
)~eJ~~rl_:
~C~~~j~~,!r~:

:~~~~: 0:~~::1, ~: L' ---

~,. r~-'z=1 I 1
-

z:::-.' -
,

r 1 r ,-ol

Apeldoorn toen en nu
Apeldoorn. Met zijn 142.000 inwo-
ners de elfde stad van Nederland. Be-
drijvig bezig aan de dag van morgen.
Zorgen voor een zo gunstig mogelijk

woon- en werkklimaat, een aantrek-
kelijk en goed bereikbaar stadscen-
trum met uitnodigende winkels en
culturele instellingen, een breed sa-

mengesteld onderwijspakket en goe-
de recreatieve voorzieningen voor de
inwoners van nu en straks.
Apeldoornheeft vanouds alle elementen
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in zich om uit te groeien tot dynamische
woon- en werkplaats op de Veluwe. Toch
duurt het tot het midden van de vorige
eeuw voordat de Veluwegemeente ont-
waakt. De bevolking verdient tot dan toe
hoofdzakelijk in de landbouw het dage-
lijks brood. Dat is eeuwenlang zo. Want al
ten tijde van Karel de Grote worden in het
woeste gebied van de Veluwe boerde-
rijen in groepjes bij elkaar gebouwd,
stukken land ontgonnen en door boeren
bebouwd.
Dat staat in de oorkonde uit 793 waarin

Apeldoorn voor het eerst wordt ge-
noemd. Het heet dan nog "Appoldro". In
de oorkonde wordt bekend gemaakt dat
landerijen en enkele gebouwen gelegen
in de buurschap (marca) Appoldro wor-
den geschonken aan een abdij in het
Duitse Hessen.

Bekerculturen

De ongeschreven geschiedenis van
Apeldoorn gaat nog verder terug. Lang
voor het begin van onze jaartelling moe-
ten er in en om Apeldoorn al mensen
hebben geleefd. Daarvan getuigen bo-
demvondsten in de buurt van het Udde-

Iermeer, Ugchelen, Beekbergen, Loenen
en Apeldoorn. Op deze plaatsen zijn
prachtige bekers, vuurstenen voorwer-
pen en gebruiksvoorwerpen van aarde-
werk aangetroffen. Het materiaal is ge-
bruikt door volken van de verschillende
bekerculturen.

Nog een tastbare herinnering aan het
grijze verleden van Apeldoorn is de Hun-
neschans bij het Uddelermeer. Binnen
deze burcht moeten van de achtste tot de

dertiende eeuw mensen hebben ge-
woond, zo hebben archeologen uit bo-
demvondsten ter plekke geconcludeerd.
Uit deze periode dateert ook een eigen-
aardige industrie. De bevolking aan de
oostkant van de Veluwe weet namelijk uit
zogenaamde klapperstenen (een ijzer-
houdende grondstof) smeedijzer te win-
nen. Nadat de grondstof is gedolven, blij-
ven er diepe leemkuilen achter. Het afval
wordt op hopen gegooid. In Assel, Koot-
wijk en Orden zijn deze "slakkenhopen"
nog te zien.

Kerkgesloopt
Omstreeks 1200 duikt de naam Apel-
doorn weer op, nu in verband met de
bouw van de Mariakerk. De opdracht
voor de bouw wordt verstrekt door het
kapittel Ste. Marie. Het kapittel bezit in
die tijd al grond en gebouwen in Apel-
doorn, in de buurschappen Anklaar,
Sprenkelaar en Driehuizen.
De Mariakerk heeft generaties lang op
het Raadhuispleingestaan en het dorps-
gezicht bepaald. In 1842 wordt de kerk
gesloopt; het gebouw maakt plaats voor

Oorkonde uit 793
Bodemvondsten
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De Mariakerk, in 1842 afgebroken
De kerk aan de Looiaan na de brand

een echt gemeentehuis waaraan het snel
groeiende Apeldoorn dringend behoefte
heeft. Met financiële steun van koning
Willem I wordt halverwege paleis Het Loo
en Apeldoorn een nieuwe kerk gebouwd.
Een felle brand legt het gebouw aan de
Looiaan in 1890 in de as. Maar twee jaar
later echter staat er een nieuwe kerk, de

huidige Grote Kerk.
Tegenwoordig staat in Apeldoorn de Ma-
riakerk aan de Hoofdstraat. Deze
rooms-katholieke kerk dateert van 1846

en heeft in de loop der jaren nogal wat
uitbreidingen ondergaan. In het plaveisel
van het Raadhuisplein zijn als herinne-
ring de contouren van de vroegere Ma-
riakerk in steen ingelegd.
Iets over het verleden vertelt ons ook het

Englanderholt, een oud bosgebied tus-
sen Ugchelen en Beekbergen. In het
Englanderholt ligt het Herenhul, een
hooggelegen plek die in de 13de eeuw
als rechtbank dienst doet en waar bij
voorbeeld ook kwesties van oorlog en
vrede worden besproken. Een grote
zwerfkei duidt de plaats nog aan.
In de Gelderse Volksalmanak uit 1851

wordt het volgende over het Englander-
holt gesch reven:

Midden op de Veluwe is eene eenzame
boschrijke plaats, schaars van vreem-
den bezocht, maar, meer dan eenige
andere, rijk aan merkwaardige herinne-
ringen; het is het Englanderholt.......

.Aan het Engelanderholt werd de kla-
ring voor de Veluwe gehouden, d.i., van
de lagere regtbanken beriep' men zich
op het gerigt, aldaar hoogstens éénmaal
's jaars, maar doorgaans veel zeldza-
mer, gehouden. Daar zat dan de graaf of
hertog van Gelre in persoon ten gerigte,
met ridderen en knapen en stedegezan-
ten van Veluwe, en met den bannerheer
van Voorst. Het gerigt werd gehouden,
bij klimmende zonne, onder den blootel'l
hemel en op Duitsche wijze, gelijk men in
het werk van Van Hasselt, Schetsen van
Geldersche Klaarbanken aan Engelan-
derholt, uitvoerig beschreven vindt, en
de oorsprong dier instelling verliest zich
in de middeleeuwen. Niet alleen vindt

men in de veertiende en vijftiende eeuw
herhaaldelijk daarvan gewag gemaakt,
maar in eene oorkonde van 1227 wordt

reeds zekere Henricus rigter in Engeland
genoemd. De oorsprong van dat appel-
lationsgerigt klimt derhalve boven de
oudste landregten op, en moet in den
alouden staat des lands gezocht wor-
den.

Vóór de tijden van het leenregt en de
afzondering der steden, was het volk in
gouwen, elke gouw in marken, verdeeld.
De bijzondere aangelegenheden der
marken en markgenooten werden op het
markgerigt afgedaan, maar van tijd tot
tijd verzamelden zich de vrijen uit de ver-
schillende marken op een goding, eene
gouwvergadering, om de algemeene



belangen te regelen en de twisten te be-
slechten, want de volksvergadering was
te gelijk het hoogste gerigt: Tacitus
merkte het reeds op. Maarten tijde des
heidensdoms kwam er nog iets bij: de
plaats moest heilig zijn, en de pleisters
waren aanwezig en handhaafden vrede
en eerbied voorhet gerigt, dat ten over-
staan der Goden gehouden werd.
't Is daarom natuurlijk, dat het goding
doorgaans in een heilig woud, ver van 't
gewoel des gewonen levens, plaats
had; en lag zoodanig woud midden in
het land en waren er bronnen voor de
heilige plegtigheden, dan was het voor
de vergadering van het geheele volkge-
schikt. Dat alles vond men in Engelan-
derholt.
Eene geringe buurschap, Engeland ge-
noemd, waarnaarook het holtden naam
ontving, was daar reeds in 801 bekend,
wel/igtuit de woningen der priesters bij
het heiligdom ontstaan, 't zij dat dit een
omheind altaar,of een kleine tempel (fa-
num) geweest zij.......

Onderlinge twisten
Oorlogsgeweld is de Apeldoorners door
de eeuwen heen trouwens niet bespaard
gebleven. Onderlinge twisten tussen de
Gelderse edellieden worden dikwijls met
de wapens uitgevochten. Het dorp wordt
enkele keren platgebrand uit wraak voor
de oorlogshandelingen van de roem-
ruchte Maarten van Rossum in Brabant in
het midden van de zestiende eeuw. Maar
het ergst gaat het eraan toe in het begin
van de 8Q-jarigeoorlog (1568-1648). De
plaatselijke bevolkingwordt danverschil-
lende keren onder de voet gelopen.
Ofschoon Apeldoorn in het verleden op
handelsgebied niet meetelt, maakt het
dorp wel naam als onderhandelingscen-
trum. Niet zo verwonderlijk gezien de lig-
ging van de plaats op een kruispunt van
wegen. Bestuurders van naburige han-
zesteden als Deventer, Zutphen en
Zwolle komen regelmatig naar het Velu-
wedorp om er op neutraal terrein han-
delskwesties te bespreken. Maar niet al-
leen om de centrale ligging, vooral ook
om de openheid kiezen zij voor Apel-
doorn. Lopen de besprekingen uit de
hand, dan kunnen ze zonder veel moeite
de wijk nemen.
Indietijd hebben "In het Ghulden Hoofd",
"In den Olifant" en laterde "Moriaen" een
klinkende naam. En zijn alle herbergen
bezet, dan wordt zelfs de Mariakerk ge-
bruikt als vergaderruimte.

Eerste papiermolen
Eeuwenlang drukt de landbouw hét
stempel op Apeldoorn. Maar natuurlijke
hulpbronnen van de Veluwe zijn aanlei-
ding tot het ontstaan in de 17de eeuw van

.Ml\1U\T E N~J~11\da s s 1~rl\1.

Interieurvan een papiermolen ("de Stinkmolen")
".J



Paleis Het Loo, gebouwd in 1685
De kleine eetzaal van Het Loo

een bloeiende papierindustrie. De eerste
papiermolen wordt in 1593 gebouwd
door Johan Steenbergen de Jonge, aan
het beekje de Grift (er zijn dan al water-
radmolens in gebruik voor het vervaardi-
gen van koper en het malen van koren).
Na verloop van tijd staan er tientallen
papierwatermolens in het glooiende Ve-
luwse landschap te draaien. Het water
voor het aandrijven van het schoepenrad
wordt via talrijke sprengen aangevoerd.
De beekjes zijn niet op natuurlijke wijze
ontstaan; het is allemaal graafwerk van
de molenaars zelf.

Veluwewater de bron van een nieuwe
bloeiende industrie: de papiermolens
worden omgezet in wasserijen. Tot op de
dag van vandaag is een aantal daarvan in
Apeldoorn nog volop in bedrijf.

Groen en oranje

In de loop van de 1ge eeuw doen machi-
nes hun intrede in de industrie. En dat

betekent het einde van de meeste papier-
fabriekjes op de Veluwe. Een enkele fa-
brikant weet het hoofd boven water te

houden. Opnieuw echter is het heldere

Apeldoorn is niet alleen een groene,
maar ook een oranje stad. Leden van het
koninklijk huis vertoeven generaties lang
op paleis Het Loo, dat het dorp landelijke
bekendheid geeft.
Het paleis wordt in 1685 in opdracht van
stadhouder Willem 111gebouwd itl de
buurt van het jachtslot het Oude Loo dat
twee eeuwen eerder is verrezen. Het pa-
leis waarvoor Willems vrouw Mary Stuart
de eerste steen legt, wordt ontworpen
door Jacob Roman. Hij is de winnaar van
een prijsvraag voor het ontwerp voor
Het Loo die Willem III uitschrijft op de

Académie de l'Architecture in Parijs.
Voor het ontwerp van de stijl-interieurs
wordt Daniel Marot aangetrokken. De
prachtige tuinaanleg met de majes-
tueuze fonteinen is het werk van Chris-
tiaan Pieter van Staden. Het water voor
de fonteinen wordt via een dertien kilo-

meter lange pijpleiding aangevoerd van
het hooggelegen Assel.
Achter al deze pracht en praal steekt wel
wat na-ijver. Willem 111wil er Lodewijk de
Veertiende mee naar de kroon steken.

Vandaar dat de Koningsfontein van Het-
Loo hoger spuit dan die van Versailles!

De belangstelling voor Het Loo is groot.
Van heinde en verre komen mensen naar

Apeldoorn om al dat moois te zien. Het
loopt zo'n vaart dat de magistraat van
Arnhem in 1719 een reglement van ver-
voer met reiswagens tussen Arnhem en
Het Loo uitvaardigt om dit "toeristenver-
keer" enigzins in goede banen te leiden.

Franse tijd
Tijdens de Franse overheersing worden
de tuinen en het interieur van het paleis
ernstig beschadigd; het werk van patriot-
ten en Franse soldaten. Lodewijk Napo-
leon laat de gebouwen pleisteren. Hij
geeft tevens opdracht voor de aanleg van
de echoput. Waarom deze 72 meter
diepe put precies is gegraven, heeft nie-
mand nog kunnen achterhalen.
Na de bevrijding in 1813 keren de Oran-
jes terug op Het Loo. Zij treffen de paleis-
tuin aan in landschapsstijl; de Franse ar-
chitect Du Tour heeft op last van Lode-
wijk Napoleon niets van het barokke park
overgelaten. Nu na jaren krijgt de tuin het
aanzien van weleer terug. Na lang en
breed praten heeft het ministerie van
CRM besloten geld uit te trekken voor het
terugbrengen van het park in zijn barokke
.stijl. Dat groenplan houdt verband met de
restauratie van Het Loo dat voortaan als

Rijksmuseum te boek zal staan. De laat-
ste bewoners hebben enkele jaren terug
namelijk gekozen voor een woning buiten
de paleismuren.

Aanzienlijk dorp
Van oudsher vervult Apeldoorn een
streekfunctie op de Veluwe. In een Ge-
ografie van de Veluwe uit 1796 staat de
plaats te boek als "een aanzienlijk dorp in
eenen schoonen oord gelegen. Het is
een plaats van sterken doortocht voor
postwagens die heen en weder Arnhem,
Zwol, Deventer, Utrecht, Harderwijk en
andere steden rijden".
Tegenwoordig heeft de stad snelle weg-
en spoorverbindingen met de rest van het
land. Dat is omstreeks 1800 wel anders.

De bereikbaarheid laat dan nog alles te
wensen over. Hoewel onder Lodewijk
Napoleon de weg naar Amersfoort wordt



verhard, vindt het verkeer hoofdzakelijk
plaats over talrijke zandpaden die in het
dorp samen komen. Het is koning Wil-
lem I die aandacht schenkt aan een be-

tere ontsluiting van het Veluwedorp. Hij
haalt een oud plan uit de la om de Grift
bevaarbaar te maken. Om moeilijkheden
met de molenaars langs het water uit de
weg te gaan, laat de koning naast de Grift
een kanaal graven.
Zo krijgt Apeldoorn een verbinding over
het water met Hattem; het kanaal wordt
later naar Dieren doorgetrokken. Kort
daarop volgt ook de aanleg van een
grindweg in die richting en worden wegen
naar Deventer en Zutphen aangelegd.

Koningsschool
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling
van het dorp isde aansluiting in 1876 op
het spoorwegnet.
Koning Willem 111maakt zich bij de plaat-
selijke bevolking erg geliefd, door zijn
bemoeienissen met het onderwijs in
Apeldoorn. De naar hem genoemde Ko-
ningsschool - overigens helemaal her-
bouwd en van onderwijsrichting veran-
dert - getuigt daarvan.
Typerend voor Apeldoorns ontwikkeling
in die tijd is ook de komst van nieuwe
energiebronnen. Op de 1ge februari
1863 wordt officieel met de gaslevering
begonnen. Het is de verjaardag van Ko-
ning Willem 111.Uit een verslag, opge-
maakt door een journalist van de Apel-
doornse Courant, blijkt hoe belangrijk
deze dag was.

Apeldoorn, 19 Februarij.

De dag van heden zal als een merk-
waardige in de geschiedrollen van
Apeldoorn vermeld kunnen worden.
Reeds vroegtijdig zag men de nationale
driekleur van schier alle woningen en
openbare gebouwen wapperen, eers-
tens dewijl heden onze geliefde Koning
Willem 11/verjaarde, anderdeels omdat
des avonds voor het eerst het gaslicht in
deze gemeente ontstoken zou worden.
Te 8 uur in den morgenstond legde de
schutterij hare vreugde aan den dag
door herhaaldelijk kanonschoten te los-
sen, 't welk in den loop van denzelven
gedurig herhaald werd. - De kinderen
der Armenschool maakten met hunne

onderwijzers eene wandeling door het
dorp, al zingende vrolijke liederen; de
leerlingen der Christel. Afgesch. school
begaven zich naar het Koninkl. Paleis,
begeleid van hun onderwijzer en zongen
voor hetzelve nationale liederen; ook de

jeugd der school van Koning Willem 11/
trok met vaandels en vlaggen zingende
en juichende door de feestvierende ge-
meente; - en werden volgens jaarlijk-
sche gewoonte op de school getrac-
teerd op chocolade en krentebroodjes.
Te 6 uur kwamen de rijtuigen van liever-

De Amersfoortseweg begin 1900
Het kanaal omstreeks 1900



"Vorstelijk wonen" in Apeldoorn
Het raadhuis in 1898

lede in beweging om eene groote massa
menschen naar 't gemeenteplein te
brengen, ook een talrijke menigte begaf
zich te voet daarheen; kwart voor 7 uur
werd de eerste lantaarn op laatstgemeld
plein door onzen Burgemeester den
Heer O. Bas Backer ontstoken of liever
getracht deze te ontsteken. Aan het
einde van een boeiende rede sprak de
burgemeester onder ademloze stilte de
bekende woorden uit het scheppings-
verhaal: "Er zij licht", draaide aan het
kraantje, en het bleef pikdonker. Grote
consternatie, maar geen nood. Oe
vlugge eigenaar-directeur van de Gas-
fabriek klom in de lantaarnpaal, blies en
veegde aan de vleermuisbrander, de
Burgemeester draaide nog eens en....
het licht straalde (was tenminste zicht-
baar), over het gehele marktplein en
werd met een oorverdovend gejubel be-
groet.

Al deze voorzieningen verbeteren het
leefklimaat van Apeldoorn aanzienlijk.
Het dorp maakt naam, mensen van bui-
ten raken in de ban van zijn natuurschoon
en willen er ook vorstelijk wonen. Net als
de Oranjes. De gevolgen blijven niet uit.
Er worden talrijke villa's gebouwd. Dat
brengt volop werk voor de bouwvakkers
die in de omgeving van Apeldoorn wonen
en die achter de buitenlui aan van liever-

lee dichterbij komen wonen.
Op die manier wordt de dorpskern hech-
ter. Daartoe heeft ongetwijfeld de verka-
veling van een aantal landgoederen,
zoals Randerode, de Pas en de Vlijt, bij-
gedragen. De Parkenbuurt bij voorbeeld
is ontstaan uit de verkaveling van het
27 hectare grote landgoed de Pas.

Projectontwikkelaar
In deze ontwikkeling, in de tweede helft
van de negentiende eeuw, speelt Hen-
drik Christiaan v. d. Houven van Oordt

een voorname rol. Hij toont zich een han-
dig zakenman- projectontwikkelaar,
zouden we tegenwoordig zeggen - door
de gemeente in ruil voor zijn verkave-
lingsplannen, delen van landerijen te
schenken voor de aanleg van parken.
Het Oranjepark en het Wilhelminapark
zijn ontstaan als gevolg van deze trans-
acties.

De snelle veranderingen in Apeldoorn en
de sterke uitbreiding van het dorpshart
maken nieuwe "stedelijke" voorzienin-
gen noodzakelijk. Er verrijst een
gemeentehuis (dat al spoedig te klein is
en daarom wordt vernieuwd), een kan-
tongerecht en een postkantoor.
Apeldoorn beleeft zijn eigen "gouden
eeuw". De aantrekkingskracht van bu iten
is groot. Kleine industriëlen vestigen zich
er langs verbeterde wegen en waterwe-
gen naar alle delen van het land. Maar na
jaren van opbloei komt de klad erin, want



het loopt spaak met de economie. Ook
Apeldoorn ontkomt niet aan de terug-
gang die zich in de jaren dertig op we-
reldschaal voordoet. Ook hier wordt in

veel gezinnen grote armoede geleden.
De gemeenteraad zit niet bij de pakken
neer. Om de moeilijkheden enigszins het
hoofd te bieden, besluiten de vroede va-
deren in 1932 werklozen een vijver te
laten uitgraven in Berg en Bos. Menigeen
schudt het hoofd en haalt de schouders

op, niet wetend dat de basis wordt gelegd
voor één van Apeldoorns bekendste na-
tuurlijke monumenten.

Groei zet door

Ondanks deze inzinkingen zet de groei
van Apeldoorn door. Op eigen kracht,
maar later ook door impulsen van buiten-
af. Zo worden enkele rijksdiensten van de
Randstad naar Apeldoorn overgebracht,
wat de stad de bijnaam "tweede schrijfta-
fel van Nederland" bezorgt. Industrie-
grond wordt uitgegeven aan een reeks
nieuwe bedrijven.
De ontwikkelingen gaan snel. Te snel. De
elfde stad van ons land raakt in de knel

met de binnenstad die bij de uitbreiding
van de stad achterblijft. Het gemeente-
bestuur werkt in versneld tempo plannen
uit om de city op modern niveau te bren-
gen. De eerste aanzetten voor een eigen-
tijds stedelijk centrum zijn inmiddels ge-
geven: Centraal Beheer (het gebouw van
Herzberger dat om zijn ongebruikelijke
architectuur wereld bekendheid geniet),
de Brinklaanflat (die onder meer de
dienst Gemeentewerken huisvest), het
Stadskantoor (waar de gemeentesecre-
tarie is ondergebracht), cultureel centrum
Orpheus, en de Brinkhof tegenover de
Brinklaanflat.

Karakter behouden
Oud-Apeldoorners gaan nog altijd winke-
len in "het dorp"'. Maar alles wijst erop dat
het Veluwedorp van weleer bezig is zijn
positie van woon- en werkstad in het oos-
ten van het land te versterken. Al heeft

Apeldoorn de "Manhattan-plannen" uit
de jaren zestig wel laten varen. Rijen to-
renflats in het centrum, brede autowegen
dwars door het stadshart, en een kwart
miljoen inwoners tegen het jaar 2000,
nee, dat zien de stadsbestuurders toch
niet zitten. De kale plekken die het resul-
taat zijn van deze verouderde visie, wor-
den nu zodanig opgevuld dat Apeldoorn
zijn karakter van "stad in het groen" be-
houdt.

Dit blad is een uitgave van de ge-
meente Apeldoorn. Voor nadere in-
lichtingen: Stadswinkel afdeling
voorlichting gemeente Apeldoorn, te-
lefoon 215 225.
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Werklozen graven de vijver in Berg en Bos
"Tweede schrijftafel van Nederland"
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Apeldoorn en Apeldoorners vandaag


