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Eén van de opvallendste boerderijen in de buurtschap Leesten is
wel 'de Ploeg'. Onder deze
naam staat de boerderij thans
bekend, maar het goed heette
oorspronkelijk "t Jebbe', en
deze naam wordt in oude stukken op verschillende manieren
geschreven. Zo kennen we de
schrijfwijzen Ybickonck, Gibikonck, Ybekinck, Gebbikinc en
Gebbinck. Maar ook de naam
'de Ploeg' is niet de originele,
want in 1810 is sprake van de
Ploegrnansplaats. De boerderij
behoorde tot de goederen van
het klooster Isendoorn te
Zutphen.

De naam van de boerderij is op
een bijzondere manier aangegeven: op de sluitsteen boven de
deeldeur is een ploeg afgebeeld
(zie inzet).
H.

Tentoonstelling in het
Gemeentearchief: Karel van
Gelre [Grave (1467)-Arnhem
(1538)], strijder voor
onafhankelijkheid
Karel van Egmond, hertog van
Gelre en graaf van Zutphen, is
in het verleden meestal beschreven als een omstreden, tegendraads vorst, die de vorming van
de nationale eenheid tegengewerkt zou hebben. Busken Huet
noemt hem in Het land van
Rembrandt een "(. ..) middeleeuwschen despoot in zakformaat". Daartegenover staat
Geyls omschrijving in Geschiedenis der Nederlandschen stam van
een "geboren leider".
IZarel werd aan het Bourgondische hof te Gent opgevoed. Zijn
grootvader, Arnold van Gelre,
had van Karel de Stoute, hertog
van Bourgondië 300.000 goudguldens geleend, met het hertogdom Gelre als onderpand.
Na het overlijden van Arnold in
1473, eiste ICarel de Stoute het
onderpand op. Gelre werd ingelijfd bij het Bourgondische Rijk.
De jonge Karel en zijn zuster
werden gevangen genomen en
naar het Bourgondische hof te
Gent gestuurd. Gelre kreeg een
oorlogsschatting van 250.000
gulden opgelegd.
IZarel kreeg te Gent een opvoeding naar zijn stand. Hij werd
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Wethouder Derksen-Jansen opende op
9 april de tentoonstelling in het Gemeentearchief (foto:Jaap Riemens).

beschouwd als hoveling en van
hem werd verwacht dat hij met
de Bourgondiërs mee zou strijden in de oorlog tegen Frankrijk
in 1487. In de slag bij Béthune
werd Karel van Egrnond krijgsgevangene van Frankrijk. Gelre
wilde de losprijs van 80.000 gulden voldoen. In 1491 was een
deel ervan verzameld en ging
Bernhard van Meurs in gijzeling
voor het restant. Karel kwam
zijn belofte binnen drie maanden de schuld te voldoen niet
na. Bernhard heeft tot 1500 in
Péronne gezeten. Eind maart
1492 keerde Karel van Egmond
in 'zijn' Gelre terug en werd als
landsheer ingehuldigd. Alleen
Wageningen moest hij veroveren.
Karel van Gelre mengde zich in
de onafhankelijkheidsstrijdvan
Groningen en Friesland. In
1514 besloot Groningen Karel
als heer aan te nemen. Op verzoek van Friese edelen veroverde hij Friesland. In 1521 had hij
ook invloed in het gebied van
Overijssel en Drenthe. Dit
machtsgebied kon hij niet houden. Eind 1523 verloor hij zijn
invloed in Friesland. Andere gebieden volgden.
In 1518 huwde Karel van Gelre
met Elisabeth van Brunswijk
Lunenburg, dit huwelijk bleef
kinderloos.
In 1528 was bij het verdrag van

Gorkum bepaald, dat Gelre terug zou vallen aan het Bourgondische Rijk. Dit zinde Karel
niet, en in het geheim sloot hij
een verdrag met de Franse koning: Gelre zou Frans worden.
In de Gelderse landdagen werd
dit verdrag niet goedgekeurd,
Gelre moest zelfstandig blijven.
Uiteindelijk werd Willem van
Kleef in februari 1538 als hertog
ingehuldigd. Karel van Egmond
trok zich terug op zijn hof te
Arnhem. De greep op zijn onderdanen had hij verloren. Op
30 juni 1538 stierf hij.
Willem van Kleef kon de onafhankelijkheid niet waarborgen.
In 1543 kwam Gelre bij het
traktaat van Venlo als laatste gewest van de Nederlanden bij het
Habsburgs-Bourgondischse
Rijk.

(In de periode 9 april-26 juni is
deze tentoonstelling te zien in
het Gemeentearchief, geopend
dagelijks tussen 10.00 en 16.30
uur).
Anette C.J. Hage-de Lange

