarne te weeten, indien zulx zijn zou wat de gebreken of uitzonderingen zijn
die reedenen geven van afgekeurd te worden opdat wij in staat zijn aan zodanige aanvragende
personen een bescheidend antwoord te geven en zij overtuigd worden dat zulx is ingevolge vrij
verklaringe. De burgemeester van Neede.
Wie Berent Geerdink was en wat er met het verzoek werd gedaan is nog niet gebleken.
Nadat op 18 april 1815 de burgemeester opnieuw een alfabetische lijst van de uitgelote jongelingen
voor de Nationale Militie aan de Militiecommissaris van het district Zutphen had aangeleverd, volgde
er nog een toevoeging betreffende de remplaçanten Gerit Jan Pruil en Hendrik Rot.
Nadat ik de inschrijvingslijst der zich aanbiedende personen had gesloten en daaruit de Alfabetische
lijst opgemaakt, die zelfs heb toegezonden wierde in die tijd nog twee personen ontdekt waarvan
vermeend heb Wed niet onkundig te laten maar alsnog op de bijgaande lijst overleggen en waarvan ik
de volgende opmerkingen erbij heb gevoegd:
1e daar Pruil Gerit Jan geboortig alhier en wier vader en moeder beide overleden zijn, zich in Januari
als Remplaçant heeft geëngageerd aan dit jaar voor iemand thans in deze gemeente wonende, maar
in 1814 onder de landmilitie gediend hebbende te Doesburg en aldaar zich in de landmilitie heeft
ingetrokken.
e
2 Rot Hendrik geboortig alhier, de vader onbekend, heeft zich in 1814 als remplaçant geëngageerd
voor iemand uit Loge zo dat deze beide personen zich als nog in de Landsdienst bevinden
Waarom wij het aan voegzaam gevonden hebben daarvan deze beide jongelingen zich door hunne
familie of anders hadden behoren aangegeven te worden en dezelve ontdekt hebbende bij Wed
bekend te maken. De burgemeester van Neede
Vervolgens verzocht de burgemeester op 17 mei 1815 aan de militiecommissaris een bewijs dat de
remplaçanten Gerit Jan Pruil en Hendrik Rot inderdaad in dienst getreden waren. De op 1 mei 1793
geboren Gerit Jan Pruil is als remplaçant gegaan voor de in Lochem geboren Meindert Praastink en
Hendrik Rot voor de eveneens in Lochem woonachtige Berend Henzelaar.
7.4.1. Het einde van de landstorm.
Eind 1815 was de lokale dreiging blijkbaar zo zeer afgenomen, dat er geen reden meer was de eind
1813 ingestelde landstorm verder te laten voortbestaan. Dit was voor de burgemeester van Neede
reden om de gouverneur er nog maar eens aan te herinneren, dat er ten behoeve van de landstorm,
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die blijkbaar ook als schutterij werd aangeduid, kosten gemaakt waren, waarvoor nog steeds geen
vergoeding ontvangen was. In zijn schrijven van december 1815 gaf hij aan, dat:
omtrend de kosten die hebben plaats gehad bij het doen van wagten en partrouilles ter verzeekering
van de openbare veiligheid
volgens de voorschriften declaraties zijn ingediend en dat er nog betalingen plaats moeten vinden
aan: den heer Luitenant Collonel van het 5de Battaillon van Borculo waar onder Neede behorende
en dat het beschikbaar stellen van huizen door inwoners voor oefeningen ook nog niet vergoed was:
als noch onbetaald zijn en door de zodanige onzer ingezetten welke wij met het houden der wagten in
hunne huizen hebben moeten belasten ons telkens verzoekende de betaling daar van te bevorderen
Veel roemruchte beroepsmilitairen zijn hun carrière op zeer jonge leeftijd als tamboer in het leger
begonnen. Tijdens veldslagen, zoals bij de slag bij Waterloo, waren tamboers onontbeerlijk. Na het
trompetsignaal om aan te vallen, werd de aanval met opzwepende trommelslagen ondersteund. Op
onderstaand schilderij zijn heldhaftige Nederlandse tamboers duidelijk in beeld gebracht. Elders is
genoemd, dat er tijdens de Slag bij Waterloo te midden van de afgebeelde tamboers en pijpers een
granaat geland was, waardoor er veel slachtoffers waren gevallen.

Een schilderij van Jan Hoynck van Papendrecht: "De divisie van Chassé in de slag bij Waterloo".
Afgebeeld is het Bataljon Infanterie van Linie nr. 2, op het moment dat Luitenant Generaal Baron
David Hendrik Chassé Luitenant Kolonel Speelman aanmoedigde om met zijn bataljon de aanval in te
zetten op de Keizerlijke Garde van Napoleon. Aangezien Chassé eerder in dienst was geweest van
Napoleon, moet deze felle en geslaagde tegenaanval één van de breekpunten voor de uiteindelijke
nederlaag van Napoleon zijn geweest. Toen de Fransen een gat in de linies van de geallieerde
troepen onder Wellington hadden geslagen heeft de divisie van Chassé zich heldhaftig
teruggevochten en de Fransen met een uiteindelijke bajonetaanval grote verliezen toegebracht.
Om de Needse landstorm een “echte” landstorm te laten zijn, waren ook hier trommels aangeschaft.
Toen het einde van de landstorm naderde moesten deze trommels opgeslagen worden in het
Rijksmagazijn van Kleding te Delft. Blijkbaar konden de aanschafkosten worden teruggevraagd,
waardoor er rond de verzending der trommels een uitvoerige correspondentie is ontstaan. Op 13
Februari 1816 stuurde de burgemeester onderstaande brief aan de gouverneur:
Ter voldoening aan Uwedgt besluit van den 4 der maand LL No 563/14 betrekkelijk de gedeeltelijke
overneeming van koperen trommen ten dienste van de schutterij, dient dat er 2 koperen trommen met
daarbij behorende slagbanden en stokken, bij de rustende schutterij in deze gemeente voorhanden
zijn. Dezelve zijn herkomstig van deventer geleverd door G. van Olst, koopman aldaar, deszelven
aankoop is bekostigd uit de gemeentekas over den dienst van 1814 en voor ieder trom betaald 25
gulden dus voor beiden 50 guldens en waarvan ik een duplicaat zoude hebben overlegd, maar door
absentie van den ontvanger hier in verhanden zal ik zodra mogelijk mij deszelve is geworden doen
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toekomen, dat dien tengevolge een van genoemde trommen met deszelven slagbanden en stokken
door ons op den 26 dezer maand op Zutphen en vervolgens aan ’s Rijksmagazijn van Kleding te Delft
te worden gezonden.
Om vervolgens 17 februari 1816 aan de Needse gemeenteontvanger Crooksius een kopie van de
gedane betaling te vragen,
Bij besluit van zijn K. Majesteit onzen geëerbiedigde Souverein en daar op gevolgd besluit door den
heer Gouverneur deezer provintie moeten de trommels voor de gemeente aangekogt ten dienste van
de landstorm gebeurd, aan ’s Rijksmagazijn van kleding te Delft opzenden, dan daar ik vooraf aan de
Gouverneur een juiste opgave moet doen van de kosten der trommels met overlegging der
justificitaire stukken en bescheiden heb ik nodig van Uwegst een duplicaat quitantie van dat geene
aan H.J. van Olst voor deze trommels betaald is geworden, mij daarmede vereerende voor of op den
19 dezer maand, zal mij in staat stellen om aan de intentie van den Gouverneur te kunnen voldoen en
waar door Uwedgst mij zult verpligten aan
Blijkbaar was het op 13 juni 1816 zover geregeld, dat de trommels verzonden kunnen worden, zodat
dit met onderstaand schrijven aan de gouverneur gemeld kon worden:
Ter voldoening van Uwegst besluit van 7 juni LL No 2609 devisie 3
Hebben wij de eer te berigten dat door ons op den 13 dez zijn afgezonden op Borculo en vervolgens
op Zutphen en van daar aan het Rijksmagazijn voor Kleding te Delft twee koperen trommels in
behoorlijken staat met draag en slagbanden twee paar stokken alle behoorlijk in een kleed gepakt,
met een merk L.M.D. ten gelieve van een missieve aan het Rijksmagazijn van Kleding te Delft.
En tenslotte ook op 13 juni 1816, ter begeleiding van de zending, een bericht aan ’s Rijksmagazijn van
Kleeding te Delft, 13 juni 1816:
Ingevolge bekomen authorisatie de dato den 7 juni LL Nr 2646 divisie 1 van zijn E. den Heer
Gouverneur van de provintie Gelderland zent den ondergetekenden burgemeester van Neede,
kwartier Zutphen provintie Gelderland, Canton Borculo, aan het rijksmagazijn van kleding te Delft in
een baal gepakt, voorzien met het merk L.M.D. … behoren, met vellen en koorden betrokken koperen
trommen met daarbij slagbanden en stokken.
7.4.2. Jacht op deserteurs in Buurse.
De burgemeester van Neede had de opdracht gekregen enkele deserteurs op te brengen. Deze
deserteurs hadden zich moeten melden om dienst te nemen in de Landmilitie. Op 31 mei 1814 bracht
hij van deze actie verslag uit aan de gouverneur van de provincie.
In gevolge uwed last van den 21 maij LL no 30 derive verzoek de deserteurs, en wel speciaal van
Hermanus ter Beek en Gerrit Willem Moes hebben wij ons op den 27 dezer ’s avonds tien uren met
een sergeant, 2 corporaals en zes gemeenen uit den Landstorm, nevens den veltwagter ons begeven
tot de naspeuring dier en andere deserteurs hebbende veldwagter met een brief gezonden aan den
schout van Haxbergen om de nodige assistentie te vragen weegens de onderzoekende van Gerrit
Willem Moes, wijl deszelfs moeder in die gemeente is woonagtig en die mee aldaar aan willen voldoen
is het vetrek doorgezogd maar aldaar niet gevonden, zijn wij vervolgens om één uur in de Boerschap
Buurse met de naspeuringen voortgegaan en wel in de woningen waar deze deserteurs het laatst als
boerenknegts hadden gewoond en bevonden deszelve niet maar een vreemdeling, welke zig als
boerenknegt sedert enige weken had opgehouden, na gene voldoende bewijzen te hebben dat hij aan
de Landmilitie had voldaan, en van Leiden geboortig en bij onderzoek bleek gedeserteerd van ments,
hebben in arrest genomen. En in een andere woning bevonden een vreemdeling geboortig volgens
zijn zeggen van Oldenzaal en gedeserteerd van de landmilitie te Zwol in arrest genomen. Vervolgens
de onderzoeking aan 2 woningen gedaan hebbende en niets meer bevondende hebben wij 3 man van
de Landstorm van de 4de Compagnie te Buurse belast om den eenen deserteur te transporteren na
Alsteede en een Certificaat terug te brengen van hare gedane transport het welk zij ons op den zij
deren behoorlijk van den vice burgemeester getekend hebben ter hand gesteld. En den anderen
ingelijks hebben doen transporteren op Enschede alwaar zij den Burgemeester ziek thuis bevonden,
zig vervoegden bij den Vice Burgemeester welke hun verzogd had hem te brengen na ’t stathuis
alwaar hij door den veltwagter onder bewaring was genomen, maar dat echter den gem (gemelde vice
burgemeester) deze man door een sprong die hij gedaan had den veldwagter was ontvlugt en
weggekomen. De manschappen met de Transportering belast beklagen zig volgens en brief van de
2de Luitenant ons toegezonden, dat zij geen recu van den vice burgemeester van hunne transportering
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hebben kunnen bekomen maar haar gezeid had, zo de burgemeester haar niet wilde geloven, hij dan
maar zou schrijven.
Wij hebben vermeend om een zodanige schriftelijke niet te doen wijl in een brief, welke wij ten geleide
en kennisgeving van den deserteur en hadden bijgevoegd hem daarna hadden verzogd ons te
berigten daarvan.
Met veele verwondering hebben wij van onderscheiden menschen langs den weg na Buurse en zelfs
in Buurse aangehoord hoe wij ze nauwkeurig onderzogten maar men (twee deserteurs) wijl zij aan de
overzijde van de beek onder Haxbergen en Enschede een menigte van dezelfden bevonden en die
vrijelijk haar bezigheden dagelijks waarnemen waarom wij in de Buurtschap Buurse aan de 2
Luitenanten van de 4 Compagnie ten sterkste hebben aanbevolen om ons in het naspeuren van
deserteurs wijl die Buurtschap eenen afstand van circa 4 uuren van ons verwijderd is behulpzaam te
zijn. En niet te dulden dat zig een vreemdeling of den zodanigen die onder de landmilitie bezwaart zig
aldaar ophoud, wijl wij intussen maatregels genomen hebben om inmiddels geheime onderzoekingen
in de gemeente te doen en mij verzekerd houden dat binnen weinige dagen aan geen der gasteren
enige vrijheid van verblijf nog doormars zal worden gegeven. maar meede de eer hebbe te zijn
de burgemeester van Neede.
Ook hieruit bleek weer dat het vanuit Neede vrijwel onmogelijk was, om het vier uren gaans
verwijderde Buurse goed te besturen en dat men het daar ten aanzien van de deserteurs minder nauw
nam.
7.4.3. De slag bij Waterloo in de krant van 1815.
Veel kranten waren er nog niet in die tijd, maar sinds 1 januari 1814 was er toch al de Arnhemsche
Courant. Toen de Nederlandse soldaten met Napoleon in Rusland verbleven was de berichtgeving
zeer schaars geweest. Na het verschijnen van de Arhemsche Courant is dat wellicht verbeterd.
Alhoewel er hier in de buurt weinigen de krant thuis zullen hebben gehad, was er toch al regionale
berichtgeving.
De Arnhemsche Courant werd bovenal gebruikt om allerlei staatsmaatregelen door te geven. Maar er
was ook ruimte voor internationaal nieuws en zelfs voor zeer regionale aankondigingen, zoals b.v. een
openbare verkoping te Eibergen. Ook was er aandacht voor rampen, zoals een dijkdoorbraak van de
IJssel in februari 1814, waarbij grote delen van het Kwartier Zutphen overstroomd waren. Ook de
grotere branden kregen aandacht alsmede het extreme weer van februari 1816, toen heftige
onweersbuien de regio teisterden, zoals op 16 februari te Eibergen:
Gisteren, des avonds ten half zeven uren, kwam een hevige onweersbui, uit het Noordwesten op, en
barste boven het dorp op eene ontzettende wijze los. Een bliksemstraal, trof den Toren, slingerde om
denzelven en sloeg er bij het onderste venster, boven den ingang, in.
Maar nu nieuws over de slag bij Waterloo.
Op woensdag 21 juni 1815 geeft de Arnhemsche Courant een extraordinaire (buitengewone) uitgave
uit, waarin de eerste berichten over de vijandelijkheden vermeld werden:
Den 15, des morgens ten 5 uren, hebben de Franschen de vijandelijkheden aan de Sambre
begonnen. De voorposten hebben zich teruggetrokken. De vijand had een gedeelte van zijne magt op
Charleroi, Marchienne au pont en Gourcelles gerigt. ……….
Bonaparte was in den nacht van den 11 op den 12, van Parijs vertrokken. Men meent dat hij zich den
14 te Menbeuge bevonden heeft. De hertog van Wellington is, den 16, naar het leger vertrokken. De
tijdingen van de grenzen melden, dat prins Blucher de vijandelijkheden begonnen heeft, en zich reeds
op Fransch grondgebied bevond.
Den 17 is er, gedurende den geheelen dag, tot laat in den avond, in en bij de vlakte van Fleuris, met
veel hardnekkigheid gevochten……….
De dappere hertog van Brunswijk, aan het hoofd van zijne ruiterij aanvallende, is door een kogel in de
borst gesneuveld. ……….
In dezelfde krant ook nog een door een koerier uit Brussel overgebracht rapport van de aan de strijd
deelnemende Prins (Willem Frederik George Lodewijk) van Oranje aan zijn vader koning Willem I:
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Hoofdkwartier te Nivelles, den 17 Mei 1815, des ochtends ten twee uren: (Zal Juni moeten zijn?!)
De Pruissische armee is in hare positie, den 15 des morgens zeer vroeg geattakeerd geworden,
hetwelk ten gevolge heeft gehad, dat zij dezelve verlatende, van Charleroy over Gosselies, tot in de
omstreken van Fleurus gereciteerd is. Zoodra ik van deze attake onderrigt werd, gaf ik orders tot de
noodige schikkingen voor het corps d’armee onder mijne bevelen. Het voorgevallene bij de Pruisische
armee had reeds den 15 des avonds ten vijf uren ten gevolge dat het battaillon Oranje-Nassau, met
eene batterij rijdende artillerie, het dorp Fraisne bezettende, aangevallen werd. Deze troepen bleven
in bezit hunnen positie op de hoogte van het voornoemde dorp, niet verre van den kruisweg, genaamd
les Quattre Bras. Ten acht uren nam het schermutselen op dit punt een einde.
Zoodra ik van dezen aanval verwittigd werd, gaf ik order aan de derde divisie, zoo als ook aan de
kavalerie en aan twee Engelsche divisies, om naar Nivelles te marcheren en aan de tweede divisie,
om de positie van les Quatre Bras te souterneren. Er kon maar een gedeelte van de tweede divisie
zich dadelijk derwaards begeven, daar de brigade, onder orders van den generaal-majoor van
Bijland, niet eerder van Nivelles konde marcheren, dan met den aankomst van de andere divisien
aldaar konde tegemoet zien.
Reeds om vijf uren gisteren morgen is het tirailleur-vuur op het bovengemelde punt begonnen en heeft
zich, tot op den middag, zonder enig gevolg, van weerszijden onderhouden. Tegen circa twee uren,
werd de aanval, vooral door de kavallerie en de artillerie, veel heviger. De brigade-ligne kavallerie,
onder bevel van den generaal majoor van Merlen, eerst tegen vier uren kunnende aankomen, had ik,
voor dien tijd, geene kavallerie aan den vijand tegen te stellen, dan daar ik in zag van welk groot
belang het behoud der positie op de hoogten voor het kruispunt der chassée, genaamd les Quatre
Bras was, had ik het geluk deze positie te behouden tegen een vijand, in alle opzigten en zonder
eenig vergelijk, sterker in magt, terwijl ik door de twee corps d’armée, gekommandeerd door de
generaals d’Erlon en Raille aangevallen ben geworden, en hierin hebbende kunnen slagen, heeft de
Hertog van Wellington tijd genoeg gehad eene magt bijeen te trekken, om den vijand in zijne
voornemens te verijdelen. Deze aanval heeft ten gevolge gehad, dat, na een zeer heftig gevecht, het
welk tot s’avonds negen uren geduurd heeft, wij den vijand niet alleen tot stand gebragt, maar zelfs
eeniger mate teruggedreven hebben. De Pruisische armée, ook gisteren aangevallen, heeft haare
hoofdpositie behouden, en het is buiten twijfel, dat Napoleon met eene sterke magt over de geheele
linie den aanval bestuurd heeft. Onze troepen zijn in bivonac op het slagveld gebleven, waarheen ik
mij dadelijk ga begeven, daar het zeer waarschijnlijk is, dat Napoleon op nieuw zijne voornemens van
gisteren zal trachten ten uitvoer te brengen. De hertog van Wellington heeft alle mogelijke troepen op
dit punt doen vereenigen.
Het strekt mij tot het grootste genoegen, Uwe Majesteit te kunnen verzekeren, dat Hoogstdeszelfs
troepen met veel dapperheid gevochten hebben, de infanterrie en de artillerie inzonderheid.
Door de omstandigheden nog niet in staat zijnde de rapporten van de onderscheidene korpsen,
aangaande hun verlies, te ontvangen, is het mij onmogelijk U. M. den staat daarvan bij dezen te
kunnen overleggen, hetgeen de eer zal hebben zoodra mogelijk te doen.
WILLEM, Prince van Oranje.

In de Arnhemsche courant van 27 juni 1815 opnieuw een uitvoerig bericht aan de Koning Willem I op
22 juni opgesteld door de prins van Oranje over de slag bij Waterloo en over zijn eigen opgelopen
verwonding. Hieruit een klein citaat:
Het is onmogelijk om U.M. te beschrijven met welke verbittering vooral gedurende de laatste zes
uuren gevochten is. Ik heb het geluk niet mogen hebben het einde van dezen zoo roemvollen als
belangrijken veldslag bij te wonen, hebbende, een half uur voor de nederlage van den vijand, een
schot door den linker schouder bekomen, waardoor ik ……..
Het maakt mij onuitsprekelijk gelukkig, aan U.M. te kunnen melden, dat Hoogsdeszelfs troepen, van
alle wapenen, met veel dapperheid gevochten hebben; bij de charges van de kavalerie heeft zich
bijzonder de brigade karabiniers gedistingueerd.
[enz.enz]
WILLEM, Prinse van Oranje.
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In de bijlage van de Arhemsche
courant van donderdag 22 juni 1815
het bericht uit Breda:
H.M. de Koningin, is heden morgen
te half twaalf uren, alhier
gepasseerd, hare reis naar Brussel
voortzettende. H.M. gaat haren
Zoon, Prins Willem van Oranje,
bezoeken, en heeft aan den
generaal majoor Meijer,
commandant superieur dezer
vesting de troostvolle verzekering
gegeven, dat de wond, welke
hoogstdezelve bekomen heeft, (toen
Z.K.H. ter onzer bevrijding zoo
heldhaftig streed) niet gevaarlijk is,
dat dezelve zeer goed stond, en dat
Z.K.H. nog geene koorts gehad
heeft.
De gewonde prins bij de Slag van Waterloo,
Deel van het schilderij “de Slag bij Waterloo” [1824] van Jan Willem Pieneman.
7.4.4. Herdenking van de slag bij Waterloo in 1865.
Pas op 27 juni 1865 werd er op uitnodiging van koning Willem III een herdenkingsbijeenkomst
gehouden voor de oud-strijders uit de periode 1813-1815. En dan nog alleen voor hen, die aan de
Hollandse kant hadden gestreden. Voor de conscripts uit de Franse periode was geen enkele
aandacht. Alle nog levende oud-strijders waren uitgenodigd in de Pieterskerk te Leiden.
Dit gold ook voor de overgrootvader van de
moeder van de in Noordijk wonende Hans
Hulshof. Deze Lammert Ruesink is op 24-7-1797
in Westendorp bij Varseveld geboren.
Op 17 jarige leeftijd heeft hij op 18 juni 1815 bij
Waterloo tegen Napoleon gevochten. Van de
plechtige bijeenkomst in Leiden zijn nog foto’s en
een menukaart bewaard gebleven.
Ter gelegenheid van de 50 jarige herdenking is
aan de oud-strijders het zilveren kruis 1813-1815
uitgereikt.
Hij was niet de enige oud-strijder die naar Leiden
gereisd was. Leiden werd overstroomd. Velen
konden niet meer huiswaarts keren met de toen
net bestaande spoortreinen en werden in een
kamp ondergebracht. Anderen, die door hun
leeftijd niet meer in staat waren naar Leiden te
reizen, hebben met plaatselijke festiviteiten
genoegen moeten nemen. Op veel plaatsen in
Nederland werd de 50 jarige onafhankelijkheid
herdacht.
Zilverenkruis 1813-1815
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8. Mr. Heuvel en andere historische schrijvers over de Franse tijd
8.1.1 Arend Bernard Tuinders heelhuids terug van Napoleons leger.
Net buiten de stadspoort van Eibergen bevond zich de smederij van Berend Bouwmeester. Deze
poort bevond zich tussen hotel “de Klok” en Roes en was dus gelegen aan de Haarlose kant van
Eibergen. In 1789 werd er, ter vervanging van de “drekkerige” zandweg met diepe sloot ernaast,
buiten de poort een straat gelegd om de smederij met droge voeten te kunnen bereiken.
Berend was een kleinzoon van naamgenoot Berend Bouwmeester, de eerste smid op deze plaats.
Berend, de kleinzoon, is in 1771 getrouwd met Maria Wenninkmeule, een achternaam die vele
Noordijkers bekend zal voorkomen. De vader van Maria, Hendrik Wenninkmeule, was afkomstig van
de gelijknamige boerderij in Noordijk, gelegen aan de Bolksbeek. Waarschijnlijk heeft hier ooit een
watermolen gestaan. Hendrik had de boerderij verlaten en was smid geworden in Geesteren, van
waaruit dochter Maria met Berend getrouwd is. Berend Bouwmeester is niet erg oud geworden. Reeds
in 1790 is hij overleden, waarna zijn vrouw Maria hertrouwde met de in 1750 in Varsseveld geboren
smid Jan Tuinder. Jan Tuinder verwierf zich de burgerrechten van de stad en marke Eibergen en
betaalde daar 103 gulden voor.

Smederij Tuinder aan de rand van Eibergen rond 1830.
Tuinder zette het oude bedrijf van de Bouwmeesters op dezelfde voet voort. Hij zorgde ook nog voor
een talrijk nageslacht. De smederij hield zich bezig met het beslaan van paarden en het smeden en
vervaardigen van grepen, schoppen, bijlen, ploegen, spijkers, hengels en sloten. Nieuw was het
leggen van ijzeren hoepels om de houten karrenwielen, omdat dit verschil maakte bij de toltarieven.
Ook in Eibergen was het rond 1790 onrustig in het kader van de strijd tussen Patriotten en
Prinsgezinden. Dit leidde regelmatig tot vechtpartijen, zeker als er ook nog drank in het spel was. Jan
Tuinder was een vurig Oranjeklant, die jaren later op 1 april tijdens het beuken op zijn aambeeld nog
door de smederij galmde: op de eerste april verloor Alva zijn bril. Of hij daarbij echt aan Alva dacht of
aan Napoleon was niet erg duidelijk.
Voordat de Fransen kwamen waren er eerst nog in Eibergen van november 1794 tot februari1795
Engels-Hanoveraanse troepen ingekwartierd geweest. In februari werden deze troepen door de
Franse legerscharen verdreven. Toen gingen ook in Eibergen velen, onder het mom van vrijheid,
gelijkheid en broederschap, dansen om de vrijheidsboom.
Volgens een overlevering had reeds in het begin van de Franse tijd een Frans officier zijn paard bij
Tuinder laten beslaan. Tijdens deze werkzaamheden was de officier naar de keuken van Tuinder
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gegaan en had zich daar behoorlijk misdragen. Hij zal wel eten en drank bevolen hebben. De knecht
van Tuinder, een geweldig sterke, maar ook driftige kerel, had hierop de ketelstok gegrepen, waarmee
juist de koperen ketel met veevoer van het vuur zou worden weggedragen. Hiermee heeft hij de
officier een klap gegeven die zo hard aankwam dat deze het niet overleefde. Als dit maar niet bekend
werd. De officier werd snel in stilte begraven en het paard, dat bleef “frensken” naar zijn baas, werd
ondergebracht bij een boer in Olden Eibergen.
Deze, of één van de andere knechten van Tuinder had een keer voor een fles jenever, waar toen nog
veel voor gedaan werd, een molenas op zijn schouder naar Neede gebracht. Halverwege, bij
Schurink, had hij van schouder gewisseld, om vervolgens de as ter plekke af te leveren. Hij meende
zijn kracht aan het eten van roggebrood en paardebonen te danken hebben.
In 1811 heerste er grote droefenis in het gezin van Jan Tuinder en Maria Wenninkmeule. Hun oudste
zoon, Arend Bernard, geboren op 11 juni 1791, viel onder de conscriptie . Bij de loting trok hij nummer
10, hetgeen betekende dat hij voor Napoleon in dienst moest. Waar Arend Bernard naar toe is
geweest, is niet bekend. Wel bekend is, dat hij de dood ontsprongen is en naar Eibergen is
teruggekeerd. Zijn moeder heeft dat echter niet mee mogen maken, want toen hij ergens in den
vreemde verbleef, was zij, mogelijk aan hartzeer, op 28 mei 1812 gestorven. Toen Arend Bernard
naar Eibergen teruggekeerd was, is hij zijn vader in de smederij opgevolgd. Zijn broer Jan is elders in
Eibergen een smederij begonnen, evenals broer Gerrit Jan, die met de dochter van
tapper/bierbrouwer Derk Honhof was getrouwd en er als smid bij in trok. Broer Manus Herman werd
smid te Borculo. [Bron: Land en volk van de Achterhoek door Hendrik Odink.]
8.1.2 Fransen op ’t Nijevelt in Haarlo
De oude heer Florijn op ’t Nijevelt in Haarlo vertelde dat zijn grootvader Berend Florijn een man was
om ontzag voor te hebben. Mijn grootvader was een kerel die bekend was om zijn reuzenkracht. Vele
jaren later zei men nog, als er een zwaar karwei verricht moet worden: “Laten we Berend Florijn maar
nemen”. Het was in de Franse tijd, dat op een avond twee Franse soldaten bij de Florijns binnen
kwamen. Ze zetten zich brutaal aan de haard en riepen tegen de boer: “Geef vlees, spek en worst en
morgenvroeg moeten we nog veel meer hebben, en zo niet, dan slaan we je dood”. Berend Florijn
legde hen uit, dat ze maar arme mensen waren en niet veel konden geven. Maar de Fransen
herhaalden: “Als je niets geeft, dan zul je sterven!”. Toen antwoordde de sterke Berend: “Dan ikke of
ieleu!” en sloeg de twee Fransen in zijn keuken dood. Vlak bij huis werden ze bij de put begraven.
Later schijnt Berend ervan gedroomd te hebben en toen hij ziek was ijlde hij, dat hij het tweetal in de
koeienstal onder de mest had begraven.
[Bron: Nagelaten werk H.W. Heuvel, Meester Hendrik Heuvel Stichting.]
Het verhaal dat zich misdragende Fransen of Kozakken doodgeslagen waren en in een stal begraven
werden duikt op verschillende plaatsen op. Zo ook in het boek “Hindersken” van Henk Krosenbrink
uitgebracht door het Staring Instituut. Of al deze verhalen alle waar zijn mag betwijfeld worden.
8.1.3 Uit Oud Achterhoeks Boerenleven.
In het boek Oud Achterhoeks Boerenleven van Mr. H. W. Heuvel wordt op een aantal plaatsen aan de
Franse revolutie aandacht geschonken. Twee noemenswaardige passages worden hier aangehaald.
De grootvader bij ’t Hoenderbarg, kon verhalen over de Franse tijd, over de Fransen en over de
Kozakken in zijn geboorteplaats Zutphen. Hij kende ook nog een liedje uit de na-Franse tijd:
Napoleon, waar zijt gij gebleven?
Napoleon, waar is uwen tijd?
Eertijds, waart gij Keizer van Romen,
Daar ge nu op een eiland zijt.
In de buurt van Joppe stond een brede den in de vorm van een paraplu. Daar was grootvader vroeger
aan ’t plaggen maaien. Het was 1813, de tijd van de bevrijding van de Fransen. Opeens hoorde
grootvader het getrappel van paardenhoeven. In volle ren kwam daar een Fransman aangereden en
achter hem aan in vliegende vaart een Kozak met gevelde lans. Grootvader liet zich om niet gezien te
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worden plat op de grond in het lange heidekruid vallen. Hij zag hoe de Kozak de Fransman inhaalde
en doodstak. De gedode Fransman werd onder deze den begraven.
8.1.4 Het beleg van Deventer volgens Mr. Heuvel.
Op Zaterdag, 13 Nov., waren alle poorten van Deventer gesloten. De bezetting, die 21 Nov.
nog met 600 man (het treurig overschot van meer dan 10 regimenten) was versterkt, telde nu
1600 man en was een staalkaart van alle wapens, tot kustdouaniers en gendarmes toe. De
Fransche generaal, baron Schiner, voerde het bevel.
Om te beletten, dat de belegeraars zich nestelden in de gebouwen en bosschages rondom de
stad en van daar uit de vesting bestookten, werden alle woningen, na eerst te zijn ontruimd, de
tuinhuizen en de lusthoven van de Voorstad en over de Lange Brug in brand gestoken. (25 en
26 Nov. en 10 Dec.) Toen de Franschen de herbergen de Dood en de Strookap en andere
huizen over den IJsel in vlammen deden opgaan, werden zij onophoudelijk bestookt door de
Kozakken en raakten er mee in een hevig gevecht, waarbij enkele dooden en gekwetsten
vielen.
Op 8 Dec. liet de kommandant den olie- en pelmolen van J. HOLTERMAN in den Enk buiten
den Noordenberg in brand steken. Het droevig schijnsel verlichtte 's avonds de geheele stad.
Het heerlijke bosch op de Worp werd rneedoogenloos geveld. Dit lustoord had breede, rechte
lanen, die als de stralen eener ster uit een rond middenvlak afkwamen. Er stonden reusachtige
linden, die wel van 2 eeuwen heugenis hadden. Op 23 Nov. klonk de eerste bijlslag in het
bosch en 7 Dec. was de verwoesting voltooid. De tegenwoordige Worpboomen dagteekenen
van 1820 of '21.
In den avond van 23 Nov. zag men omstreeks den Hunnepermolen 20 groote vuren branden.
Om 10 uur openden de Kozakken een hevig kanonvuur; in 12 minuten werden 100 kogels in
de stad geworpen; vele vielen door de daken, 3 huizen aan den Brink en een in de Groote
Overstraat werden door houwitsers beschadigd, maar niemand was gekwetst of gedood. In
doodsangst waren tal van inwoners in kelders en gewelven gevlucht. Te middernacht werd de
kanonnade nog even herhaald.
Gelukkig bleef de stad van verder bombardement verschoond. Ook raakte men maar zelden
met elkaar in gevecht; op 21 Dec. had er een treffen plaats aan den Twelloschen dijk en 8 Jan.
kwam het tot een hevig gevecht over de Lange Brug. Verder werd nu en dan van de wallen op
troepjes Kozakken gevuurd. Het was een strenge winter, die van 1813-'14, nog jaren als
Kozakkenwinter bekend. Het vroor, dat de boomen knalden als geweerschoten in den stillen
nacht, als er weer een vorstbarst in sprong. Oude menschen wisten in mijn jeugd daarvan te
verhalen: hoe de Kozakken sliepen in de sneeuw bij de wachtvuren; hoe ze jenever met peper
dronken; hoe de boeren voor hen rijden moesten, soms uren ver; hoe de landlieden hun
paarden verborgen om niet geprest te worden.
In de heide niet ver van het huis Joppe was ook een bivak der Kozakken geweest. Daar waar
ze hun vuren gestookt hadden, groeiden de dennen die er later gepoot zijn weliger dan elders.
In Januari en Februari viel er veel sneeuw. Toen zij in de straten der stad was geruimd, liep
men er als tusschen witte verschansingen. Tot overmaat van ramp kwam er in Januari en
Februari hoog water: De IJsel steeg tot 24 voet (16 Febr.) en in de stad stond het blank tot
aan den torenmuur der Groote Kerk, op de Nieuwe Markt, ja tot in de Bagijnestraat. Vele
menschen hadden de wijk moeten nemen naar de zolders. De gevelde Worpboomen dreven
als een vlottend eiland weg.
Allengs begon ook duurte en gebrek te nijpen. Men had het graan uit de zaadbergen bij
Galgenbeld en elders onder bedekking van krijgsvolk binnengehaald. Op 2 December ging een
aantal menschen met verlof van den kommandant naar de hoven om groenten te halen; 21 dezer,
onder welke vrouwen en meisjes, waagden zich te ver en werden door de Kozakken meegevoerd
naar Bathmen.
Vooral in Febr. kwamen er vele noodlijdenden. Alles was duur: 4 schepel rogge kostte f 3 en 6 st.
; 1 pond boter 20 st.; 100 turven 20 a 25 st.
Op 9 Febr. en volgende dagen trokken honderden menschen met verlof de poorten uit, om
levensmiddelen te halen en brandhout te verzamelen. Achter in Maart konden de meeste bakkers
niet meer bakken uit gebrek aan graan en brandstof. Daarbij kwamen nog de vele lasten; die de
Fransche bezetting op de ingezetenen legde. Op 28 Nov. eischte de Raad van Defensie f 50000
van de burgerij. 0p 4 Febr. vorderde hij weer f 25500. Den Oud-Regent Van Lochem, die voor den
generaal zeer vrijmoedig het onbillijke van hen eisch bepleitte, werd gevangen genomen en uit de
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stad gezet. 't Volk morde, daar het zulke groote sommen onnoodig achtte, maar wie niet betaalde
werd met extra-inkwartiering gestraft. Verder vroeg men telkens koeien, om te slachten voor bet
garnizoen, alsmede wijn en jenever voor de soldaten; nu eens moest er laken, dan weer oud
linnen (tot verbanden), straks weer mest zijn. Men begrijpt, dat de burgerij al meer en meer
verbitterd werd tegen de Franschen.
Velen uit het garnizoen deserteerden, vooral van de Hollandsche en Duitsche soldaten. Dat
begon al in Nov. en nam op bet laatst onrustbarend toe. Op 28 Jan. werden twee soldaten, die
wilden vluchten, en een burger, die hen daarbij behulpzaam was, gevangen genomen. De drie
doodskisten waren al gemaakt, toen de krijgsraad op 3 Febr. hun doodvonnis uitsprak. De
veroordeelden werden naar het Molenbolwerk gevoerd; ze lagen al geknield en geblinddoekt - daar
bracht een officier pardon, tot groote blijdschap der verzamelde menigte.
Op 13 Jan. werd de Brandweer op den Brink gekommandeerd en haar gelast, de wallen te
bespuiten, opdat deze met een ijskorst bedekt en zoo onbeklimbaar werden. De brandmeesters
maakten uitvluchten, doch de spuitgasten weigerden ronduit, waarna zij de spuiten met een Hoera
terugvoerden.
,
Telkens werden burgers uit hun woningen gehaald en gevangen genomen; nu was het om een
onvoorzichtig woord, dan om het achterhouden van een geweer, het niet leveren van graan of het
meebrengen eener courant, die letterlijk stukgelezen werd. Op 2 April zette men 6 jongelieden
willekeurig de stad uit, als verdacht van het aanplakken van een schotschrift tegen de zedeloosheid
van den generaal en den kommandant.

't Was een droeve winter. De Fransche bezetting mocht den naamdag des keizers (5 Dec.) vieren
met kanonschoten, klokgelui, te Deum, parade, illuminatie en feestmaaltijd, de burgerij hoopte in
stilte, dat de groote Napoleon mocht vallen. Het was een treurige Oudejaarsavond, die het
gedenkwaardige jaar 1813 besloot, en al waren de vreugdeschoten bij de jaarwisseling niet
verboden geweest, men zou er toch geen lust in gehad hebben.
En in de omstreken van Deventer was het weinig beter. De watersnood bracht veel ellende; de
vloed stroomde ook over den Snippelingdijk en richtte daarachter veel schade aan. Op 5 Jan. was
de bezetting der stad uitgetogen, om te plunderen onder Twello en Terwolde: Zij kwam terug met
110 beste paarden, verder rundvee, varkens, twee wagens vol graan, boter, spek en vleesch. Bij
een gevecht aan de Volle Hand was de zoon van den predikant van Twello gevangen genomen; de
vader begaf zich des anderen daags naar den kommandant en had het geluk den zoon mee te
mogen voeren.
De dominee van Wilp bracht namens de inwoners van dit dorp een brandschatting, om plundering te
voorkomen en toch zou deze geschied zijn, als de uitgetogen Franschen niet door Pruisische
huzaren terug gedreven waren (7 Jan.).
Den 5den Maart werden bij Holterman, Hekkert en andere boeren onder Diepenveen 5 paarden
(later teruggekocht a f. 30), 46 koeien en 42 schapen geroofd.
Het nieuwe jaar bracht telkens hoopvolle tijdingen. Op 6 Jan. hoorde men te Zutphen het geschut
sten
donderen, toen de Prinses van Oranje daar aankwam op haar terugreis uit Duitschland. Den 27
Febr. was de Erfprins aan den Platvoet, de Brinkgreve en den Snippeling geweest, om daar den
stand van zaken op te nemen. Op 9 Maart hoorde men in den Enk 't geliefde Wilhelmus, dat klonk
als hemelsche muziek. Reeds in Januari zag men onderhandelaars en parlementairs met brieven.
Mijnheer Van Suchtelen verliet de Stad en kwam met een ander heer terug. Dat alles spande de
verwachting.
Zondag-Paschen (10 April) was een blijde dag. In de laatste weken was er een ware exodus van
burgers geweest en de uitgewekenen hadden beloofd, een vlag langer dan een etmaal op den
Veluwschen dijk te doen wapperen, aIs Parijs door de Bondgenooten was ingenomen. En zie, nu
blonk sinds Vrijdag de geliefde driekleur aan de overzijde der rivier.
Welk een vreugde in de benarde veste! De duif met den olijftak klapwiekte hoog in de reine
voorjaarslucht. Op 16 April kwam er een wapenstilstand en op 20 April werd de overeenkomst
geteekend. Een paar dagen later woei de witte vlag uit den toren; de Franschen droegen witte
kokarde, de burgers van Deventer tooiden zich met Oranje. Welk een genotvol schouwspel voor
de menigte aan den oever der rivier, toen zij na zoo lang gestremde vaart weer 50 geladen
schepen den IJsel zag opzeilen. Op Dinsdag, 16 April, vertrok de Fransche bezetting (ruim 1200
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man) over de Lange Brug en 's avonds werd het Hollandsch garnizoen met vreugdegejuich
ingehaald.
Een plechtig dankuur werd in alle bedehuizen gehouden. Hoe treffend klonken na de rede in de
overvolle Groote Kerk de woorden van het gezongen lied van den Psalmist (Ps. 66:5), dat a. h. w.
een beknopte geschiedenis van den bangen winter behelsde :
Een net belemmerde onze schreden
Een enge band hield ons bekneld
Gij liet door heerschzucht ons vertreden
Gij gaaft ons over aan 't geweld.
Hier scheen ons 't water te overstroomen
Daar werden wij gedreigd door ’t vuur
Maar Gij deed ons 't gevaar ontkomen
Verlossende ons, ter goeder uurn.
Intusschen was de zoon van Willem V (hij zelf was in 1806 in Brunswijk gestorven) weer in
't land gekomen (30 Nov. 1813) en aanvaardde, eerst als souvereine vorst, later als koning
de regeering over de Nederlanden, waarmee Belgie in 1815 vereenigd werd.
Op Driekoningendag 1814 kwam 's vorsten gemalin uit Duitschland per rijtuig met haar
dochtertje, de driejarige prinses MARIANNE, door Lochem rijden en van daar naar
Zutphen. (De oude weg naar Hamburg liep over Lochem, Borculo, Diepenheim. Goor enz.).
Op 8 Januari kwam de Prinses-Weduwe, Wilhelmina, met mevrouw de hertogin-weduwe
van Brunswijk Luneburg en haar stoet langs denzelfden weg. De oude vorstin, nog fier als
weleer, maar vergrijsd door de jaren en het leed, werd te Lochem verwelkomd door den
dichter Staring met een «Groete aan H. K. Hoogheid», waarin hij o. a. sprak :
O weerzien, na een scheidingsnacht
Van tien paar jaren duur !
O, berg op bergen tusschen ons,
Geslecht door Gods bestuur !
Haast boort de heldre vreugdezon
De laatste neevlen door !
Zij streelde uw Jeugd, zij koestert ook
Uw grijsheid met haar gloor.
Napoleon, naar Elba verbannen, kwam nog eenmaal terug in Frankrijk en beklom weer den
keizerstroon. Maar na 100 dagen werd bij Waterloo zijn lot voor goed beslist. Schutters en
soldaten keerden van Waterloo en Parijs terug en zij brachten den palm des vredes mee
naar huis.
8.1.5 Ongedierte voor de Fransen.
Het waren lastige heren geweest, die Fransen. En men kon ze niet verstaan, De oude Beumer
vertelde steeds: “Ze käkelden net as hoonderen ai’j eur neet begreppen, dan wodden ze zo hellig as
ne spinnekop en nommen alles wat uer zinnen”. Op een avond waren bij Stemerdink, die van
Winterswijk kwam en in 1798 zich had gevestigd op Zweersman in Rekken, een drietal Fransen ter
inkwartiering gekomen. Dadelijk hadden ze de beste plaats bij de haard ingenomen en de vrouw,
Jenneke Maas, duidelijk gemaakt dat ze maar eens naar de “wiemen” moest. De boer, Albert
Stemerdink wel begrijpend, dat hij tegen drie soldaten niets vermocht, liet alles maar stil geschieden.
Doch, toen de krijgers zich te goed deden aan worst en schinken ging hij naar de deel. Hij klom in de
hilde, vulde zich de zakken met spurrie-zaad en horsenkroet (slofhakke, reukgras) en keerde dan in
de keuken, het woonvertrek, terug en zette zich neer in ’t hoekje van de haard bij de soldaten.
Als de boer daar zo een tijdje gezeten heeft, neemt hij zo stiekem weg een weinig zaad tussen de
vingers, voelt eens achter zijn kragen en gooit dan iets in het vuur. Het spurriezaad begint te knappen
en het horsenkruid woelt en wringt het vuur uit, alsof het leeft. Een paar maal over herhaalde
Stemerdink dit en toen sprongen de soldaten op, roepend “non bon, non bon” en verlieten het huis. Bij
mensen die zo vol ongedierte zaten, wilden ze niet wezen. Zo handig ontkwamen niet allen aan de
inkwartiering. Niet alleen have en goed, maar ook de eer werd dikwijls geroofd.
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9. Neede voor 100 jaar.
In 1913 is in Neede, vanwege de bevrijding van de Fransen honderd jaar eerder, een groot feest
georganiseerd. In eerdere uitgaven van de Historische Kring Neede is hier al uitvoerig aandacht aan
besteed, zoals in het in 1993 uitgebrachte themanummer: Neede voor 100 jaar. Hier volgt dan ook
niet meer dan een korte samenvatting, aangevuld met enkele niet eerder gepubliceerde foto’s.

Foto Oudestraat 1913, gezien vanaf de Stationsweg (Collectie Gerrit Hemelman) met in de boog het
hieronder afgebeelde schilderij van Hr. Engel uit Zaandam.

Oudestraat anno 1813, schilderij van Hr. Engel uit Zaandam
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Naar aanleiding van de 100 jarige herdenking van de bevrijding van Neede van de Fransen in 1813 is
een schilderij gemaakt van de Oudestraat in Neede voor 1800. Dit schilderij was geplaatst in de poort
bij de O.L. School 1. Het is het gezicht vanaf de “Traa’s stege” in de richting van de Hervormde kerk,
met zijn toentertijd nog mooie, maar scheef staande spitse toren. Het schilderij is gemaakt door de
heer Engel te Zaandam, hier tijdelijk vertoevend, naar een pasteltekening in het bezit van den heer
J.R. ten Hoopen Jr. De familie te Hoopen heeft hoogstwaarschijnlijk in het eerste huis aan de
linkerkant gewoond en mogelijk zit A.J. ten Hoopen, de grootvader van de grondlegger van de
“Grooten Stoom”, er voor. In het kader van honderd jaar onafhankelijkheid was in 1913 van deze
pasteltekening ook een ansichtkaart uitgebracht, met op de adresseerzijde een afdruk van het
feestprogramma. Zowel op bovenstaand schilderij, als op de ansichtkaart staat afgedrukt:

18 OUD-NEDE 13

Neede voor 200 jaar, zoals afgedrukt op de ansichtkaart in 1913.

Achterzijde ansichtkaart 1813 – Neede – 1913 (Collectie Gerrit Hemelman)
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9.1 Uit de krant van 1913.
In augustus 1913 heeft G.H. ten Hoopen over de succesvolle herdenking van 100 jaar
onafhankelijkheid een uitvoerig krantenbericht samengesteld. Hieruit nu een samenvatting:
Op woensdag 26 maart 1913 was met een groot aantal belangstellenden in hotel Wullink besproken
om feesten te houden ter herdenking van de 100-jarige staatsonafhankelijkheid. De feesten zijn
georganiseerd door de vereniging “Volksvermaak” waaraan een aantal hulpvaardige leden was
toegevoegd. Na tal van vergaderingen is een programma voor de festiviteiten op maandag 28 en
dinsdag 29 juli vastgesteld. Van de pasteltekening van de Oudestraat van ten Hoopen zijn een groot
aantal prentbriefkaarten gemaakt die, voorzien van het feestprogramma, zeer gretig gekocht werden.
Door de verschillende buurten werden straatversieringen en poorten gemaakt. De totale indruk van
alle versieringen was overweldigend. Niet alleen tijdens de feestdagen was er een feestelijke
stemming binnen de buurten, maar zelfs vele dagen ervoor en ook de dag erna. Bij het halen van
wagenvrachten met sparren, dennen, wakel (jeneverbes) en hulst was altijd een groot gezelschap
aanwezig, dat veel plezier beleefde aan het bouwen en later afbreken en opruimen van de
versieringen.
Ter voorbereiding op de festiviteiten van maandag en dinsdag marcheerde de muziek reeds op
zaterdagavond en zondag door de straten. Maandagochtend om 8:00 uur werd met het luiden der
klokken een begin gemaakt aan de festiviteiten. Honderd jaar eerder hadden de klokken ter
begroeting van de onafhankelijkheid eveneens geklonken. In alle bedehuizen werd dit met een
dankstond herdacht. Nadat de klokken geklonken hadden en in de gebedshuizen herdenkingen
waren gehouden, was het de beurt aan de kinderen. Op het plein van de dorpsschool hadden zich
zo’n 650 kinderen verzameld, die onder begeleiding van de drie muziekkorpsen Crescendo, Euterpe
en Halleluja naar het feestterrein op de St. Caeciliënkamp togen. Aldaar vermaakten de kinderen zich
met kinderspelen, drankjes en broodjes en met de draaimolen en de luchtschommel. Om 6 uur was
het voor de jeugd afgelopen en was het de beurt aan de volwassenen. Er werd gedanst en
feestgevierd en er was gelegenheid de prachtig versierde en met stroom van den Groot’n Stoom
verlichte straten en bogen te bezichtigen. Om 1:00 uur ’s nachts kwam er aan de eerste feestdag een
eind.
Na een korte nachtrust werden op dinsdag de festiviteiten vervolgd. Op de Rapenburg werd de “Prins
van Oranje”, begeleid door Scheveningse vissers, opgewacht. Met kanonschoten werd de poort voor
hem geopend en in optocht ging het door het dorp, gevolgd door een grote historische optocht. De
dinsdag werd afgesloten met een fakkeloptocht en met het ontsteken van vuurwerk. De
straatversieringen waren weer prachtig verlicht. En dan met name de Stationsweg. Op het feestterrein
bleef het nog lang gezellig. Tot om 1:00 uur ’s nachts het feestterrein werd verlaten met een muzikale
optocht naar het gemeentehuis. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om.
Woensdagavond werd onder muzikale begeleiding een vreugdevuur gestookt van de resten van de
reeds afgebroken versieringen. Toen dit vuur gedoofd was, waren ook de festiviteiten rond de
honderdjarige viering van de onafhankelijkheid gedoofd. Blijft nog een negatief saldo, want de
uitgaven overschreden de begroting royaal.
Tijdens de festiviteiten was er een kiosk in de vorm van een iemenschoer (bijenstal) opgesteld, waar
het boekje “Neede voor 100 jaar”, verkocht werd. Meester Heuvel te Borculo had voor de
gelegenheid zijn beschrijving van “Neede voor 100 jaar” aan de feestcommissie beschikbaar gesteld.
Deze boekjes werden gretig verkocht; men kwam er nog vele te kort.
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10. Overblijfselen uit de Franse tijd.
In de Franse tijd heeft ons land een gecentraliseerd modern staatsbestel gekregen, met bijvoorbeeld
een grondwet, een Burgerlijk Wetboek, scheiding van kerk en staat, gelijkstelling van alle
kerkgenootschappen, militaire dienstplicht, de Burgerlijke Stand, het burgerlijk huwelijk en vaste,
erfelijke achternamen, maar ook – om maar iets te noemen – het numerieke stelsel met de meter, de
liter en het kilo als standaardmaat en -gewicht. Veel van deze zaken zijn tot op heden in stand
gebleven. Daarnaast is er een aantal herdenkingsplaatsen opgericht, waarvan de meeste gericht
waren tegen de Franse overheersing en voor de herwonnen onafhankelijkheid. Het monument van
Austerlitz is hierop een uitzondering en is reeds opgericht gedurende de Franse tijd ter meerdere eer
en glorie van de Franse bezetter zelf.
10.1 Pyramide van Austerlitz

Pyramide van Austerlitz. (Foto Wim Meerman)

Generaal Marmont (Wikipedia)

Een tastbaar (zichtbaar) overblijfsel uit de Franse tijd is dus de Pyramide van Austerlitz. Deze is
opgericht door Generaal Auguste de Marmont (1774 – 1852), die in 1804 door Napoleon tot
opperbevelhebber van het Franse leger in ons land was benoemd. Marmont had de opdracht zich op
een invasie van Engeland voor te bereiden. Hij trof hier een ongedisciplineerd Frans leger aan, dat
verspreid over het land in zeer ongezonde kazernes woonde. Marmont verzamelde in het voorjaar van
1804 zijn troepen in het Kamp Utrecht op de heidevlakte tussen Zeist en Woudenberg. Een groot
gebied er omheen verklaarde hij tot Frans grondgebied en liet er waterputten slaan en een
tentenkamp voor zijn drie eenheden inrichten. In de zomer van 1804 wist Marmont van het
ongeregelde zooitje een gedisciplineerde troepenmacht te maken. Achter het kamp liet hij een groot
amfitheater aanleggen en uit Parijs haalde hij een groep komedianten om zijn manschappen te
vermaken. Dagboeken en brieven van soldaten uit het kamp bevestigen het beeld van een
plezierkamp met veel drank, eten en mooi aangelegde tuintjes rond de tenten en de barakken.
Omdat het in het najaar van 1804 mooi weer was, besloot Marmont langer te blijven. Hij kwam op het
idee om een monument op te richten, dat nog eeuwen moest herinneren aan zijn verblijf hier op de
heide. Marmont nam als voorbeeld voor zijn monument de piramide van Gizeh, die hij in 1798 tijdens
de Egyptische veldtocht met Napoleon had gezien. In ploegendienst bouwden zijn 30.000 soldaten in
niet meer dan 27 dagen de piramide. Ter bescherming van de piramide werd er een droge gracht
omheen gegraven, met een wachtgebouwtje en een brug. Marmont wilde dat de piramide voor altijd
zou blijven bestaan en kocht van eigen geld de grond rond de piramide en stelde drie soldaten aan
om het monument te bewaken. Maar hij had meer plannen met de piramide. In een brief aan
Napoleon schreef Marmont dat hij de piramide met baksteen wilde bekleden, zodat het monument de
eeuwen zal trotseren. Hij was ook van plan de houten zuil te vervangen door een reusachtig
standbeeld, gemaakt van op de vijand buit gemaakte kanonnen.
Niets van deze plannen is evenwel uitgevoerd. Eind augustus werd Marmonts troepenmacht naar Zuid
Duitsland gestuurd. Tot zijn grote spijt mochten hij en zijn leger niet deelnemen aan de Slag bij
Austerlitz op 2 december 1805. Daar vochten de Franse legers tegen Russische en Oostenrijkse
troepen. Koning Lodewijk Napoleon noemde later het kleine dorpje, dat rond het kamp was ontstaan
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‘Austerlitz', ter ere van zijn broer Napoleon, die de Slag bij Austerlitz gewonnen had. Vanaf toen wordt
Marmonts monument de 'Pyramide van Austerlitz' genoemd en de tweehonderd jaar oude spelling is
tot nu toe in stand gebleven. Ook de Arc de Triomphe in Parijs, waarvan de bouw in 1806 begon, is
een eerbetoon aan Napoleons overwinning bij Austerlitz.
[Bron: Internet (http://www.hetutrechtsarchief.nl/werkstukken/onderwerpen/austerlitz)]
10.2 Völkerschlacht Denkmal Leipzig
Het Völkerschlacht Denkmal is opgericht als herdenking aan de slag van Leipzig. Reeds in 1814 vond
de bevolking van Leipzig, dat er een herinneringsmonument aan de roemruchte slag gebouwd moest
worden. Maar door alle touwtrekkerij en omdat het lang duurde, eer men voldoende geld had
ingezameld om met de bouw van het monument te beginnen, is het pas honderd jaar na de slag
gerealiseerd. Het project mislukte keer op keer. In het kader van de honderdjarige herdenking van de
Völkerschlacht bij Leipzig werd het monument op 18 oktober 1913 door de Duitse Keizer Wilhelm II
ingewijd.
In oktober 1813 werd bij Leipzig wereldgeschiedenis geschreven. De geallieerde legers van Rusland,
Pruisen, Oostenrijk en Zweden stonden hier tegenover Napoleons strijdmacht.

Gedenkmonument slag bij Leipzig
(Foto Wim Meerman 2012)

Beeld van de Volkerenslag bij Leipzig,

Van 16 tot 19 oktober vochten een half miljoen soldaten om de toekomst van Europa. Dagenlang
werd er verbitterd gevochten om de dorpen voor de muur van de stad Leipzig. Uiteindelijk moest
Napoleon aan de overmacht van zijn tegenstanders toegeven. De geallieerde bevelhebber
Schwarzenberg kondigde 19 oktober de overwinning aan van de slag, die aan meer dan 110000
mensen het leven kostte. Ook daarna stierven nog tienduizenden in ellende in de lazaretten in en om
Leipzig. Napoleon trok zich na de nederlaag snel over de Rijn terug en keerde terug naar Frankrijk. De
geallieerden haastten zich om hun gewonnen posities te behouden en uit te breiden. Ze vielen
Frankrijk in het begin van het volgende jaar binnen. Napoleon werd gedwongen af te treden en werd
in het voorjaar van 1814 verbannen naar het eiland Elba.
10.3 De Leeuw van Waterloo
Terwijl de Britse en Franse schepen, die Elba bewaakten, tijdelijk afwezig waren, vertrok Napoleon op
26 februari 1815, met zijn persoonlijke lijfwacht van 600 man vanuit Portoferraio op Elba en bereikte
op 1 maart nabij Antibes zuidoost-Frankrijk. Hij reisde via wat later bekend zou worden als de route
Napoleon, eerst naar Grenoble en daarna richting Parijs. De Franse troepen, die de opdracht hadden
Napoleon op te pakken, deden geen poging om hem te stoppen maar sloten zich massaal bij hem
aan. Volgens de overlevering zou Napoleon, bij een ontmoeting met deze door de koning gestuurde
troepen, zijn jas opengerukt hebben en gezegd hebben: S'il en est qui veut me tuer, me voilà!
In het Nederlands: als er iemand is die mij wil doden, hier ben ik.
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De leeuw van Waterloo, gedenkteken m.b.t.
de veldslag bij Waterloo waarbij Napoleon
definitief verslagen werd.
Foto: Wim Meerman, oktober 2012

Ook maarschalk Ney, die koning Lodewijk XVIII had beloofd dat hij Napoleon in een ijzeren kooi terug
naar Parijs zou terugbrengen, liep op 18 maart bij Auxerre met zijn divisie van 6000 man over naar
Napoleon. Twee dagen later kwam Napoleon in Parijs aan. Koning Lodewijk was ondertussen
naar Gent gevlucht. Alhoewel Napoleon verklaarde dat zijn bedoelingen vreedzaam waren en dat hij
geen oorlog wilde, reageerde het Congres van Wenen echter onmiddellijk door de oorlog te verklaren.
De ruziënde geallieerden waren weer verenigd tegen een gezamenlijke vijand en Groot-Brittannië, het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Rusland, Oostenrijk en Pruisen stelden een troepenmacht van
150.000 man beschikbaar om Napoleon te verslaan.
Napoleon wou de geallieerden stuk voor stuk verslaan voordat ze hun legers tegen hem konden
verenigen. Hij besloot daarom de geallieerde troepen in de Zuidelijke Nederlanden snel een nederlaag
toe te brengen voordat verse troepen arriveerden. Door in België de Britse troepen te vernietigen en
vervolgens de Pruisen te verslaan hoopte hij de Britten van het continent te verdrijven en Pruisen tot
vrede te dwingen. Daarna zou hij de vrije hand hebben om af te rekenen met de Russen en
Oostenrijkers. Begin juni had Napoleon bijna 200.000 soldaten gereed staan langs de grenzen van
Frankrijk. Ondertussen verzamelden Oostenrijk en de kleine Duitse staten hun legers.
Ook Spanje trok ten strijde tegen Frankrijk. Tsaar Alexander stuurde een leger van 250.000 man
westwaarts. In de Zuidelijke Nederlanden bevonden zich de Pruisische hoofdmacht onder bevel
van Blücher en het Britse expeditieleger onder bevel van Wellington. Hieronder ook de NederlandsBelgische troepen onder bevel van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II.
Op 14 juni stak Napoleon bij Charleroi met 120.000 man de Sambre over. De linkervleugel stond
onder bevel van Ney en de rechtervleugel stond onder bevel van maarschalk Grouchy. Napoleon had
zelf het bevel over de reserve, waaronder de keizerlijke garde.
Napoleon viel aan op het punt waarop het Pruisische en het Brits-Nederlandse leger onder Wellington
aan elkaar grensden. Traditioneel is dit een zwak punt. Zo lukte het Napoleon gemakkelijk Charleroi in
te nemen. Pas op 15 juni rond middernacht zond Wellington het bevel uit om zijn troepen te
verzamelen bij Nijvel, ten zuiden van Brussel. Ook de Pruisische bevelhebber Blücher begon zijn
troepen bijeen te brengen. Napoleon concentreerde zich met zijn rechtervleugel eerst op de Pruisen
en zond op 16 juni generaal Ney met de Franse linkervleugel naar Quatre Bras om het kruispunt van
de wegen Brussel-Charleroi en Bergen-Namen in te nemen. Daar speelden de Prins van Oranje en
zijn troepen een belangrijke rol door samen met de Nassause troepen van Bernard van SaksenWeimar de Fransen tegen te houden tot dat de Engelse versterkingen gearriveerd waren.
De volgende dag, 17 juni, volgden twee veldslagen; bij Ligny en Quatre Bras. In de Slag bij
Ligny versloeg Napoleon de Pruisen en dwong ze tot de terugtocht. Het Pruisische leger bleef echter
grotendeels intact en kon twee dagen later Wellington bij Waterloo ontzetten. Na de Slag bij Quatre
Bras achtevolgde Napoleon de Brits-Nederlandse troepen van Wellington, die zich terugtrokken in de
richting van Brussel. Wellington nam defensieve posities in langs de weg naar Brussel bij het
dorpje Waterloo. Hier vond op 18 juni de beslissende veldslag plaats. Napoleon probeerde de hele
dag Wellington te verdrijven, maar het lukte hem niet. Toen 's middags de Pruisen arriveerden konden
de Fransen geen stand meer houden tegen de aanval van twee kanten en vielen in chaos uiteen.
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Deel van het Panorama
te Waterloo van de
aldaar gevoerde
veldslag in 1815.
Foto Wim Meerman,
october 2012.

De laatste grote veldslag van de Honderd Dagen, de Slag bij La Suffel op 28 juni bij Straatsburg,
werd nog wel een overwinning voor de Franse generaal Rapp op de Oostenrijkers.
Op 3 juli werden de Fransen onder bevel van generaal
Vandamme nabij Parijs uiteindelijk verslagen in de Slag
bij Issy. De Fransen trokken zich terug uit Parijs, waar de
Pruisen op 7 juli hun intocht hadden.
Drie dagen na Waterloo was Napoleon in Parijs
teruggekeerd. Toen het hem niet lukte zijn gezag te
herstellen, trok hij zich terug op zijn landgoed
Malmaison bij Parijs. Toen op 29 juni de Pruisen in
aantocht waren om hem te arresteren, vluchtte hij
naar Rochefort. Toen het niet lukte over zee naar de
Verenigde Staten te ontsnappen, gaf hij zich op 15 juli
aan boord van het Britse oorlogsschip HMS Bellerophon
formeel over aan de Britten. De Britten besloten
vervolgens Napoleon in ballingschap naar het ZuidAtlantische eiland Sint-Helena te sturen. Daar stierf hij
in 1821.
De verslagen Napoleon aan boord van HMS
Bellerophon bij Plymouth.
Schilderij van Sir Charles Locke Eastlake, 1816

De Nederlandse bijdrage aan de slag bij Waterloo
De Nederlandse bijdrage, onder opperbevel van de Prins van Oranje, bestond uit 3 divisies, elk van 2
brigades infanterie, 2 brigades cavalerie en 36 kanonnen van de artillerie.
De Nederlandse troepen bestonden uit 18.500 man, waarvan er bijna 3.000 sneuvelden, gewond
raakten of vermist werden. De Prins van Oranje raakte tijdens de strijd aan zijn schouder gewond.
Dramatisch was de vernietiging van de Nederlandse brigade Van Bijlandt. Wellington had deze
brigade op een uiterst ongunstige positie geplaatst. De Franse artillerie schakelde deze brigade al in
de eerste fase van de slag uit.
ste

De 1

divisie werd ingezet in Corps II en geleid door Luitenant Generaal John Stedman.
ste
Met o.a. 1 brigade onder Generaal Majoor Ferdinand d’Hauw.
de
de
de
de
de
de
Met o.a. 16 Bataljon Jagers, 4 en 6 Bataljon infanterie van linie, 9 , 14 en 15
Bataljon Nationale Garde.
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Met o.a. 2de brigade onder Generaal Majoor Dominique Johann de Eerens.
Met o.a. 18de Bataljon Jagers, 1ste Bataljon infanterie van linie, 2de en 18de Bataljon
Nationale Garde. Batterij artillerie te voet.
de
De 2 divisie werd ingezet in Corps I en geleid door Luitenant Generaal Baron H.G. Perponcher.
Met o.a. 1ste brigade onder Generaal Majoor Willem Frederik van Bijlandt
Met o.a. 27ste Bataljon Jagers, 7de Bataljon infanterie van linie, 5de , 7de en 8ste Bataljon
Nationale Garde. Batterij rijdende artillerie. Batterij artillerie te voet.
De 3de divisie werd ingezet in Corps I en geleid door luitenant Generaal David Hendrik Chassé.
Met o.a. 1ste brigade onder Kolonel Hendrik Detmers.
Met o.a. 35ste Bataljon Jagers, 2de Bataljon infanterie van linie, 4de , 6de , 17de en 19de
Bataljon Nationale Garde. Batterij rijdende artillerie.
Met o.a. 2de brigade onder Generaal Majoor Alexander d’Aubremé.
Met o.a. 36ste Bataljon Jagers, 3de , 12de en 13de Bataljon infanterie van linie, 3de en 10de
Bataljon Nationale Garde. Batterij artillerie te voet.
In totaal draaide de slag bij Waterloo om 72000 Fransen en 68000 geallieerden.
10.4 Fort Kijkduin bij Den Helder
In 1811 heeft Napoleon een bezoek gebracht aan Den Helder. Den Helder was een zwak punt
vanwege de dreiging door de Engelsen. Samen met de Russen hadden ze in 1799 al eens een inval
gedaan en zonder veel moeite via het strand den Helder weten te veroveren. Om herhaling te
voorkomen, besloot Napoleon tot de bouw van de Stelling van den Helder, waarvan het Fort Kijduin
deel uitmaakte. Vanuit het fort was er een goed uitzicht op mogelijke aanvallen vanaf het strand. Bij de
bouw werden uit diverse Nederlandse gemeenten werklieden ingezet; één per vijfhonderd inwoners.
Spaanse krijgsgevangenen mochten het zware werk verrichten. Ook vanuit Neede werden werklieden
naar Den Helder gestuurd, zoals blijkt uit een brief van J. A. ten Hoopen, tijdelijke burgemeester van
Neede, gedateerd 12 juni 1812:
Hebben wij de eer te berigten dat reeds op den 10den dezer maand vijf werklieden, uitmakende het
contigent door onze gemeente naar den Helder vetrokken zijn, met speciaalen last zig dadelijk bij
hunnen aankomst aan den heer Sterren Commissaris voor het departement van den Boven IJssel te
vertoonen, en tegelijk eenen hun medegegeven Brief waarin hunne namen en voornamen vermeld
stond aan zijne Ed. te overhandigen.

Fort Kijkduin bij Den Helder (Foto’s Wim Meerman)
Ten tijde van Napoleon is de vijand nooit voor het fort verschenen. Toen Napoleon verslagen werd
was het fort nog niet geheel gerealiseerd. Koning Willem I liet, na een bezoek in oktober 1814, het fort
volgens de Franse plannen afbouwen.
Op het fort staan 16 kanonnen waarmee roodgloeiend opgewarmde kogels op de schepen afgevuurd
konden worden. Voor het opwarmen van de kogels was er een speciale “kogel-gloei-oven”.
Het fort bevat tegenwoordig een oorlogsmuseum, niet alleen gericht op de Franse tijd, maar ook op de
latere oorlogen, waarbij het fort als verdedigingsobject heeft gediend. Verder is er een Noordzeeaquarium ingericht.
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10.5 Plein 1813 in Den Haag.
Plein 1813 is een plein in Den Haag, waar in het midden
een monument staat ter nagedachtenis aan de
overwinning op Napoleon en de onafhankelijkheid van
het Koninkrijk der Nederlanden in 1813. Op 30 november
1813 landde de prins van Oranje in Scheveningen.
Volgens overlevering zou vanaf de plek, waar nu het
Plein 1813 is, te zien zijn geweest dat de prins in
aantocht was. Dit was destijds de rand van de bebouwde
kom van de stad Den Haag.
De eerste steen voor het monument werd op 17
november 1863 gelegd door Koning Willem III en het
monument werd op 17 november 1869 onthuld door
Prins Frederik der Nederlanden. Het geheel is een
ontwerp van architect Willem Cornelius van der Wayen
Pieterszen.
Ook in andere plaatsen is ter nagedachtenis aan het
einde van de Franse tijd een Plein 1813 ontstaan, zoals
in Arnhem, waar verder geen monument te vinden is.

Gedenkteken op Plein 1813 in den Haag (Foto Wim Meerman)
10.6 Gedenkteken in Lemelerveld
Ook dichterbij is er nog een gedenkteken opgericht: de
leeuw van het Lemelerveld. Opgericht in 1913 in het kader
van de honderdjarige herdenking van de bevrijding van de
Fransen. Het bevindt zich in het Park 1813, een door de tot
1923 bestaande Oranjebond van Orde aangelegd park op
de Lemelerberg bij Ommen. Het werd met de andere
bondsbezittingen in 1923 aan de Nederlandse
Heidemaatschappij geschonken. Het monument, zowel de
leeuw als de sokkel, is in de loop der jaren een aantal keren
vervangen, zoals in 1934. In 2010 heeft de tot nu toe laatste
renovatie plaats gehad. De tekst achter op het beeld luidt:
HET PARK 1813 IS IN 1913 TER HERDENKING VAN NEDERLAND’S
ONAFHANKELIJKHEID GESTICHT DOOR DEN ORANJEBOND V. ORDE
OP AANSTICHTEN VAN ZIJN VOORZITTER JHR. J. MORA SICCAMA
V.D. MARKSTEDE. HET WERD MET DE ANDERE BONDSBEZITTINGEN
IN 1923 AAN DE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ
GESCHONKEN TER HERINNERING AAN DE STICHTING V. DIT PARK
RICHTTE DIE BOND EEN MONUMENT OP DAT DE NEDERLANDSCHE
HEIDEMAATSCHAPPIJ IN 1934 VERVING DOOR HET THANS
BESTAANDE DAARTOE IN STAAT GESTELD DOOR EEN LEGAAT
VAN JHR. J. MORA SICCAMA VAN DE MARKSTEDE VOORNOEMD.

De passerende wandelaar die dit leest zal denken aan
associaties met het huis van Oranje met ridderordes,
ordetekenen of koninklijke onderscheidingen. Het
tegenovergestelde is echter eerder waar. Het monument is
met name bedoeld tegen het Socialisme aan het begin van
1900 en vóór de armoedebestrijding.
Gedenkteken op de Lemelerberg (Foto Wim Meerman).
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Bijlage: Hoe zag Neede er anno 1813 uit?

Neede voor 200 jaar: een in 1969 door drukkerij Hondelink gemaakte afdruk van een schilderij
(pasteltekening) uit het bezit van de familie ten Hoopen. Mogelijk was het huis links vooraan het huis
van de familie ten Hoopen.
Volgens meester Heuvel in de uitgave “Neede voor honderd jaar” is Neede een dorp van met de
“niendeur” naar de Oudestraat gerichte wevershuisjes:
De Protestantsche kerk, vrij bouwvallig, met haar hoogen, massieven toren, die ver in het rond blikt, is
het middelpunt. Rondom haar, als kindertjes om de grootmoeder, staan een aantal nederige woningen
geschaard en het is alsof ze luisteren, naar wat de eerwaardige oude van vroeger eeuwen verhaalt.
Van het kerkplein uit is het dorp naar twee zijden verlengd: langs een weg, die "den Berg in" gaat en
langs een anderen naar Haaksbergen. In twee linien zijn de huizen aan weerszij van de met ruwe
veldkeien geplaveide straat gebouwd, bijna alle met de groote achterdeur naar den weg. Boven die
"niendure" (van oudsher de ingang) steekt de zwartgeteerde, driehoekige plankengevel een weinig
vooruit. De wanden bestaan meestal uit een balkenvakwerk, waartusschen vlechtwerk van takken de
ruimten vult, dat met leem bestreken is. Die muren zijn geelgrauw, naar de natuur van het leem, of
met kalk gewit, wat ze een levendig aanzien geeft. Hier en daar is ook al een steenen muur en een
pannen dak, want in den Needschen berg delft men leem en enkele tichelaars bakken er in primitieve
veldovens steenen en pannen, met de handen gevormd. Naast de groote deur ontwaart men in elk
huis een raam of een paar raampjes met kleine ruitjes, die het uitzicht van de weefkamer vormen.
Daar zien we den wever, een schraal mannetje met bleek gelaat onder een blauwe slaapmuts heen
en weer wippen in 't getouw. Als we over de straat komen, hetzij bij helderlichten dag, hetzij in
grauwen ochtendstond of bij donkeren avond, dan hooren we in schier alle huizen het geklepper en
getikker van lade en spoeltje, in de morgenvroegte soms geaccompagneerd door den maatslag der
dorschvlegels. Alleen in den druksten zomertijd, als hooi- of roggebouw alle handen opeischen,
hebben de weeftouwen vacantie.
In den ouden tijd leefden we in onze verbeelding, toen we een "Verslag van den toestand der fabrieken in 1811", dat in het archief te. Neede berust, mochten lezen. "Er zijn", zegt het verslag, dat
van 27 Augustus 1811 dateert, "ongeveer 200 werklieden bij verschillende fabrikanten, waarvan een
gedeelte weven en anderen het garen hiertoe in orde brengen. Op ongeveer 150 weefgetouwen
worden pellen en linnen geweven". De fabrikanten heeten: J. ten Hoopen en Zonen, R. Bloos en
Zonen, G. ten Cate, J. Roelof ten Hoopen en Zonen, J. Ruwhoff en Zn. Van de wevers wonen er 107
in Neede, 37 in Hoonte, 4 in Loghuizen en 8 in Gelselaar, dat toen ook onder de mairie van Neede
behoorde.
Op de vraag, of de fabrieken bloeien, volgt een klacht over den slechten tijd. Voorheen bloeiden de
fabrieken, ververijen en bleekerijen en bezorgden aan het grootste deel der ingezetenen een goed be-
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staan (men was met weinig tevreden). Doch in de laatste jaren zijn ze in treurig verval; 't aantal
getouwen is al verminderd van 200 op 150. En wat zal nog het einde wezen? Indien er geen meerdere
verzending te hopen is, zullen de fabrikanten het hoogstwaarschijnlijk nog verminderen moeten. Nu
reeds is er armoede bij velen. Waar moet het dan heen?
Dat de gemeente Neede in 1811, direct na zijn ontstaan, uitgebreid was met de Overijsselse
gehuchten Langelo, Brammelo en Buurse en met Gelselaar blijft hier verder buiten beschouwing. We
gaan uit van het gebied waaruit de gemeente Neede vervolgens bijna 200 jaar lang heeft bestaan, te
weten het dorp Neede en de gehuchten Hoonte, Lochuizen, Noordijk en Rietmolen. Het gebied
bestaat in 1830 nog voor meer dan de helft uit woeste heidegrond. De kaart van Jan Krooshof geeft
hiervan een goed beeld. Het Noordijkerveld, het Achterveld, bijna geheel Lochuizen en het Vlierveld
vormen één groot aaneengesloten heidegebied tussen de gemeenten Borculo, Diepenheim en
Haaksbergen. Ook buiten het gebied van de gemeente Neede strekt zich de heide verder uit. Langs
de beken, en dan met name langs de Bolksbeek zijn weilanden te vinden. Bouwland is er rondom en
op de Needse berg, vanaf Noordijk tot aan de Ruwenhof.

Gemeente Neede, volgens de kadastergegevens van 1830, getekend door ©Jan Krooshof.
De Needse berg zag er totaal anders uit dan we nu gewend zijn. De leemkuilen waren nog niet
gegraven en bos was er nog niet. Het bouwland liep door tot aan de huidige Drostenkampweg aan de
ene kant en de Venneriet aan de andere kant. Dit bouwland bestond uit honderden kleine percelen, in
gebruik bij bijna even zovele kleine boeren en wevers. Daartussen, boven op de berg, weer heide, in
bezit van de Marke Noordijk, die richting Lochuizen uitliep in de Westenberg, soms ook Woestenberg
genoemd. Midden in de heide een rechthoekig veld: de Drostenkamp, gelegen waar zich nu ongeveer
het beukenbos bevindt. Dit was een konijnenwrang, in bezit van de opperwachtmeester des Konings,
baron Lodewijk van Heeckeren van de Cloeze. Een overblijfsel uit de tijd, dat de regenten van de
heerlijkheid Borculo in de Needse berg op jacht gingen en “er de konijnen voor het oprapen wilden
hebben”. Dit tot schade van de bewoners van Neede, wier gewassen op de omliggende bouwlanden
door de konijnen opgevreten werden. Sinds 1777 was de heerlijkheid in bezit van de Oranjes. Tot aan
de Franse tijd stadhouder Willem V, na de Franse tijd koning Willem I. De in Hummelo geboren
Lodewijk van Heeckeren van de Cloese was van 1815 tot 19 november 1831 opperjagermeester en
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kamerheer van koning Willem I. In de Franse tijd was hij lid van het Wetgevend Lichaam en
buitengewoon lid van de Staten Generaal. Koning Lodewijk Napoleon verhief hem tot graaf van
Borculo. Op 27 januari 1813 kreeg hij het predikaat baron de l’Empire. Voor de Franse tijd was hij o.a.
van 1792 tot 1795 kapitein-commandant infanterie in de Ridderschap van Zutphen.
Richting Neede vinden we op de berg de Needse windmolen. Ook deze was in bezit van stadhouder
prins Willem V. In 1777, toen Willem V eigenaar werd, was de Needse windmolen “mede in pagt
gebruykt bij Berend ter Weeme jaarlijks voor 520 gulden boven de ordinaris verpondinge ten laste van
den pagter en expireert deese pagt jaarlijks op ultimo december.”
Wanneer Willem V in de Franse tijd de wijk neemt naar
Engeland vervallen zijn bezittingen aan de domeinen.
Alle oude en feodale rechten werden vervallen verklaard.
Er heerste toen vrijheid, gelijkheid en broederschap.
De molenaars uit die tijd waren Hartgerink, Neck en
Peters. Begin 1800 is naast de molen een muldershuis
gebouwd. Van Peters gaat het verhaal dat hij het niet zo
nauw nam met de regels indien mensen zich in de buurt
van de molen verdacht ophielden. Zonder aarzelen
pakte hij zijn geweer en schoot met scherp. Volgens
overlevering heeft hij, bij gebrek aan kogels, met een
lepelsteel een inbreker, een Amsterdamse Jood, dodelijk
getroffen. Het stuk land waar de dode werd gevonden,
kreeg de veldnaam “t Jödden stukke”.
Rond 1830 neemt Willem Varenhorst uit Lochem de
molen over van de domeinen. Hij kwam van de
Lochemse watermolen. De Varenhorsten zijn daarna
generaties lang op de molen gebleven. De molen is in
deze vorm blijven bestaan tot de cycloon van 1925.
Daarna is de huidige stenen molen gebouwd.
Ansichtkaart Needse Molen
Huize de Kamp was sinds 23 december 1741 in bezit van de familie ten Cate. Vanaf die tijd en in de
Franse tijd had het huis geen adellijke status meer. In de jaren ervoor was er vooral over het
jachtrecht veel te doen geweest. De heren van Borculo probeerden het jachtrecht van de heerlijkheid
volledig naar zich toe te trekken, maar dat lukte niet voor de havezaten waar jachtrechten aan
verbonden waren, zoals aan huize de Kamp. Diverse processen werden gevoerd, nadat de heren
elkaar bij het jagen in het vaarwater gekomen waren.
In 1830 was de weduwe en rentenierster Hendrika Eva Becking - ten Cate de eigenares van de tuin,
de vijver en het huis, met schuur en erf. Zij bewoonde het huis met haar in 1789 geboren zoon
Hendrik Fredrik Becking, de dienstmeid Waandrina Reverdink en de in 1809 geboren Roelof
Welmerink. Na het overlijden van haar man Ds. Willem Arnold Becking, dominee te Winterswijk, was
Hendrika Eva met haar drie minderjarige kinderen op huize de Kamp ingetrokken bij haar tante
Zwanida Geziena ten Cate – Westenberg, de weduwe van Bernardus ten Cate. Na het overlijden van
tante Zwanida Geziena erfde Hendrika Eva deels huize de Kamp. De rest kocht ze er later bij. Al
voordat Hendrika Eva in 1836 overleed was huize de Kamp overgegaan op haar zoon Hendrik Fredrik
Becking. Huize Becking (de Kamp) werd nu een landbouwbedrijf en zou dat onder vele generaties
Becking ongeveer 150 jaar blijven.
[Bronnen: Huize de Kamp en Huize de Kamp nader beschouwd, uitgaven HKN Neede.]
In Rietmolen was in 1825 de brug over de Schipbeek reeds aangelegd. Aan de ene kant van de brug
bevond zich de Pachthoeve Rietmolen, in bezit van de weduwe van Klaas te Rietmole. Dit hoorde nog
onder de buurtschap Hoonte. Aan de andere kant eerst rechts huis en erf van Gabriel Becker,
winkelier te Broeke, en dan het kerkhof. Daar tegenover een kerk (kerkschuur), een bouwvallige
schuur en pastorie, die in 1835 werd vervangen. De “Catholieke Pastorij Broeke” was toen in het bezit
gekomen van de gronden en stichtte een nieuwe kerk en de pastorie. Verderop was nog het huis, met
schuur en erf van molenaar Jannes Wolferink uit Aalsteen te vinden. Van een dorpscentrum was
verder nog geen sprake, de inwoners van Rietmolen woonden in verspreid liggende boerderijen.
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Rond 1830 waren er in Neede nog geen textielfabrieken. De weefgetouwen stonden bij de vele
wevers thuis. Ze waren daar door de fabrikanten neergezet. Het eerste teken van ontwikkelingen in de
richting van een textielfabriek door de familie ten Hoopen is te vinden in de kadastergegevens. Daarin
staat aangegeven, dat de bestemming van de schuur aan de huidige Bleekenweg veranderd was in
een katoenfabriek. Zie hiervoor ook de verderop te vinden plattegrond met huisnummers van het dorp
Neede. In een boedelinventaris van 1808, opgesteld na het overlijden van de echtgenote van Jan ten
Hoopen, wordt de betreffende schuur aangeduid als: “bleekhuisjen, gelegen in een weide, onder
Neede tusschen den gaarden van Bleeken en Spelbroeck”.
Er stond in 1830 al de eerste steenoven op het Kisveld, gelegen op grond van de Marke Noordijk
(Buurtschap Noordijk). Op drie percelen, aangeduid als erf met gracht was sprake van een
steenbakkerij en een steenoven met 4 monden. Veel stelde het nog niet voor, want de gebouwen zijn
op de kaart nauwelijks terug te vinden. De heren Jan Hendrik Willem Huinink en A.F. Bourietsins
hadden recht van opstal en zullen wel de eerste steenbakkers van Neede zijn geweest. Blij met de
komst van de steenbakkers waren de bewoners van “den Teger” niet, want zij gebruikten de
betreffende grond om plaggen te maaien.
Volgens een telling der Commune Neede in 1811, telde Neede in totaal 2512 bewoners in 409
gebouwen, inclusief de gehuchten Hoonte (217 bewoners, 19 gebouwen), Ruwenhof (166 bewoners
in 31 gebouwen), Noordijk (593 bewoners in 93 gebouwen), Hornte (25 bewoners in 3 gebouwen),
Huurne (82 bewoners in 13 gebouwen), Loghuizen (208 bewoners in 31 gebouwen), Honesch,
Langelo, Brammelo en Buurze. Er was 1 herenhuis, huize de Kamp. Het dorp Neede zelf bestond uit
116 aan elkaar gelegen gebouwen en 665 bewoners. Wie deze bewoners waren en wat ze deden is
verderop uitgewerkt. Op de volgende bladzijden is een plattegrond en een bewonerslijst van het dorp
Neede weergegeven. Van de 122 woningen werden er 80 door de eigenaar zelf bewoond. De rest
was gehuurd of gepacht. Uit de lijst volgt verder, dat de hoofdbewoners zo’n 40 verschillende
beroepen uitvoerden, te weten:
 52 wevers, 16 dagloners, 11 spinsters, 2 werksters, 1 arbeider, 2 huishoudsters
 5 schoenmakers, 1 klompenmaker, 5 kleermakers en 1 klederman (manufacturen?)
 4 winkeliers, 2 (naast elkaar wonende) bakkers en 1 vleeshouwer.
 4 timmermannen, 1 kuiper, 1 hekelmaker, 1 wieldraaier, 1 smit,1 schilder en 1 strooi
en rietdekker.
 1 burgemeester, 1 predikant, 1 schoolmeester en 1 chirurgijn.
 3 marskramers en 15 kooplieden, waarvan ongeveer 10 als textielfabrikant.
 4 tappers en/of logementhouder, 1 brouwer en 1 destillateur.
 3 landbouwers, 1 schaapsherder, 1 slachter, 1 jachtopziener en 1 nachtwachter.
 1 secretaris, 1 deurwaarder, 1 commies 2de klas te voet, 1 rijksontvanger
 en 2 renteniers.
Met betrekking tot de Ruwenhof gold, dat er van de 35 woningen 16 door de eigenaar werden
bewoond. Naar verhouding komen hier meer pachters voor, hetgeen voor kleine boerderijtjes
gebruikelijk was. In de verspreid liggende woningen beoefenden de hoofdbewoners de volgende
beroepen uit:
 7 landbouwers en 1 landman
 19 wevers, 1 spinster en 5 dagloners
 1 smid, 1 slachter, 2 timmermannen en 2 marskramers.
Uit een Franstalige rapportage uit 1811 volgt een wat nadere uitsplitsing van de winkeliers en
handelaren: er waren 3 houthandelaren en 3 paardenhandelaren. De winkeliers werden verdeeld in 6
zoutwinkels, 3 tabakswinkels en 6 kruideniers. Het aantal bakkers en schoenmakers stemt redelijk
overeen met de hiervoor genoemde aantallen, maar met 11 timmermannen, 3 hoefsmeden en 8
slachters ontstaat het gevoel, dat ook het buitengebied is meegeteld. Dat idee wordt nog eens
bevestigd, als blijkt dat er zelfs 198 wevers zijn geteld.
Door gebruik te maken van de gegevens uit het kadaster en het bevolkingsregister is een schets
gegeven van de bewoning van het dorp Neede langs de Oudestraat en de Nieuwstraat. Nadere
gegevens met betrekking tot de kadastergegevens en het bevolkingsregister zijn in een volgende
paragraaf (1.2) te vinden.
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1.1 Bewoners van het dorp Neede en het gehucht Ruwenhof, anno 1825.

Fig. 1.1: Plattegrond van het Dorp Neede rond 1825 (Oudestraat – Nieuwstraat)
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Fig. 1.2: Plattegrond van het gehucht Ruwenhof rond 1825

Adressenlijst dorp Neede en gehucht Ruwenhof, anno 1825.
Achter de bewoner is met een letter aangegeven of hij of zij eigenaar (E) was, pachter (P) was of recht
van opstal (O) had.

Oudestraat
1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
8
9
11
12
12a
13
13
14
14

Harmina Zwerink, spinster, E.
Jannes Koeslag, wever, E.
H. J. Leussenkamp, wever, P.
G.J. Keunekamp, dagloner, P.
Gerrit Eeftink, dagloner, E.
Berend Witbroek, schaapsherder, E.
J. te Lohuis, schoenmaker, E.
Abraham Meijer, koopman, P.
Hendrik Bonkink, tapper, E.
Berend te Roller, dagloner, P.
Berend Gellekink, dagloner, P.
W. van Barneveld, koopman
en destillateur, P.
Jan Hazelman, dagloner, P.
Wed. Gerrit Jan Meijer, koopvrouw, E.
Wed. Gerrit Jan Meijer,
brouwerij, E.
Aldert Hasselaar, winkelier, E.
Martinus van Aken, rijksontvanger, P.
Jan te Hoonte, wever, E.
Jan Hendrik te Leugemors, P.
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15 Willem Varenhorst, Molenaar,
E.
16 Hendrik Grijsen, wever, P.
16 Janna Gerritsen, naaister, P.
17 Engbert Bloos, koopman, E.
18 Jan Olminkhof, wieldraaier, E.
18 Teunis Brink, dagloner, P.
19 F. Harperink, spinster, P.
20 Hendrik Jan Bleeken, landbouwer, E
20 Arent te Velthuis, strooi en
rietdekker, P.
21 Hendrik Jan te Leugemors,
wever, E.
22 Gerrit Assink, hekelmaker, E.
23 Johanna Lammers, landbouwster, P.
23 Jan Willem Wensink, P.
24 H. Hemmelman, wever, E.
25 J. J. H. te Rae, bakker, E.
26 Arent Smit, bakker, E.
27 Jan Willem Wansink, timmerman en tapper, E.
27 Hendrika Ruwhoff, naaister, P.
28 G. J. Gantvoort, Chirurgijn, E.
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29 Hendrik te Leugemors,
kleermaker, P.
30 Engbert Loman, kleermaker, P.
31 Gr. ten Hoopen, winkelier, E.
32 A. Markerink, timmerman, E.
33 Gerrit Grijsen, secretaris, E.
34 Jan Bleeken, wever, E.
35 Jenneke Hondelink-Kuipers,
landbouwster, E.
36 Berend H. Grijsen, wever. E.
36 Gerrit Kossink, wever, E.
37 Jan Kuipers, wever, E.
38 Harmen Loman, kleermaker,
E.
38 Harmina Straten, spinster, E.
39 Reint Krooshof, winklier, E.
40 Jan te Hoonte, dagloner, E.
40 Fenne Mengerink, spinster, P.
41 Maria Huiskers, spinster, E.
41 Jan te Luggenhorst, timmerman, P.
42 Jan Hondelink, wever, E.
43 Gradus Brouwer, wever, P.
43 Herm’s Mengerink, wever, P.
44 Egbert Brocker, wever, P.

44 Jan Nijenhuis, wever, P.
45 Antony te Lohuis, schoenmaker, E.
46 Willem ten Thije, wever, P.
46 Gt. Hagens, marskramer, P.
47 Hendrik Wensink, wever, E.
48 G. J. Olthaar, wever, E.
49 Jan In Traa, wever, E.
50 H. J. ten Cate, koopman, E.
51 Gerrit Hondelink, schoenmaker, E.
51 Hs. Grijsen, marskramer, P.
52 H. Broeker, schoenmaker, E.
52 Wed. Arend te Hoonte,
werkster, E.
53 Jan Ordelman, wever, P.
53 Gerrit Jan Leussenkamp,
dagloner, P.
54 C. ten Cate, rentenier, E.
55 Hendrik Larink, wever, E.
56 Wed. Jan Bomers, spinster, E.
57 Wed. Grietjen ten HoopenOlthaar, rentenierster, E.
58 Arent ter Braak, wever, P.
59
60 Jan Roelof ten Hoopen,
koopman, E.
61 Gerrit ten Cate, koopman, E.
62 Arent Jan ten Hoopen,
koopman, E.
63 Arent ter Weeme, koopman, E.
63 Gerrit Jan Kremer, kuiper, P.
64 Samuel Sanders, koopman, E.
65 Jan Potman, wever, P.
65 Hendrik ten Hoopen, wever, P.
66 J. H. ten Hoopen, wever, P.
67 Gerrit Deesker, wever, P.
67 B. Bonnikhorst, arbeider, P.
68 Jan Ruwhoff, smit, E.
69 H. Meijer, huishoudster, P.
70 Wed. Jan Smit, werkster, E.
70 Janna Temmink, spinster, P.
71 B. ter Maat, dagloner, P.
72 B. te Lohuis, landbouwer, E.
72 Hendrik Larinkwever, P.
73 G. Soeters, burgemeester, E.

Nieuwstraat
75 G. Klein Burink, wever, E.
75 G. Bilderbeck, dagloner, P.
76 Derk Bonkink, koopman,
logementhouder tapper, E.
77 Jan Chr. Hentzepeter, commies 2de klas te voet, P.
78 Arend Floors, dagloner, E.
79 Gerrit ten Hoopen, koopman, E
80 Hendrik Brinkhof, wever, P.
80 Geesken te Leugemors, P.
81 Berend Grijsen, wever, E.
81 Hendrik Grijsen, E.
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82
83
84
85
86
87
88
89
89
90
90
91

Jan Poppink, wever, E.
Jenneken Leussink, spinster, P.
H. J. In Traa, slachter, E.
Hendrik ten Hoopen, wever, E.
Hendrik Kleinburink, wever, P.
Jannes Hagens, wever, P.
Joh. Kistemaker, dagloner, P.
Arent ter Weeme, koopman, E.
H. ten Elshof, dagloner, P.
J. A. ten Hoopen, wever, E.
Gt. Schreurs, jachtopziener, P.
Jan Hendrik ten Hoopen,
wever en nachtwachter, E.
91 Lourens van Gemmert,
klompen-maker, P.
92 Hendrik Elfrink, wever, E.
93 B. te Nijhuis, wever, P.
93 G. J. Bruil, wever, P.
94 Jannes Temmink, wever, E.
95 H. J. Bruntink, wever, P.
95 Egbert Leussink, wever, P.
96 Arent Kuipers, wever, P.
96 Teunis Temmink, wever, P.
97 Berendina Larink-Floors,
huiswerkster, E.
98 Arent de Witte, wever, P.
99 Gerrit ten Hoopen, tapper, E.
100 Derk Leussink, wever, E.
101 Jannes Brouwer, wever, P.
102 Derk Bosch, schilder, E.
102 Harmina Rot, spinster, P.
103 B. te Roller, kleermaker, P.
104 Antony ten Hoopen, wever, E.

Om de kerk
105 W. Klein Burink, wever, P.
106 Geertjen Spijkers, spinster, P.
107 Willem Huurneman,
klederman, E.
108 Nikolaus Willemsen,
predikant, P.
109 Hendrik ten Hoopen,
schoenmaker, E.
110 J. Klein Burink, wever, E.
111 S. P. de Vries, vleeshouwer, P.
111 Izak Joseph, marskramer, P.
112 Jan Nijland, wever, E.
113 Hendrik Ebbink,
schoolmeester, P.
114 Jan te Hoonte, P.
117 Albartus Weddelink Huender,
Winkelier, E.
117 Hermanus Thijsen,
timmerman, P.
118 Hendrik Thijsen, landb., E.
118 Hendrik. Jan Meddeler,
dagloner, P.
119 Gerrit Sijgers, landbouwer, E.
120 Derk ten Hoopen, koopman, E.

134

Bleekenweg
121 Jan Bleeken, koopman, E
122 Antony Hondelink, wever, E.
122 Roelof Leussink, dagloner,

Adressen Ruwenhof
126 Willem Olthaar, landb., E.
127 Arend Jan Smit, wever, P
127 Anna te Vaarwerk, wever, P
128 Arent Jan Kooyer, landman, P.
129 G. Blankvoort, spinster, P.
130 Harm. Deeskers, dagloner, P.
130 W. Ordelman, timmerman, P.
131 Harmen Geukes, wever, E.
132 Gerrit Wevers, landbouwer, P.
133 Coord Bekkink, wever, E
133 Jan Geukes, wever, P.
134 Jan B. Maas, landb. , P.
134 Jan Arend Leussenkamp,
wever, P.
135 H. J. Brouwer, dagloner, E.
136 H. Mengerink, wever, E.
137 Roelof Muller, dagloner, E.
138 H. Ordelman, wever, E.
139 Lamb. Lammers, wever, E.
140 Harm. Hondelink, wever, E.
141 A. Keunekamp, dagloner,
142 B. J. Ter Bals, timmerman, E.
142 Jacob Ardesch, dagloner, P.
143 Jannes Geukes, wever, E.
144 H. J. Hogeslag, wever,
145 Derk te Vaanholt, landb., E.
146 Arent te Vaanholt, wever, E.
147 Meindert Praastink, smid, P.
148 Herm. Grijsen, wever, E.
149 Hendrik In Traa, slachter, P.
150 Herman Veddders, wever, E.
151 Gerrit te Vaarwerk, wever, E.
152 Berend Hungerink, wever, E.
153 Gerrit te Nahuis, landb., P.
153 Gerrit Klanderman, wever, P.
154 Jan H. Ruwhof, landb., P.
155 Alof Kuipers, landb., P.
156 A. J. te Hoonte, landb., P.
156 Hendrik Bonkink, wever, E.

Hutten Ruwenhof
(deels op de kaart van
Luggenhorst Rot –
Hoonte)
317 Gerrit Vaak, marskramer,
318 Hendrik te Hoonte, wever, P.
319 Jan ter Maat, dagl., O.
320 Geerd Hagens, marskramer, .
321 Hendrik Mengerink, dagl., O.
322 Jan Kooyers, dagloner, .

1.2 Kadaster en bevolkingsregister van Neede rond 1825.

Fig 2.1: Kadasterkaart van het dorp Neede rond 1830
Bovenstaande kaart geeft de situatie in het dorp Neede rond 1830 weer zoals deze is vastgelegd door
het toen net ingestelde kadaster. Het is de eerste kadasterkaart, met elk perceel voorzien van een
perceelnummer. In de voorafgaande tijd werd in aktes en dergelijke nog uitsluitend met veldnamen
gewerkt, hetgeen daarna, in combinatie met het kadastrale perceelnummer, ook nog wel gebeurde.
Bij keizerlijk decreet van 11 oktober 1811 was bepaald dat de Franse voorschriften betreffende het
kadaster ook in Nederland van kracht werden. Na het vertrek van de Fransen in 1813 bleef de
wetgeving van kracht, maar de uitvoering bleef voorlopig nog op een laag pitje. Pas in 1825 werd
gestart met het opmeten en het in kaart brengen van gronden en gebouwen. De metingen waren in
1830 afgerond en de schattingen van de opbrengsten volgden in 1831, zodat vanaf 1 oktober 1832 de
kadastergegevens voor de heffing van grondbelasting gebruikt konden worden.
Naast de kadasterkaarten, ook wel minuutplans genoemd, zijn Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels
(OAT) opgesteld. De OAT geeft per kadastrale gemeente in de volgorde van de sectie en de
perceelnummers; de plaatselijke benaming van het gebied of perceel, de naam van de eigenaar,
diens beroep en woonplaats, het gebruik, de oppervlakte, de klasse en de belastbare opbrengst.
Aangezien de veranderingen in een dorp toentertijd nog langzaam verliepen, mag aangenomen
worden, dat de in de kadasterkaarten van 1830 weergegeven situatie vrijwel overeen zal komen met
die in de Franse tijd.
Alhoewel landelijk de invoering van een bevolkingsregister nogal wat problemen kende, had de
gemeente Neede vanaf 1825 reeds een bevolkingsregister. In dat handgeschreven boek werd, onder
de titel “personen in dit huis wonende” bijgehouden, wie er op een adres in de gemeente woonden:
Gemeente/buurschap/wijk, nummer, voornaam, naam, beroep, geboortedag, godsdienst, datum
van inschrijving, vanwaar gekomen, waarnaar vertrokken, aanmerkingen.
Aan elk adres werd een pagina gewijd en aan elke persoon een regel. In fig. 2.2 is als voorbeeld een
deel van de situatie op huisnummer 152 uit het register van de buurschap Ruwenhof weergegeven.
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Fig 2.2: Inschrijving in het bevolkingsregister van het adres 152 in de Ruwenhof.
De in paragraaf 1.2 weergegeven schets van de bewoning van het dorp Neede langs de Oudestraat
en langs de Nieuwstraat en in de buurtschap Ruwenhof is samengesteld door gebruik te maken van
de gegevens uit het kadaster en het bevolkingsregister.
1.3 Noordijk voor 200 jaar: van 1800 tot rond 1825.
Het gehucht Noordijk, zoals het op de kadasterkaart vermeld staat, oftewel de Buurschap Noordijk,
zoals het in officiële stukken wordt genoemd, bestond uit zo’n 593 bewoners in 93 gebouwen, meest
grotere en kleinere verspreid liggende boerderijen. Onder de Marke Noordijk was er veel
gemeenschappelijk gebied, vooral met betrekking tot het grote heideveld waaruit Noordijk voor een
groot gedeelte bestond. De ontginning moest nog beginnen. Wel waren er reeds de eerste tekenen
van bewoning in het Noordijker Veld: de eerste hutten werden geregistreerd. De buurschap was
verdeeld in 6 Rotten, elk onder aansturing van een Rotmeester. De Rotmeesters mochten in de
Franse tijd de Rotten rondgaan om geld en middelen in te zamelen voor het onderhoud van de
Fransen. Reeds lang daarvoor moesten de Rotmeesters er voor zorgen dat de plichten aan de Stad
en Heerlijkheid te Borculo ingevuld werden en dan met name het lopen van de wacht bij het Hoge
Huis te Borculo, het onderhoud van de zogenaamde herenwegen en het innen van b.v. de
rookhoenders voor de Heren van de Heerlijkheid. In de Franse tijd gebeurde dat nog steeds, maar
dan ten gunste van het domein Borculo. De herenweg, die door de Noordijkers onderhouden moest
worden, werd in 1783 als volgt beschreven:
Een weg beginnende aan de Schipbeeke, en schiet door het Noordijker Veld voorbij Elsmans huis in
gesijden buurschap Noortdijk langs het goed Harperink, verder door den Noortdijker Berg langs het
Kisveld, door de buurschap Ruwenhof. Wijders door de voogdie Eijbergen op het Munsterland.
Deze wordt onderhouden door die van de buurschap Noortdijk onder het opsigt van de rotmeester,
zijnde bouwluijden op Geerdink, Olthof, Harperink en Fruinck. In deze weg zijn geene bruggen,
sluijsen of deukers.
De Rotten zijn als uitgangspunt genomen en afzonderlijk nader beschreven op de volgende pagina’s.
De bewoners van de Rotten zijn, voor zo ver mogelijk, geprojecteerd op de deelkaarten en op de
eerste lijst met huisnummers in het bevolkingsregister. Vervolgens zijn nog de eerste E nummers
toegevoegd. Aangezien er ongeveer 25 jaar verstreken zijn tussen de indeling in Rotten en de
toekenning van de E-nummers, lukt een één op één afbeelding niet overal. Te meer, daar in deze
periode nogal wat bijgebouwd is. Vooral in het Noordijker Veld en het Broek zijn juist in die periode de
nieuwe bebouwingen ontstaan. In het bevolkingsregister zijn meer dan twintig nieuwe woningen
bijgeschreven als hutten/hietland, oftewel als hutjes op de heide. De grote heidevelden in het
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Noordijker Veld en het Broek waren nog in bezit van het domein en onder beheer van de Marke
Noordijk. De heide werd gebruikt voor begrazing en voor het maaien van plaggen voor de potstal. Het
was in die tijd, dat je voor een hut opstalrechten kon verwerven door er voor te zorgen dat ’s morgens
een stuk heide vrijgemaakt was en er een hut stond waarvan de schoorsteen rookte. Blijkbaar kon de
Marke je dan “niet meer wegkrijgen”.

Noordijk, anno 1828, een deel van de kaart van Jan Krooshof, met aanpassingen met betrekking tot
huisnummers en indeling in Rotten zoals deze er in 1806 nog was. Zonder de door Jan
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vervaardigde kaart was de overzichtelijke presentatie van de Rotten in Noordijk, Hoonte,
Lochuizen en Rietmolen niet mogelijk geweest.
Vruwinks Rot was gelegen rond de boerderij Vruwink, thans Stobbesteeg 1. Het is het gebied
komend vanaf Neede aan de Noordijkse kant van de huidige rondweg. Een deel van het Kisveld
maakt er deel van uit. De steenfabriek was er nog niet, maar wel was er een eerste aanzet met een erf
en een panoven met vier monden van Jan Hendrik Willem ten Bokkel Huinink en tweemaal een erf
met gracht en steenbakkerij van de Arnhemse koopman A.F. Bourietsins. Dit alles onder recht van
opstal van de Buurschap Noordijk, die de gronden nog in bezit had. Later zou hier een omvangrijke
steenfabriek ontstaan, die nu ook weer vervangen is door andere industrie zoals de Timmerfabriek
Neede.
Naast de boerderij Vruwink zijn ook de boerderijen Kolkman (thans bewoond door fam. Schukkink),
Saaltink (thans bewoond door fam. Oonk) en de Wunneker (thans bewoond door fam. Raaben)
beeldbepalend. Typisch is, dat er naast een boerderijtje Bolkes, in bezit van Reint Bekkink, nog een
boerderijtje is met de naam de Bolk of Kuper Bolk, nu nog wel de Kuper genoemd, gelegen aan de
Kupersweg. Het Ordelmanshuis was een blokhut, die nooit groter is geworden en voor 1900 weer
afgebroken is.

Gt. Bolkes
Jan Bolkes
Gt. Kolkman
Jan Meerman
Hendrik Stegers
Hendrik Tegers (den Tèger)
A.J. Vruwink (Rotmeester)
Jan (Hondelink?) op de Winkel
Hendrik ter Weeme
Teunis Wunnekink (de Wunneker)
Berend Zaaltink
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Vruwinks Rot
187 – E1
Reind Bekking, later Gerrit KLanderman
195 – E14 Jan Ordelman op “Ordelmanshuis”
193 – E9
Gerrit Leussink op ”Kolkman”
188 – E3
Jan ter Meer op “Meerman”
191 – E7
Hendrik Brinks, later Gerrit Kleinbogt, dan ter Horst.
221 – E5
Later Gerrit Jan te Vaanholt.
194 – E10 Arent Vruwink op “Vruwink”
189 – E2
Later Hermanus Hondelink op “Winkelhuis”
190 – E4
Op pachtboererij “Weemink”
192 – E8
Teunis Brinks op de Wunneker, later Gerrit ten Harkel
197 – E12 Jan Hendrik Saaltink op erve Saaltink
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Markerinks Rot was te vinden op de Aas rond de verdwenen boerderij Groot Markerink. De
boerderijen Bensink, de Hunger en Groot Markerink liggen centraal in dit Rot. Verder reikt het Rot van
de Wenninkmeule aan de Bolksbeek tot aan de Borgschuppe, vroeger de schuur van het
naastgelegen Borgman. Zo is ook de Hoeverschuppe de schuur van de verdwenen havezate “de
Hoeve”, waaraan ook de Koetsier nog herinnert. De boerderijtjes, of misschien wel hutten, de Pruishut
en de Pin of Pinhuis zijn reeds lang geleden verdwenen.

Janna Bensink
Hendrik Borgschoppe
Barend Brakers
Willem ten Elshof
Egbert Hungerink
Jan Hilverdink
Jan Jansen
Harmen Klumpers
Hendrik Leusink op Kiesfelt
Jan Groot Markerink (Rotmeester)
Jan Klein Markerink
Luider Mol op de Borg
Jan ter Meer op de Evert
Manus Reinders
Wed. Egbt. Stokkers
Egbert Stokkers
Jan Viendes
A. Wenninkmeul
Jan Weertman (op ten Damme)
Egbert Wilmes
Hendrik Wennink
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Markerinks Rot
204 – E22 Later Gerrit te Velthuis op “Bensink”
209 – E25 Gerrit Mengerink op “de Borgschuppe”
Mogelijk de eerder genoemde Berent Breukers
201 – E18 Later Engbert Nijland op “de KLappe”
203 – E20 Egbert te Paste op “de Hunger”
211 – E27 Later Gerrit Hilverink op “Ligtenberghuis”
207
Fam. Jansen op de verdwenen “de Pin”
205 – E23 Harmen Wanink op “de Klumper”
289 – E15 Later Gerrit te Velthuis op “de Leus”?
198 – E21 Later Arend Jan te Raa op “Groot Markert”
202 – E19 Jan ten Elshof op “Klein Markert”
208 – E24 Luider Mol op “Borgman”
216 – E31 Gerrit Jan Stokkers, winkelier op de “Eversman”
210 – E26 Hermanus Mengerink op “Reinsboer”
Mogelijk Catharina Klein Buursink.
219 – E29 Op de Hoeverschuppe
215 – E32 Mogelijk Jan Markerink op “Hilverink”
200 – E17 Arend Reverdink op de “Wenninkmeule”.
199 – E16 Later fam. Ten Damme op “Weertman”
217 – E30 Mogelijk Lammert ter Meer op “de Koetsier”
206
Hendrik Wennink op in 1834 verdwenen “Pruishut”
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Harperinks rot bevond zich centraal in het omvangrijke grondgebied van Noordijk, dat loopt vanaf het
Kisveld tot aan de andere kant van de Diepenheimseweg waar de Schipbeek de grens met
Diepenheim vormt. Het Harperinks Rot correspondeerde ongeveer met de huidige bebouwde kom.
Centraal gelegen was Schutert, toen nog niet als café aangeduid, waar tegenwoordig Café Hassink
gevestigd is, die met de Schutertbar de vroegere benaming nog in ere houdt. Langs de weg, die
tegenwoordig Schoolweg heet was een gebouwtje te vinden dat (hoogstwaarschijnlijk) de eerste
school van Noordijk was. Op de kaart aangeduid met OS. Daarbij moet gedacht worden aan voor
1800. Het stond mogelijk op de plek, die tot het midden van de twintigste eeuw dienst deed als
trapveldje voor de Noordijkse schooljeugd. Rond 1800 was er een nieuwe school gebouwd, op
onderstaande kaart met S aangegeven, die gesitueerd kan worden tussen de nog aanwezige
onderwijzerswoning en de nu ook al weer verouderde “Oale Schole”. Deze laatste “Oale Schole” is het
huidige onderkomen en museum van de Historische Vereniging Oud Noordijk. Deze school werd in
1912 in gebruik genomen en is nu 101 jaar oud. Daarna is er rond 1975 de huidige B. Tormijnschool
gebouwd. Nog te volgen? Noordijk heeft dus nu in elk geval al zijn vierde school.
Tussen Dieperink (223) en de Richter (233) liep vroeger een mestweg, die contractueel in stand
gehouden moest worden en tussen Blaauwehand (234) en de oudste school was een drassig gebied,
waar Egbert Blaauwehant zonder goedvinden van de Marke Noordijk en zonder daarvoor rechten te
betalen eendenpollen had ingericht. Hij beloofde ze weer af te breken.
Parallel aan de huidige G.L. Rutgersweg liep de Bonendijk, die zijn naam dankte aan het boerderijtje
de Boon. Het boerderijtje is afgebroken en de plek waar het gestaan heeft, is nog steeds herkenbaar
in de weide van Reurink.

Egbert Blaauwehant
Egbert Dieperink
Lammert Drieskes
Jan Harperink (Rotmeester)
Harmen Hesselink (Schukkink)
Hendrik Hoefman
Barend Huiskes op Schuitert
Teunis Huiskes
Arend Nijhuis
Jan Ordelman
Gt Ordelman
Gt. Reurink
Arend Richters
Jan Weisman
Harmen Willemsen (Kaproal)
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Harperinks Rot
234 – E48 Albert Bosman op “Blaauwehand”
226 – E43 Veldwachter op „Eskes“
224 – E41 Later Gerrit Jan Klooster op verdwenen “Dreeskes”
220 – E37 Daarna Hungerink op “Harperink”
222 – E38 Later Jan Schukkink op “de Hesseler”.
235 – E52 Later Derk Willemsen op verdwenen “de Boon”
228 – E46 Later Albert Nijenhuis op “Schutert”
227 – E42 Teunis Niessink op „Huiskert“
231 – E52 Arent Temmink op “Goareman”?.
236 – E51 Wed. Essele Hilverink op de Willem, later de Fökker
Geen aanknopingspunten gevonden.
232 – E50 Later Hermanus Reurink op Reurink
233 – E47 Later Berend Roerink op “de Richter”
225 – E36 Weisman, later Wormgoor / Vonderman
230 – E49 Gewezen militair op “de Kapraol” of “de Schoppe”
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Olthofs rot bevond zich rond de boerenbrink met de boerderijen de Benneker, Brinkhof, Wanink,
Huurneman en Zwaleman. Ook Elshof en Stegert aan de huidige Haardijk behoorden erbij. De
boerderij Olthof is verdwenen, alhoewel het specifiek gevormde grondstuk nog vele jaren op kadasterkaarten te zien is geweest. Maar met de ruilverkaveling in de zestiger jaren van de vorige eeuw is ook
dit silhouet verdwenen. Sommigen weten zich nog de “zoepekolk” te herinneren aan het zandweggetje
dat rond 1950 liep van de boerderij van Willem Geerdink naar het boerderijtje van Tijink. Deze
watervijver zou als drinkplaats voor het vee tot de boerderij Olthof behoord hebben, die rond 1850 is
afgebroken, want op 3 juli 1849 heeft Gerrit Jan Stokkers de te demonteren waterput gekocht.

Harmen te Brinkhof
Hendrik Bennink (“de Benneker”)
Arend ten Elshof (Stegert)
Goosen ten Elshof
Gt. Huurneman
Albert Mengerink (de Menger)
Gt. Olthof (Rotmeester)
Wessel Polman (Koeslag)
Frederik Richters (Frielink)
Gt. Scheunink
Harmen Toithaar
Jan Wanink
Hendrik(Huurneman) Zwaleman

*
**
***

Olthofs Rot
267 – E107 Hermanus Breukers op “Brinkhof”
268 – E108 Later Roelof Hondelink op “de Benneker” *
263 – E91
Later Gerrit Bleumink op “Stegert”
264 – E90
Later Hendrik ten Elshof op “Elshof”
266 – E104 Hendrik Huurneman op verdwenen “Huurneman”
272 – E110 Jan Kistemaker op „de Menger“
271 – E75
Hendrik Elferink op “Olthof”
260 – E66
Wed. Aaltjen Polman op “Polhuis”, **
262 – E93
Afgebroken boerderijtje “de Richter”
270 – E106 Gerrit Jan Zweers op “Scheunink”, later Tijink.
261 – E92
Later Hermannus Kleinmengerink op “Tuithaar”
269 – E109 Hendrik Bennink op verdwenen “Wanink” ***
265 – E103 Later Willem Huurneman op “Zwaleman”

Op 22-2-1814 verkocht Hendrik Bennink “de Benneker” aan Jannes Hondelink en verhuisde
naar “Wanink”.
Te vinden op de kaart van het Geerdinks Rot.
De uit Duitsland afkomstige J.H.W. Kleine was bij “Wanink” ingetrouwd.
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Geerdinks Rot is gelegen aan de kant van het Broek. Het omvat de dicht bij elkaar gelegen
boerderijen aan de Borgersteeg, maar ook de verspreid liggende hutten in het Broek en het Veld. Dit
waren nieuwe bewoningen, die nog niet in de eerste huisnummerserie voorkwamen, maar
huttennummers kregen. Centraal de boerderijen “Geerdink” en “Elsman*.

Berend te Brinkhof op Nijland
Egb. Bruntink
Harmen Dekkers
Jan Evers
G. Elsman
Jan Geerdink (Rotmeester)
Hendrik en Derk te Goorhuis
Gt. Groot Hornte
H.J. Jalink op de Timmer
Marten Keizers op den Mors
Jan Leusink
Arend Leusinkschoppe
Gart Moggers
Jan Meengs
Hendrik Niekamp
Tone Nijhuis
Jan Rooskers
Jan Smeenk
Gt. Schreurs
Hendrik Stokkers op Roekevis
Hendrik te Velthuis
Bt. Veurtjes
Gt. Weijenborg
Esken Willemsen

Geerdinks Rot
250 – E66
Later Jan Willem te Brinkhof op “Nieland”
243 – E55
Later Morgenstern op de afgebroken “de Brunink“
238 – E53
Harmen Reurink op “den Dekker”
246 – E65? Later Hendrik Niessink op “Evers”
251 – E81
Later Jan Negberink op “Elsman”
237 – E83
Later wed. Jan Geerdink op “Geerdink”
256 – E87
Later Boonk op “Goorhoes”
252 – E80
Groothornte op “Moggert”
241 – E59
Later Hendrik Maas op “de Timmer”
253 – E79
Marten Keizers op „de Mors“
255 – E86
Herman Schukkink op “Leusink”
257 – E85
Later Hendrik Jan Haarman op “Schuppert”
Geen aanknopingspunten gevonden.
254 – E78
Jan te Brinkhof op “Meengs”
248 – E64
Hendrik Nijenkamp op “Nieuwe Kamp”
242 – E56
Hermanus Broshuis op “Niehoes”
240 – E58
Bannink op “de Roosker”
239 – E57
Jan Florijn op “Smeenk”
244 – E82
Later Hermanus Mol op “de Schreur”
258 – E94
Jannes Mengerink, op “Roekevis”
247 – E62
Hendrik te Velthuis op “de Snieder”
249 – E67
Afgebroken boerderijtje “’t Veurtje”
209 – E25
Gerrit Weijenborg op “de Borgschuppe” *
350 – E63
Later Gerrit Wanink op afgebroken “Voortmaat”.
330 – E94
Later Jan Willemsen

* zie voor de kaart Markerinks Rot.

Neede voor 200 jaar

142

Leppinks Rot was te vinden aan de Diepenheimse kant van Noordijk. Naast de boerderij Leppink aan
de huidige Deldenseweg hoorden ook de boerderijen op de Hornt bij het Rot. Het ging hierbij om
Groot Hornte, Heinneman en de Stöcker. Verder liep het Rot langs en achter de huidige
Diepenheimse weg tot aan den Blanken. Langs de Schipbeek woonden vroeger de schippers, die met
lading naar Deventer voeren. Dit gold in elk gebak voor “de Kappe” en “de Steenmors”. Het gebied
boven Steenmors behoorde van 1806 tot 1815 niet tot de provincie Overijssel.
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G. Blanken
Wed. Arend Heijneman
C. Groot Hornte
J.H. Hesselink
Gt. Klappen (de Cappe)
Gt. Krebbers
Berend Koldeweij
Wed. Jan Kempers
Derk Leussenkamp
Goossen Leppink (Rotmeester)
Arend Steenemors
Harmen Stokkink
Tone Stipholt
Jan Wepsen (Jan Mengerink)

Leppinks Rot
277 – E131 Gerrit Boonk op “den Blanken”
273 – E113 Later opniew Arent Heinneman op “Heinneman”
274 – E112 Christiaan Groothornte op “de Hornte“
284 – E115 Jan Hendrik Hesselink op “de Wunner”
279 – E128 Jan Harmen Wientjes op “de Kappe”
283 – E120 Later Berent Olthof op “de Krebber”
287 – E118 Later Jan Koldeweid, thans Dennenweg 1.
288 – E119 Later fam. Kolstede, thans Dennenweg 6.
278 – E130 Later Hendrik Grijsen op “Leussenkamp”
281 – E122 “Leppink op “Erve Leppink”
Ag10
Later Engbert Dieperink op “de Steenmors”
275 – E114 Harmanus Stokkers op “de Stöcker”.
285 – E116 Later Antonie Stipholt
282 – E121 Later Arent Mengerink op “de Wepse”

Adressenlijst Gehucht Noordijk.
Ontleend aan het eerste bevolkingregister van Noordijk, nr. 3 binnen de gemeente Neede.
In de eerste boeken zijn alle huisnummers binnen de gemeente Neede doorgenummerd, met
uitzondering van Rietmolen (Broeke) en het Achterveld (Agterhoek). Pas daarna zijn rond 1830 voor
Noordijk de E-nummers ingevoerd, die bestaan hebben tot 2 maart 1964. Toen werden ook in Noordijk
de straatnamen met daaraan gekoppelde huisnummers ingevoerd. Achter de bewoner is met een
letter aangegeven of hij of zij eigenaar (E) was, pachter (P) was of recht van opstal (O) had.
187 Reind Bekking, landb., op
Bolkes, E.
188 Jan ter Meer, landb., op
Meerman, E.
189 Christoffer Wansing en/of
Jannes Hondelink op “de
Winkel”, E.
190 Jan ter Weeme, landb., op
“Wemink”, P.
191 Hendrik Brink, landb.op
“Oud Tèger ”,E.
192 Gerrit ten Harkel, landb.,
op “de Wunneker”, P.
193 Gerrit Leussink, landb., op
“Kolkman”, E.
194 Arent Vruwink, landb., E.
195 Jan Bolkes/Ordelman, op
Ordelmanshuis, wever, P.
196 Arent Jan Weneker, landb.,
de Kuper, P.
197 Jan Hendrik Saaltink, P.
198 Arend Jan te Raa, landb.,E.
199 Jan Weertman op ten
Damme, wever, P.
200 Gerrit Jan Reverdink,
landbouwer, op
“Wenninkmeule”, P.
201 Egbert Nijland, landb., op
“de Klappe”, E.
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202 Teunis ten Elshof, wever
en landb op “Klein
Markert”, P.
203 Egbert te Paste, landb., op
“de Hunger”, E.
204 Gerrit te Velthuis, land. Op
Bensink, E
205 Harmen Wanink, landb.,
op “de Klumper”, E.
206 Hendrik Hennink , op “de
Pruishut”, P.
207 Willem Schreurs, op
“Pinhuis”, P.
208 Wed. Aaltjen Mol-Elsman,
op Borgman, E.
209 Gerrit Mengerink, wever
op “de Borgschuppe”, P.
210 Herman Mengerink, landb.
op “Reinsboer”, E.
211 G. Hilverink, dagloner op
“Ligtenberghuis”, E.
212 Arent Hilverink, dagloner
op “Reins”, E.
213 Evert Mol, landb., op “de
Vijand“, E.
213 Jan Welmerink
214 Teunis ten Elshof, wever
en landb., op “Hilvert”, P.
215 Jan Markerink, wever, P.
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216 Albert Huurneman, later
Gerrit Jan Stokkers, op
“Eversman”, winkeler , E.
217 Jannes ter Meer, stroodekker op de Koetsier, P
219 Egbert Stokkers, wever, op
“de Hoeverschuppe”, E.
219 Jan Willem Mengerink
220 Jan Harperink, rotmeester,
landbouwer, E.
221 Gerrit Jan te Vaanholt,
wever op “d’n Tèger”, P.
222 Gerrit Jan Groot
Markerink
223 Gerrit Markerink
223 Wed. G.J. Dieperink,
werkster, E.
223 Gerrit Jan Timmerije
224 Gerrit Jan Klooster, op
“Dreesker”, P.
225 Lambert Jan Weisman,
landb. op “Weisman”, E.
226 Egbert Dieperink,
veldwachter op Eskes, E.
227 Bernardus Niessink,
dagloner op “Huskert”, E.
228 Albert Nijenhuis, landb. op
“Schutert”, E.
229 Reint Markerink, wever, P.

230 H. Willemsen, gep. Militair
op “de Kaproal”, E.
231 Arent Temmink, landb. op
“Goareman”, P.
232 Herman Reurink, landb., E.
233 Berend Roerink, wever op
“de Richter”, P.
234 Arent Bosman, dagloner op
“Blaauwehand”, P.
235 Derk Willemsen, wever op
“de Boon”, P.
236 Essele Hilverink, daarna
fam. Jansen, gevolgd door
gep. militair Albert Jan
Fokkers, op “de Willem”,
later de Fökker genoemd, P.
237 Jan Geerdink, landb. op “de
Gӕreke”, E.
238 Harmen Reurink, landb. op
“den Dekker”, E.
239 Jan Florijn, landb. op
“Smeenk”, E.
240 Geert Bannink, landb. op
“de Roosker”, E.
241 Hendrik Maas, dagloner op
“de Timmer”, P.
242 Herman Broshuis, landb. op
“Niehoes”, P.
243 Engbert ter Meer, wever op
“de Bruntink”, P.
244 Hermanus Mol, landb. op
„de Schreur“, E.
245 Willem Wormgoor,
timmerman op
“Vonderman”, P.
246 Hendrik Niessink, wever,
op “Evers”, P
247 Jan Hend. te Velthuis,
wever op “de Snieder”, E.
248 Derk Nijenkamp, wever op
“de Nieuwekamp”, P.
249 Hendrik Veurtjes, landb.,
P.
250 Jan Willem te Brinkhof,
wever, P.
251 Jan Negberink, landbouwer,
op Elsman, E
252 Gerrit Jan Groothornte,
landbouwer, op Moggert, E.
253 Martin Keizers, wever op
„de Mors“, E.
254 Jan te Brinkhof, wever op
“Meengs”, E.
255 Hermannus Schukkink,
landb. op Leussink, E.
256 Hendrik Boonk, wever op
“Goorhuis”, E.
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257 Hendrik Jan Haarman,
landb. op “Schuppert”, P.
258 Jannes Mengerink
259 Jan Broekmaat, landb. op
“Geershuis”, E.
260 Aaltjen Polman, wed.
Wessel Koeslag, op
Polhuis,later E66, en
Kistemaker, E.
261 Hermanus Kleinmengerink,
arbeider op “Tuithaar”, P.
262 Berend ten Elshof,
dagloner, inwonend.
262 Hendrik Jan Frielink,
wever, E.
263 Hend. Bleumink, landb., op
“Stegert”, P.
264 Gerrritjen Bleumink / Wed.
Goosen ten Elshof op
“Elshof”, P.
265 Hendrik Jan Huurneman,
landb., op “Zwaleman”, P.
266 Hendrik Huurneman, landb.
op “Huurneman”, E.
267 Herm. Breukers, landb. op
verdwenen “Brinkhof”, P.
268 Christiaan Hondelink,
landb. op “Bennink”, P.
269 Hendrik Bennink, landb,.
op “Wanink”, P.
270 Gerrit Jan Zweers, landb,
op “Scheunink”, P.
271 Hendrik Elferink, landb. op
“Olthof”, P.
272 Jan Kistemaker, landb. op
“de Menger”, P.
272 Jan Rot, knecht op
“Mengerpachthoeve”, P.
273 Arent Heineman, landb., E
274 Christiaan Groothornte,
landbouwer, E
275 Egbert Stokkers, landb., E.
276 Gerrit Brinkers, landb. op de
”Veldmeier” P.
277 Gerrit Boonk, wever op
“den Blanken”, P.
278 Hendrik Grijsen, landb. op
“Leussenkamp”, P.
279 Engbert Dieperink, landb.
op “de Kappe”, P.
280 Jannes Bennink, landb. op
“Beekhuis”, P.
281 Albert Leppink, landb., E.
282 Arent Mengerink, landb. op
„de Wepse“, E.
283 Berend Olthof, landb. op
„de Krebber“, E.
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283 Wm. Muller, zonder
beroep, inwonend?
284 Jan Hendrik Hesselink,
dagloner, P.
285 Antonie Stipholt, landb. E
286 Berent Hogeslag, landb. E
287 Jan Koldewee, landb. E
288 Hendrik Kolstede, landb., E
289 Gerrit te Veldhuis, landb.
op “Leushuis”, P.
Ag10 Egbert Dieperink,
schipper op
“Steenmors”, P.

Hutten/Hietland
328 Bernardus Koeslag, landb.,
E96, E.
329 Hendrik Bruntink, dagloner,
later E95, O.
330 Jan Willemsen, dagloner,
later E94, O.
331 Teunis Keuben, dagloner, ,
later E97, O.
332 Hendrik Hilverink,
dagloner, later E111, O.
333 Jan Tjasink, (Jasink) kwam
van Olthof, dagloner, O.
334 Jan Welmerink / Harmina
Niessink , O.
335 (Jan Wanink?), Berend ten
Elshof
336 Albert Huurneman,
dagloner, O.
337 Derk Vrielink, dagloner, O.
338 Derk Naaldenburg,
dagloner, E.
339 Gerrit te Nijenhuis,
dagloner, O.
340 Harmen Mol, dagloner,
later E71, O.
341 Arentjen te Goorhuis,
dagloner, P.
342 Gerrit te Goorhuis,
dagloner, later E76, O.
343 J. H. Hulshof, dagloner,
later E69, O.
344 Jan Welmerink / Janna
Krooshof, dagloner, O.
345 Jan Hendrik Assink op” de
Breuer”, later E74, O
346 Jan Wanink, landb. Later
E35, E.
350 Gerrit Wanink, wever op
“de Voortmaat”, later E63,
E.
.

1.4 Hoonte, Lochuizen, Agterhoek (Achterveld) en Broeke (Rietmolen) voor 200 jaar.
Ook Hoonte, Lochuizen en Rietmolen maakten deel uit van de gemeente Neede en voor 1811 van het
schoutambt Neede. Ook deze gehuchten waren voor het innen van de rookhoenders ten behoeve van de
heerlijkheid Borculo in rotten verdeeld. Om een idee te krijgen wie er in de Franse tijd woonden is de
indeling in rotten als uitgangspunt genomen. De lijst is ontleend aan het artikel van B.H.M. te Vaarwerk:
“Neede en de heerlijkheid Borculo”, in 1994 gepubliceerd in Old Nee nummer 40.
De buurtschap Hoonte is het omvangrijke gebied ten zuiden van het dorp Neede. Aan de westkant wordt
het begrensd door de afslag naar Geesteren ter hoogte van de boerderij Willemsen en aan de oostkant
loopt het gebied door tot aan de Schipbeek bij Rietmolen. De buurtschap Hoonte was verdeeld in drie
rotten:
Luggenhorst Rot, met als rotmeester Engbert Luggenhorst.
Giffels Rot, met als rotmeester Gerrit ter Raa op Giffel.
Rutgerinks Rot, met als rotmeester Jan Rutgerink.
De buurtschap (marke) Lochuizen bevindt zich ten Noorden van het centrum van Neede. Het gebied
grenst ongeveer ter hoogte van de huidige Venneriet aan de marke Noordijk en ter hoogte van het
Koerveldhuis aan de mark van Broeke (Brammelerbroek). Het Achterveld hoorde bij de marke van
Lochuizen. De buurtschap Lochuizen bestond uit twee rotten:
Negberinks Rot, met als rotmeester Harmen Negberink.
Klever Rot, met als rotmeester Derk te Kleve.
De buurtschap Rietmolen (Broeke) grenst aan de buurtschappen Lochuizen en Hoonte. De grens met de
buurtschap Hoonte werd gevormd door de Schipbeek, die van 1806 tot 1815 tevens de provinciegrens
was. Rietmolen viel in die tijd even buiten de gemeente Neede.
De buurtschap Rietmolen bestond uit twee rotten:
Heuvinks Rot, met als rotmeester Jan Heuvink.
Tiesselinks Rot, met als rotmeester Waander Tiesselink.
Over de brug komend bij de boerderij van Klaas te Rietmolen was er rechts eerst een winkeltje van
Gabriël Beckers en dan het kerkhof. Links de bouwvallige kerk (schuur) en een pastorie. De toen nog
kleine kern van Rietmolen werd afgesloten met een huis en hof en omliggend stuk land met de veldnaam
“Klaveren”, rond 1825 in bezit van de molenaar Jannes Wolferink uit Aalsteen (Asltätte?). Later woont op
deze plek de kroegbaas Jannes Lenderink, mogelijk, dat dit toch dezelfde is. Verschrijvingen kwamen in
die tijd wel meer voor.
Naast deze kleine kern bestaat Rietmolen uit verspreid liggende boerderijen.
Aan de bewoners van Rietmolen en het Achterveld zijn direct gebiedsgekoppelde nummers toegekend,
zoals Broeke nr. 1 en Agterhoek nr. 1. Later zijn voor alle buurten de wijkletters ingevoerd. Hieronder een
overzicht van de (latere) letters voor de diverse buurten en wijken:
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk

A
B
C
D
E
F
G
H

kom van Neede
overige huizen Neede
Ruwenhof
Hoonte
Noordijk
Lochuizen
Broek (Rietmolen)
Achterveld

De wijknummers zijn rond 1835 ingevoerd en hebben stand gehouden tot 1950. Toen zijn, te beginnen
met de kom van Neede, straatnamen met huisnummers ingevoerd. In1964 was dat ook voor de
buurtschappen tot stand gekomen.
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Luggenhorst Rot in Hoonte begon in het Spilbroek, bij de boerderij van rotmeester Luggenhorst en
eindigde in Rietmolen bij de brug bij de boerderij van Klaas te Rietmole. Het is een uitgestrekt gebied, met
daarin een uitgestrekt heidegebied.

Arent Bleeken
H. Geukes op den Winkel
Engbert te Luggenhorst
Jan Meulenkamp
Wede. Bt. Olminkhof
Gt. Jan te Reusschemors
Klaas te Rietmeul
Hendrik Speelbraak
Tone Smit
J.H. Schurink
Jan Sijverink
*
**

Luggenhorst Rot
121 – D1 Later Jan Bleeken op “de Bleeken”. *
179 – D26 Later bewoond door H. ter Maat en J.H. Leenk
178 – D25 Later Gerrit te Luggenhorst.
322 – D38 Later Gerrit Meulenkamp bij de Kieft.
182 – D? Later Antony Olminkhof.
183 – D31 Later Teunis Voortman op Russchemors.
185 – D36 Op de boerderij Rietmole bij de Schipbeek.
176 - D23 Later Gerrit Eeftink op boerderij Spilbroek.
Geen aanknopingspunten gevonden.
180 – D27 Later Johan Bernhard Esseling.
Geen aanknopingspunten gevonden.

Opgenomen op de kaart en de adreslijst van het dorp Neede.
Adressen van de hutten Ruwenhof (bij de zessprong) zijn opgenomen in adressenlijst Ruwenhof.
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Giffels Rot bevond zich aan de oostkant van de Hoonte, te beginnen bij boerderij Willemsen bij de afweg
naar Geesteren. Verder langs de huidige weg naar Borculo (de Hekweg) de boerderijen Stroetman,
Bouwman en Altena. Terzijde gelegen het omgrachte Tuinte-Bloos en het Giffel van rotmeester Jan te
Raa. Aan de westkant de boerderijen, die nog staads de kern van Hoonte vormen: Klein Hoonte, Groot
Hoonte en Kamman. Ook huize de Kamp behoorde tot dit rot.

Gt. Altena
Berent Broshuis
Gt. Bouwman
Jannes Bloos
Wede. Ten Cate op de Kamp
Willem Klein Hoonte
Manus Groot Hoonte
Arend Kamman
Hendrik Kuipers
Jan te Raa op Giffel
Hendrik Stroetman
Jan Willemsen
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Giffels Rot
170 – D13 Gerrit Horsman op Altena
175 – D22 Later Jannes Broshuis op Dijkjanshuis.
168 – D14 Gerrit Bouwman
169 – D17 Later Derk te Tuinte op Jonker Bloos
174 – D21 Wed. van Willem Arnold Becking.
173 – D20 Later Jan Klein Hoonte.
172 – D19 Later Hermanus Leussink op Groot Hoonte.
177 – D24 Arent Paalman op Kamman
Geen aanknopingspunten gevonden.
171 – D18 Rotmeester, later Gerrit ter Raa.
167 – D15 Later Antony Zaadnoordijk op Stroetman.
166 – D16 Later Alof (Adolf) Geerdink op Willemsen.
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Rutgerinks Rot bevond zich langs de huidige Borculoseweg, De toen bekende boerderijen Huikert,
Bonkert en Rutgerink hebben hun namen geleend aan de huidige staatnamen de Huikert, de
Bonkertskamp en de Rutgerinkdijk. Aan het begin van de Borculoseweg een kluster van huizen met o.a.
Eggink, Olthuis en het Rot, dat later Dumashoes wordt genoemd. Verder naar het zuiden de nog steeds
aanwezige boerderijen Hondelink en Wensink.

Wede. Jan Bonkers
Gt. Eggink
Willem Huikert
Jannes Hondelink
Jan Kolman
Jan Olthuis
Jan Rutgerink
Egbert Rot
Jan Rot
Arend Wensink
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Rutgerinks Rot
158 – D5 Later Hendrik Olthaar op Bonkink.
162 – D9 Later Lambert Eggink.
157 – D4 Later Goosen Wensink op boerderij Huikert.
164 – D11 Jan Hondelink, pachter boerderij Hondelink.
163 – D10 Mogelijk Jan Polman, tapper en wever.
161 – D7 Jan Kleinbrinke op Olthuis.
159 – D6 Rotmeester, later Arent Rutgerink.
Woonde op diverse adressen, vooral in Noordijk.
160 – D8 Jan Wansink op het Rot, later Dumashoes.
165 – D12 Later Arend Jan Rollerman op boerderij Wensink.

149

Negberinks Rot was een zeer groot rot, dat aan de zuidkant begon bij de boerderij van rotmeester
Harmen Negberink en in het noorden doorliep tot en met ’t Junken in het Achterveld.
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B. te Beumthuis op Janman **
Marten ter Beek
Willem ten Elsen
Gt. Florijn
J. te Goorhuis op Koggelman
J.D. Hagens
H. Heuvink op Dekker
Albert Koordes
Jan Koerveld
Willem Keizers
J. Kormelink op Bekkeman
Harm. Negberink
Wed. Arend Olthaar
Gt. Te Paste
Jan te Paste
Wed. Battes Temmink
Manus Temmink
Jan Waaldink op Junken
J. Welmerink op Wolberink
Jan Nije Wolberink
**
*

Negberinks Rot
290 – F25 Later Derk Stokkers op boerderij Janman.
Ag2 – H8* Later Arent ter Beek op Marten.
Ag6 – H5 Jan Willem ten Elsen op Els-Willem.
302 – F5 Later Hermanus Luttikesch op Florijn.
Ag7 – H3 Later Egbert Koldeweid op Koggelman.
291 – F31 Later Christoffer Wansink op boerderij Hagen?
Ag4 – H4 Later Jan Hendrik ter Huurne op Dekker.
289 – F26 Later Willem Lodewegen op Koordshuis.
294 – F28 Later Fredrik Wennink, smid op Koerveld.
300 – F4 Later Hendrik Jan Keizer op Schildkamp.
296 – F30 Later timmerman Jan Derk Wormgoor.
297 – F34 Rotmeester Harmen Negberink.
293 – F27 Arent Otlhaar op de boerderij Olthaar.
301 – F3 Wed. Gerrit te Paste op Hilhorst.
295 – F29 Jan Olthaar op boerderij Paste.
292 – F33 Jannes Keunekamp op de Venneriet.
292 – F33 Ook Teunis Swerink heeft hier gewoond.
Ag1 – H9 Ook geschreven als Jan Wooldink.
299 – F1 Later Reint Braskamp.
298 – F2 Later Jan Hendrik Greupink.

mogelijk is B. te Beumthuis hier ten onrechte vermeld, en zou hij bij het rot van Heuvink te Rietmolen
vermeld moeten worden. Ook in Rietmolen was een boerderij Janman te vinden.
blijkbaar zijn de huisnummers in het Achterveld tussen 1830 en 1840 qua volgorde omgekeerd.

Gerrit Swerink, de in 1812 niet teruggekeerde zoon van Teunis Swerink en Geesken Bleumink, kwam van
de boerderij “de Venneriet”, gelegen aan de huidige Negberinkweg. Op bladzijde 82 is zijn eerste brief in
zwart-wit afgedrukt. Hieronder van een deel van deze brief een kleurenversie.

Gerrit Swerink’s brief van 15 maart 1812.
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Klever Rot bevond zich rond de huidige Pagertweg in Lochuizen.

Hendrik Assink
Wed. Hendrik te Borkemeijer
Anthonij Bras
Gt. Dollen
Teunis Hollers
Derk te Kleve
Hendrik Leussenkamp
Jan Markerink Het Nijland
C. te Nijenhuis
Gt. Pagen
Gt. Peppelenbos
Hendrik Peters
Den Slatkeizer
Bt. Te Veurhaar
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Klever Rot
313 – F11 Hendrik Krooshof op Assink.
307 – F23 Later Garrit Brunnekreef op de Barkemeijer.
311 – F19 Later Jan Hilverink op Bras.
316 – F16 Jan te Vaarwerk op Dollen, later Norde.
306 – F8 Later Hendrik Holtmaat op Hollers.
314 – F14 Rotmeester, later Gerrit Markerink op Klevert.
308 – F22 Later Jan Leussenkamp.
308 – F22 Later Jan Floors op Nieuwland
315 – F15 Later Berend te Roller op Nijenhuis.
303 – F6 Jan Keizer op Pagert.
312 – F12 Wed. Tone Reinderink op Peppelenbos.
310 – F10 Wed. Jan Zwerink op de Peter of Peterman.
309 – F21 Hendrik Pasman op ’t Slat.
305 – F9 Bernard Sprokkelkamp op de Vuurhaar.
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Heuvinks Rot bevond zich rond de kern van Rietmolen.

Tone ter Borg
H. ter Braak
Hendrik Brouwers
Wed. Lammert Brouwers
J.F. Groothuis
Heuvink
Jan Heuvink
G.W. Leunneker
Hendrik Leerkes
Jan Leerkes
J. Middelhuis
Catharina Traman
Hendrik Traman
Jannes Traman
Manus te Vlierhaar
Wed. At. De Witte
Jan Mans Huijs
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Br4
Br9
Br11
Br10
Br7
?
Br30
Br14
Br32
Br33
Br3
Br6
Br5
Br2
Br13
Br8
Br1

Heuvinks Rot
Wed. Tone ter Borg op Borgman.
Later Bernardus ter Braak op de Breuker.
Later Jan Reimelink op Teetink.
Later Gabriel Becker, winkelier.
Later Bernardus Harmelink, pastoor.
Geen aanknopingspunten gevonden.
Rotmeester Jan Havink op Havink.
Gerrit Willem te Nijenuis op Lönneker.
Later Jan Hendrik Kiezenbrink op Berendjes.
Later Jan Waanders op Leerkman.
Jan Middelhuis op boerderij Middelhuis.
Wed. van Jannes Lenderink.
Hendrikus Traman, inwonend dagloner op Borgman
Jan Traman op boerderij Traman.
Hermanus te Vlierhaar op de Vlierhaar.
Later Jan de Witte op Slatboer.
Gerrit Willem te Bumthuis op Janman.
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Tiesselinks Rot bevond zich aan de noordkant van Rietmolen tegen de gemeente Haaksbergen aan. De
boerderij van rotmeester Teselink ligt aan de onderkant. Aan de bovenkant begrenst de Veenhut het
gebied.

Klaas Broekhuis
Broekhuis Schopper
Jan Essink op Ooms
Hendrik Eijsink
Jan Leerkes op Kremer
Hendrik Lankholt op Kroeman
De Mast
Den Ossen
Jan Stegers
Hendrik Temmink
Jannes Temmink
Waander Tiesselink
Lammert Weenk
Hendrik de Witte
Philiph Heuvink
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Br20
Br19
Br24
Br23
Br25
Br18
Br16
Br26
Br17
Br29
Br28
Br15
Br27
Br21
?

Tiesselinks Rot
Later Grietje Broekhuis.
Later wed. Ellenbroek op Schuppert.
Jan Essink landbouwer/eigenaar op Ooms.
Wed. Hendrikus Eijsink op Witteboer.
Jan Essink op Kremers.
Later Jan Hendrik Botterhuis op Kroeme.
Jan Gorkink op Mas.
Later bewoond door Janna Ruwhoff.
Jannes ter Steegde op Stegert
Wed. Hendrikus Temmink op Groot Temmink
Later Tone Oosterholt op Klein Temmink.
Rotmeester op boerderij Teselink.
Later Christiaan Groot Kormelink op Weenk.
Ook Hendrikus de Witte op Flipshuis.
Geen aanknopingspunten gevonden.
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Adressenlijst Hoonte, Lochuizen en Broeke (Rietmolen).
Deze adressenlijst is ontleend aan de boeken 2 en 4 van het eerste bevolkingsregister van de gemeente
Neede. In deze eerste boeken zijn alle huisnummers binnen de gemeente Neede doorgenummerd, met
uitzondering van Rietmolen (Broeke) en het Achterveld (Agterhoek), waarvoor direct gebiedsgebonden
nummers zijn gebruikt. Rond 1835 zijn voor Hoonte de D-nummers, voor Lochuizen de F-nummers, voor
Rietmolen de G-nummers en voor het Achterveld de H nummers ingevoerd. Deze nummers hebben
bestaan tot 2 maart 1964, toen straatnamen met daaraan gekoppelde huisnummers werden ingevoerd.
Achter de bewoner is met een letter aangegeven of hij of zij eigenaar (E) was, pachter (P) was of recht
van opstal (O) had.
Hoonte, 1825.
157 Goosen Wensink, landb. op
“Huikert”, E.
158 Hendrik Olthaar, landb. op
“Bonkink”, E.
159 Arent Rutgerink,landb. op
“Rutgerink”, E.
160 Jan Wansink, dagloner op
“het Rot” (Dumashoes), P.
161 Jan Kleinbrinke, dagloner
op “het Olthuis”, P.
161 Harmen Stokkers,
timmerman, P.
162 Lambert Eggink, landb. op
“Eggink”, E.
163 Jan Polman, tapper/wever,
E.
164 Wed. Jannes Hondelink,
landb., P.
165 Arent Jan Rollerman,
landb. op “Wensink”, P.
166 Alof Geerdink, landb. op
“Willemsen”, E.
167 Antonij Zaadnoordijk, op
“Stroetman”, E.
168 Gerrit Bouwman, landb., E.
169 Derk te Tuinte, landb. op
“Jonker Bloo”, E.
170 Gerrit Horsman, land. op
“Altena”, P.
171 Gerrit ten Raa, landb. op
“Giffel”, E.
172 Hermanus Leussink, landb.
op “Groot Hoonte”, E.
173 Jan Klein Hoonte, landb. E.
174 Wede. Willem Arnold
Becking, rentenierster, op
“de Kamp”, E.
174 Arent Hogeslag, dagloner
op Bouwhuis de Kamp, P.
175 Jannes Broshuis, wever op
“Dijkjanshuis”, E.
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176 Gerrit Eeftink, landb. op
“Spilbroek”, P.
177 Arent Paalman, landb. op
“Kamman”, P.
178 Gerrit te Luggenhorst,
landb. op Luggenhorst, P.
179 Hendrik ter Maat, wever op
“Winkelhuis”, P.
179 Jan Hendrik Leenk, dagl.
op “Winkelhuis”, P
180 Johan Bernard Esseling,
landb. op “Schurink”, E.
181 Jan Berend Boerhof, wever
op “Boerhof”, E.
182 Antony Olminkhof, landb.
Op “het Bit”, E.
183 Teunis Voortman, dagl. op
“Ruschemors”, P.
184 Jan te Biesbeek, landb. op
“Biesebeek”, E.
185 Wede. Klaas te Rietmole,
lanbbouwster op
“Rietmole”, E.
186 Harmen Vruggink, landb.
op “de Kieft” , P.
322 Gerrit Meulenkamp,
dagloner, “de Kieft”, E.
323 Gerrit te Vaanholt, wever,
O.
325 Jan Veltkamp, landb., O.
324 Harmen Schreurs, landb.,
O.
Lochuizen, 1825.
289 Willem Lodewegen, landb.
op “Koortshuis”, P.
290 Derk Stokkers, landb. Op
“Janman”, E.
291 Egbert Hennink,
boerenknecht,
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292 Jan Keunekamp, dagloner
op “de Venneriet”, O.
293 Arent Olthaar, landb. op
boerderij “Olthaar”, E.
294 Fredrik Wennink, smid op
“Koerveld”, E.
295 Jan Olthaar, landb. op
“Paste”, P.
296 Jan Derk Wormgoor,
timmerman op
“Bekkeman”, P.
297 Waander Negberink, landb.
op “Negberink” E.
298 Jan Hendrik Greupink,
landb., P.
299 Reint Braskamp, arbeider,
P.
300 Hendrik Jan Keizer,
dagloner op “Schildkamp”,
E.
301 Wede. Gerrit te Paste,
spinster op “Hilhorst”, P.
302 Hermanus Luttikesch,
landb. op “Florijn”, P.
303 Jan Keizer, landb., op
“Pagert”, P.
304 Willem Klein Kormelink,
landb. op “de Marker”, P.
305 Bernard Sprokkelkamp,
landb. op “de Vuurhaar”,
P.
306 Hendrik Holtmaat, landb.
op” Hollert”, E.
307 Garrit Brunnekreef, landb.
op “de Barkemeijer”, E.
308 Jan Leussenkamp, wever, P
308 Jan Floors, wever op
“Nieuwland”, P.
309 Hendrik Pasman, dagloner,
op “’t Slat”, P.
309 Garrit Jan Bannink, P.

310 Wede. Jan Zwerink, op
“Peterman” of “de Peter”,
E.
311 Jan Hilverink, landb. op
boerderij “Bras”, E.
312 Wede. Tone Reinderink,
vroedvrouw op
“Peppelenbos”, E.
313 Hendrik Krooshof,
landb., op “Assink” P.
314 Gerrit Markerink, landb.
op “KLevert”, E.
315 Berend te Roller, wever
op “Nijenhuis”, P.
316 Jan te Vaarwark, wever
op “Dollen” later
“Norde”, P.
317? Wede. Jan Zwerink,
Broeke - Rietmolen, 1825.
Br1

Br2
Br3
Br4

Br5

Br5
Br6
Br7
Br8
Br9

Gerrit Willem te
Bumthuis, landb. op
“Janman”, E.
Jan Traman, landb. op
“Traman”, P.
Jan Middelhuis, landb. op
“Middelhuis”, P.
Wede. Tone ter Borg,
spinster op “Borgman”,
P.
Jannes Kolkers,
koopman op “Borgman”,
P.
Hendrikus Traman,
inwonend dagloner.
Jannes Lenderink,
kroeghouder, P.
Bernardus Harmelink, r.c.
priester en pastoor.
Jan de Witte, landb. op
het latere “Slatboer”, P.
Bernardus ter Braak,
landb. op “de Breuker”,
E.

Br10 Gabriel Becker,
winkelier, later naar “van
Otten”, E.
Br11 Jan Reimelink, landb. op
”Teetink”, P.
Br12 Wede. Jannes Braamhaar,
op “Bornegoor”, P.
Br13 Hermanus te Vlierhaar,
landb op “de Vlierhaar”,
E.
Br14 Gerrit Willem te
Nijenhuis, landb. op
“Lönneker”, E.
Br15 Waander Tiesselink,
landb. op “Teselink”, E.
Br16 Jannes Gorkink, landb. op
“Mas”, P.
Br17 Jannes ter Steegde,
landb. op “Stegert”, E.
Br18 Jan Hendrik Botterhuis,
landb. op “Kroeme”, E.
Br19 Wede. Ellenbroek, landb.
op “Schuppert”, P.
Br20 Grietje Broekhuis, landb.
op “Broekhuis”, E.
Br21 Hendrikus de Witte,
landb. op “Flipshuis”, E.
Br22 Wede. Gerrit te Velthuis,
dagl. op “Venneboer”, O.
Br23 Wede. Hendrikus Eijsink,
landb. op “Witteboer”, E.
Br24 Jan Essink, landb. op
“Oonks”, E.
Br25 Jan Essink, landb. op
“Kremers”, E.
Br26 Janna Ruwhoff, landb.
Op “Ossen”, E.
Br27 Christiaan Groot
Kormelink, landb. op
“Weenk”, P.,
Br28 Tone Oosterholt, landb.
op “Klein Temmink”, E.
Br29 Wede. Hendrikus
Temmink, land. Op
“Groot Temmink”, E.

Br30 Jan Havink, landb. op
“Havink”, E.
Br31 Arent te Vlierhaar, landb.
op “Schniederboer”, P.
Br32 Jan Hendrik Kiezenbrink,
klompenmaker op
“Berendjes”, P.
Br33 Jan Waanders, landb. op
“Leerkman”, E.
Agterhoek - Achterveld, 1825.
Ag1

Jan Wooldink, landb. op
“Junken”, P.
Ag2 Arent ter Beek, landb. op
“Marten”, P.
Ag3 Frederik Wilhelm Becker,
gepensioneerd sergeant
op “Dodden”, P.
Ag4 Jan Hendrik ter Huurne,
dagloner op “Dekker”, P.
Ag5 Jan Hendrik te Lintelo,
wever op “de Prins”, P.
Ag6 Jan Willem ten Elsen,
wever op “Els-Willem”,
E.
Ag7 Egbert Koldeweid, wever
en slagter op
“Koggelman”, E.
Ag8 Hermanus Freriks,
dagloner op “de Fonds”,
E.
Ag9 Jan Hennink, landb. op
“de Visscher”, E.
Ag10 Egbert Dieperink **,
schipper op “Steenmors”,
P.
Ag11 Hendrik Koerveld, wever,
dagloner op “Koerveld”,
O.

Br1
Ag1

staat voor Broeke nr. 1
staat voor Agterhoek nr. 1

**

Ag10, Egbert Dieperink, te vinden op de kaart van het Leppinks Rot onder Noordijk.
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Geraadplaagde bronnen
Archieven
- ORAB (SSHB) Crimineel gerichtssignaat van stad en landgericht Borculo.
- SARA Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (Ecal) te Doetinchem.
- Notarieel archief notaris E. Abbing te Borculo, Ecal Doetinchem.
Artikelen
- Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel 8, door A.J. van der Aa, Eerste stuk. J.J.
van Brederode, Haarlem 1867.
- OLD NEE: 1983-10, Van Neede naar den Markveldschen Watermolen, blz. 21 - 28
- OLD NEE: 1987-23, Genealogie Ten Hoopen (I), blz. 12 - 23
- OLD NEE: 1994-40, Neede en de heerlijkheid Borculo, blz. 3 - 15
- OLD NEE: 2011-76, De Korporaal in Noordijk, blz. 3 - 20
Internet
- Wikipedia, openbare internet encyclopedie. De inhoud is voor iedereen toegankelijk en door
iedereen wijzigbaar, waardoor er geen 100% betrouwbaarheid kan worden gegarandeerd.
- www2.historischcentrumoverijssel.nl
- Website SSHB (Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo).
- Website WatWasWaar voor Kadasterkaarten en tabellen.
- Website WieWasWie voor genealogische gegevens (Eerder Genlias).
- Website elzeluikens.wordpress.com, met een uitvoerig onderzoek van de Napoleonistische tijd in
Gelderland.
Literatuur
- Napoleon, door J. Tarle, uitgegeverij Progres, Moskou
o Complete beschrijving van de geschiedenis van Napoleon.
- Hindersken, door Henk Krosenbrink, uitgave Stichting Staring Instituut, Doetinchem.
o Roman over een conscriptie soldaat uit het Woold bij Winterswijk
- Met Napoleon naar Moskou, door Joost Welten en Johan de Wilde, uitgeverij Omniboek,
Kampen.
o Overlevingstocht van de Belg Joseph Abbeel in het leger van Napoleon. Ontleend aan het
na thuiskomst door Joseph opgetekende dagboek.
- De Russische Veldtocht van 1812, redactie Theo Postma, uitgeverij ALVO, Delft.
o Een ooggetuigverslag van de Russische Veldtocht door A. Kool, kolonel der genie, leiding
gegeven aan de bruggenbouw bij de Berenzina, in 1912 uitgegeven door P.C. Kool.
- Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leger van Napoleon, door Marten Lerk, uitgeverij ALVO,
Delft.
o Reconstructie van de veldtocht naar Leipzig in 1813 van de teruggekeerde soldaat Jan
Leenderts Lerk.
- Mijn uittocht als garde d’honneur 1813, redactie Theo Postman, uitgeverij ALVO, Delft.
o Dagboek van een soldaat in de Napoleonistische tijd.
- Levensbeschrijving van J. Koch, uitgeverij ALVO, Delft.
o Dagboek van de zeeuw Jacob Willem Callenfels, die aanwezig was bij de volkerenslag bij
Leipzig.
- De Nettelhorst, door H.J. Hiddink, particuliere uitgave H.J. Hiddink,Borne
o Geschiedenis van het kasteel en de marke Nettelhorst-Langen.
- Uit Kroniek en Volksmond van de Achterhoek, door Hendrik Odink, uitgeverij W.G. Witkam,
Enschede.
o Diverse historische verhalen uit de Achterhoek.
- Land en volk van de Achterhoek, door Hendrik Odink, uitgeverij W.G. Witkam, Enschede.
o Diverse historische verhalen uit de Achterhoek.
- Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek, door H.W. Heuvel, uitgave Gysbers en
van Loon, Arnhem.
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Geschiedenis van het land van de kastelen, de beekjes, de dorpswegen en de kleine
buurt- en kerkschappen in de Achterhoek.
Waterschap de Schipbeek, door bestuur Waterschap ter gelgenheid 100 jarig bestaan, Markelo.
o Geschiedenis van de Schipbeek van 1450 – 1950 door Drs. Anton Lindner.
Nagelaten werk H.W. Heuvel, Meester Hendrik Heuvel Stichting.
o Verzameling nagelaten werk van H.W. Heuvel, 1973.
Da Costa’s complete dichtwerken, J.P. Hasebroek.
o Gedicht bevrijding van Nederland
Rietmolen van Statie tot Kerkdorp, Themanummer HKN, 1991.
Neede voor honderd jaar, Themanummer HKN, 1993.
Huize de kamp, Themanummer HKN, 1986.
o

-

Kleurenfoto’s van een aantal elders geplaatste zwart-wit foto’s.

(Blz. 27) Symboliek uit de tijd van de Bataafse Republiek,
met links een afbeelding van de Bataafse Maagd en de Bataafse Leeuw met vrijheidshoed
en rechts de vlag van de Bataafse Republiek.

(Blz. 29) Gelderse gouden ducaat uit 1801, waarvan er 1000 werden gezet op het hoofd van Suideras.
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(Blz. 73) Herkomst van de laatste brieven of berichten van de Needse vermisten. Rood zijn de brieven
m.b.t. veldtocht naar Rusland en blauw die met betrekking tot de veldslagen in 1813, eindigend met de
Volkerenslag bij Leipzig.
(Blz. 72) Links een soldaat van een Regiment d’Infanterie de Ligne in uniform. Ook
de Needse voor Napoleon opgeroepen jongens zullen zich zo hebben moeten
kleden.

(Blz. 127) Plein 1813 in Den Haag.

(Blz. 127) De Leeuw van Lemelerveld.
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Eerder verschenen bij de Historische Kring Neede als themanummer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Warken met wind, geschiedenis van de Needse windmolens (1982)
Albert Hemelman (1883-1951), zijn leven – zijn werk, zijn werk – zijn leven (1983)
Sporen van sporen, geschiedenis van de Spoorwegen in Neede (1984)
Voor hen die vielen, Neede, 1940 – 1945 (1985)
Huize de Kamp, 1636 – 1986 (1986)
De vergeten Cycloon, de stormramp van 1 juni 1927 (1987)
Neede 800 (1988)
Rabbijn De Vries, 1870 - 1944 (1989)
Opdat wij niet vergeten (1990, i.s.m. Oranjevereniging Neede)
Waarheid en legende rond Huize De Kamp (1990)
Ruilverkaveling "Neederberg" (1991, i.s.m. Historische Vereniging Oud Noordijk)
Rietmolen van Statie tot Kerkdorp
Stoom-, steen- en pannenfabriek Erven W. ten Cate, Neede (1992)
Neede voor 100 jaar, 1813 - 1913 (1993)
Zee- en landleven in de Needse Berg (1994)
Geen recht om te zwijgen (1995, i.s.m. Oranjevereniging Neede)
Kunnig Volk (1996)
100 Jaar parochie St. Caecilia Neede (1998)
100 Jaar beeldende kunst in Neede (2000)
Needse jongens overzee (2000)
Boven water gehaald, vondsten uit de gracht van havezate De Kamp Neede (2001)
Boerderij- en veldnamen in Neede (2002)
Neede's Jam, The Jam for te Upper Ten. De geschiedenis van de jamfabriek van de
Tuinbouwmaatschappij 'Gelderland' 1903 – 2003 (2003, i.s.m. gemeente Neede)
Een eeuw Neede in beeld (2004)
Huize De Kamp, nader beschouwd (2006)
De zusters van Boxmeer, over de zusters van Julie Postel in Neede 1948/1951 2007 (2008)
Van Pluk tot 3-KA-Inn, opkomst en teloorgang van een jongerencentrum 1969 1974 (2010)
110 Jaar Crescendo, tussen balmuziek en topconcours 1898 - 2008 (2010)
Brulfteneugers anno 1912 (2011)
100 maol Nee, wat bu'j veranderd (2012)
Hoe Neede het licht zag, een eeuw elektriciteit in Berkelland (2013)

De Historische Vereniging Oud Noordijk probeert eenmaal per jaar een “Noariker
Jaorgang” uit te geven, waarvan er tot nu toe 12 zijn verschenen.

Tot slot
Koningen in kleur van het
200 jarige Koninkrijk der Nederlanden
Links koning Willem I, in 1813 gekroond als eerste koning
van het Koninkrijk der Nederlanden.
(Uitsnit schilderij Rijksmuseum Amsterdam)
Rechts koning Willem Alexander, in 2013 gekroond
tot koning van het Koninkrijk der Nederlanden.
(Bron: www.koninklijkhuis.nl)
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