
Militairen De Bellefroid Schitterende carrières

door Willem Berendsen

ffhilippe facques de Bellefroid (* Luik, 06-10-1762), telg uit een notabele
l- Tongerse familie in Belgisch - Limburg, koos voor een militaire carrière
bij de huzaren en klom stap voor stap omhoog op de hiërarchische ladder. Op
6 september 1788 huwde hij te Goor Isabelle Elisabeth |eanne, baronesse van
Westerholt.Zij zal er voor gezorgd hebben, dat hij vanuit de militaire naar een
bestuurlijke loopbaan overstapte en in onze streek bleef wonen. Eerst een paar
jaar in Goor en Ambt Delden, even in Doetinchem en vanaf 1792193 verbleef
hij op De Hoef in het buurtschap Achterwehl.

Philippe was van 1808-1810 burge-
meester (eigenlijk schout) van Wehl,
in 1811 burgemeester van's -
Heerenberg (waaronder ook Zeddam
en Wehl) en vanaf december 1811 tot
en met 1814 burgemeester van de
nieuwe gemeente Zeddam (inclusief
Wehl).

In 1827 kreeg hij het adellijke predi-
caat jonkheer en werd evenals zijn
zonen opgenomen als Lid van de
Ridderschap in Gelderland.

Het fokken (en dresseren) van paar-
den was de voornaamste bron van
inkomsten van de familie De
Bellefroid. Ten tijde van Napoleon en
ook daarna had de cavalerie veel paar-
den nodig!

Philippe breidde zijnbezit uit tot
158 hectare met daarop een groot
aantal boerderijen. Hij was daarmee
de op één na grootste grondbezitter
van Wehl. Alleen Graaf Von der Goltz
had zo'n 400 hectare (Wehl besloeg
toen iets meer dan 2200hectare).

Het gezin van Philippe Jacques de

Bellefroid en Isabelle van Westerholt
tot Hackfort telde maar liefst I I kin-
deren. De eerste twee werden geboren
in Goor, de derde in Ambt Delden, de
vierde in Doetinchem en dan nog
zeven in Wehl.

De zes zonen bleven ongehuwd. Vijf
kozen voor een militaire loopbaan.
Twee van hen verwierven daarin de
onderscheiding Ridder in de Militaire
Willemsorde en één werd benoemd
tot Commandeur in de Militaire
Willemsorde.

Vijf zonen beroepsmilitair
-Jacques Philippe werd als oudste

zoonvan Philippe facques en Isabelle
gedoopt in Goor op 5 november 1788.

In 1806 trad hii toe tot de cadetten
van de Hollandsé Marine.

Om Nederland beter onder controle
te hebben werd in 1806 het
Koninkrijk Holland door Napoleon
opgericht. Zijn br o er Lodewijk
Napoleon werd koning. Hij voldeed
niet aan Napoleons verwachtingen en
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in 1810 werd Nederland toegevoegd
aan Frankrijk.

In 1807 was Jacques Philippe grena-
dier bij de Koninklijke Garde van
Holland.In 1808 nam hij deel aan de
veldtochten naar Brabant en Zeeland.
In 1810 werd hii luitenant van het 2'
Regiment Lichté Cavalerie Lansiers.

Hij nam deel aan de veldtocht tegen
Rusland in 1812 en bij zijn terugkeer
werd hij in 1814 kapitein.

Aan het einde van het Franse keizer-
rijk keerde hij terug naar Wehl. Vanaf
dan diende hij onder koning Willem I.
Hij stierf <lp 16 november 1816 in
Antwerpen, waar hij waarschijnlijk als
militair meehielp aan de bouw van de
citadel.

-Joannes Baptista Burchardus
(gedoopt Ambt Delden, 30-12-1790)
ging op I mei 1809 in dienst als
volontair (vrijwilliger) bij het
Regiment Lichte Dragonders van de
Westfaalse Garde.In augustus werd hij
bij hetzelfde regiment al brigadier. Hij
stond onder de orders van de koning
van Westfalen en nam in datzelfde
jaar deel aan de slag bij Dresden.

In 1810 klom hij snel op en werd
achtereenvolgens foerier, wachtmees-
ter en op I september 2'luitenant.

In 1812 ging hij mee met de veld-
tocht naar Rusland en maakte de sla-
gen bij Smolensk, Valentina, Moskou
en Krasnoi mee. Op 9 mei 1813 werd
hij 1'luitenant en op I augustus in
datzelfde jaar volgt de onderscheiding
tot Ridder van de Westfaalse Orde van
de Kroon.



Joannes BB

De Orde van de Kroon van
Westfalen (Orden der Westfálischen
Krone) was een door koning
Hieronymus I van Westfalen,
Napoleons broer Jéróme Bonaparte,
gestichte orde.

In het archief van de Militaire
Willemsorde werd dan aangeduid, dat
hij in 1813 onder de hertog van
Reggio en maarschalk Ney de Affaire
Hoyerswerda (Saksen) diende (waar-
schijnlijk is bedoeld de slag bij
Bautzen) en verder deelnam aan de
slagen van Dennewitz, Wartenburg en
van 16 tot 19 oktober aan de slag bij

Joannes BR

Leipzig. Napoleon werd hier verslagen
en loannes Baptista Burchardus ging
op 26 oktober 1813 met demissie.

En zoals dat met beroepsmilitairen
in die tijd vaker gebeurde, hij meldde
zich bij een andere baas en werd door
koning Willem I op 23 januari 1814
aangesteld tot le luitenant bij het
Regiment Lichte Dragonders Nr.4.

Onder de orders van de hertog van
Wellington vocht hij in Zuid -
Nederland en Frankriik en woonde de
slagen van Quatre Bras en Waterloo
bij, en - zoals het archief vermeldde -
had hij zich daarbij onderscheiden en
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Marcellus Alexander

werd op 2 september 1815 ritmeester
bij hetzelfde regiment.

Op 11 november 1817 werd hij
gedecoreerd tot Ridder der Militaire
Willemsorde 4e klasse en in 1819
bevorderd tot ritmeester der le klasse
bij het Regiment Lansiers.

In 1830 vocht hij met het Verenigd
Leger tegen de opstand der Belgen.

Inmiddels maioor, nam hii deel aan
de succesvolle Tiendaagse Vóldtocht
van 2 tot 12 augustus 183 1 . Dat lever-
de hem de bevordering op tot Ridder
der Militaire Willemsorde 3e klasse.

Hij kocht in 1835 Huize Mathena in

AnnaClA

Zevenaar Het bleef in ziin handen,
totdat het in 1875 overging op zijn
erfgenaam van Barneveld, die daarna
de Mathena aan zíjn naam toevoegde.

In 1840 verliet f. B. Burchardus het
Regiment Lansiers Nr. 10 en werd als
luitenant-kolonel commandant van
het Regiment Huzaren Nr.6 (cavale-
rie).

In 1842 werd hij kolonel en in 1848
volgde zijn benoeming tot generaal-
ma]oor.

Hij is de enige De Bellefroid, van
wie een afbeelding bekend is.

Een aantal kinderen van het gezin
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Bellefroid-Elize RF.

van Philippe en Isabelle vestigde zich,
allen als wijgezel,begin vijftiger jaren
van de 19e eeuw in de Nieuwstad te
Zutphen.

Joannes Baptista Burchardus over-
leed op 5 april 1876 en werd begraven
op de Oude Begraafolaats,
Warnsveldseweg 105 in Zutphen.

-Robertus Antonius Arnoldus kwam
in Doetinchem ter wereld en werd op
2I-02-1792 gedoopt in de R. K.- Statie
Wijnbergen.

Hij maakte in 1812 Napoleons veld-

Isabella HL

tocht naar Rusland mee als luitenant
in het regiment van het
Groothertogdom Berg, dat onderdeel
was van het 9" Legerkorps. Volgens
sommige berichten was hijbegin
december 1812 met bevroren handen
en voeten per rijtuig in Wilna
(Vilnius) aangekomen. In andere
berichten werd gemeld, dat hij in 1812
in een hospitaal in Moskou zou, zíjn
overleden (afstand Vilnius-Moskou
zo'n 800 km.)
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F amiliew ap en D e B ellefr o id

kolonel. Hij overleed in Wiesbaden op
1 januari I87 Z.Yerondersteld werd,
dat hij zich daar bevond om een kuur
te volgen of om er de kerstavond met
de officieren van zijn regiment door te
brengen. Hij werd begraven in
Zutphen.

Uit zijn nalatenschap kwam een
legaat voor het gemeentebestuur van
Wehl ten behoeve van het stichten van
een bewaarschool. Tot ver in de twin-
tigste eeuw sierde een bord de gevel
van die school: "Bewaarschool gesticht
door Heer De Bellefroid.

-Marcellus Alexander het jongste
kind van Philippus en Isabelle werd in
Wehl gedoopt op 6 april 1808.

Op ll juni 1823 - hij is net 15 jaar -
werd hij lansier bij het Regiment Nr.
l0 (zie ook bij J.B. Burchardus). Op 8
maart 1824 werd hij korporaal en pre-
cies twee jaar later wachtmeester. Op
16 april 1830 werd híj 2e luitenant en
vocht toen in het Verenigde Leger
tegen de opstand in België. Hijwist
zich bij die gelegenheid te onderschei-
den en werd Ridder der Militaire
Willemsorde 4e klasse wegens zijn
gedrag gedurende de gevechten in en
om Brussel in 1830.

In 1845 ging hij al met pensioen met
de rang van ritmeester. Hij bleef vrij-
gezel en overleed op 10 november
1864 in de Nieuwstad (A 86) te
Zutphen. Ook hij werd begraven op
de Oude Begraafplaats.

-Joannes Baptista Robertus was het
eerste kind van Philippe en Isabelle,
dat op De Hoef in Wehl werd gebo-
ren. Op 8 juni 1793 was hij rooms-
katholiek gedoopt in Wehl.

Hij werd naast militair bij de genie
ook ingenieur.

Van 1812 tot 1814 was hij ponton-
nier in het Franse leger.

Door koning Willem I werd hij later
benoemd tot Commandeur in de
Militaire Willemsorde, die slechts
uiterst zelden werd verleend! Hiiver-
liet de dienst in 1844 als luitenant-
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Bijzondere graven in
Zutphen

Zoals gemeld werden verschillende
De Bellefroids op de Oude
Begraafolaats aan de Warnsveldseweg
105 begraven.

Het is de moeite waard om er een
bezoekje afte leggen.

Door een prachtig gerestaureerd
poortgebouw betreedt men de met
een waterpartij omgeven plaats.
Vrijwel aan het middenpad liggen
links de bedoelde graven: maar liefst
zes broers en zussen liggen naast
elkaar in een rii, in twee blokken van
drie. Als alles loopt, zoals het moet,
worden de zes graven binnen afzien-
bare tijd gerestaureerd.

Het poortgebouw en de begraaf-
plaats worden onderhouden door een
groep vrijwilligers, die er iedere week
een halve dag aan besteden. Na jaren
gesloten te zijn geweest, kan er nu ook
weer worden begraven.

Op de Wehlse begraafolaats aan de
De Bellefroidweg heeft altijd de meta-
len grafolaat gelegen, die ooit het graf
bedekte van Philippe Jacques de
Bellefroid, die zich als eerste
De Bellefroid in Wehl vestigde. Het
familiewapen moet in de loop der
jaren van de plaat zijn losgeraakt en

verdwenen. Bij het zien van de graven
in Zutphen valt onmiddellijk op, dat
ze identiek zijn aan de grafolaat in
Wehl, maar nog wel voorzien van het
oorspronkelijk aangebrachte familie-
wapen en versrerrng.

Met de beste bedoelingen is de plaat
in Wehl opgeknapt en rechtop op het
kerkhof geplaatst. Voorwaar een zeer
te waarderen initiatieí maar het zou
desondanks geweldig zijn, als deze
plaat weer wordt teruggebracht in de
authentieke staat, waar Zutphen zes
voorbeelden van ksnf! c\,

Bronnen
. Doop-, Trouw- en Begraafboek R.K.-
MartinusWehl (o.a. bij de OVW)

. Doop-, Trouw- en Begraafuoek R.K.-
StatieWijnbergen (RBS 281 ECAL
Doetinchem)

. Philippe lacques de Bellefroid,
Militaire door Marc de Bellefroid
d'Oudoumont HN 30;4-12

Foto's graven: G.|M. Derks, Arnhem

Biizonder veel dank aan de heer
Jín Derks teWarnsveld, die samen met
zijn zoon G.l.M.Derlcs ons van belang-
rijke informatie voorzag.
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