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Vreeland: schakelstation voor 
telecommunicatie in de 18e eeuw 

GERTJAN VERHAGE 

Wat vooraf ging 
Telecommunicatie is letterlijk vertaalt het com
municeren over afstand. De eerste vorm van 
telecommunicatie is overgeleverd door de Oude 
Grieken. In 490 vóór Christus won een Grieks 
leger een veldslag nabij Marathon. Om dit 
nieuws bekend te maken werd een boodschap
per naar Athene gestuurd. Hij kwam al lopend 
in Athene aan, verkondigde het heuglijke 
nieuws en ... stierf. 

De Indianen hanteetden een andere methode 
om berichten over te brengen. Wanneer de ver
zender op een heuveltop een beticht met vooraf 
afgesproken armgebaren kenbaar maakte, kon 
de ontvanget op een andere heuveltop dit 
bericht correct interpreteren. Naast armgebaren 
bestond in die tijd nog een andere optische 
methode om krijgsverrichtingen wereldkundig 
te maken, namelijk met rooksignalen. De inter
pretatie van deze rooksignalen was, zoals bij elk 

Claude Chappe 
(1763-1805) 

communicatiemiddel, afhankelijk van de voor
af gemaakte afsptaken. De trom of tamtam 
wetkte op een gelijksoortige manier. In dit 
geval was de boodschap geen optisch, maat een 
akoestisch signaal. 

Het vetlangen om boodschappen over langere 
afstanden te verzenden is in de loop van de 
geschiedenis alleen maar toegenomen. Om dit 
mogelijk te maken bedacht men, tot op de dag 
van vandaag, steeds betere communicatiemid
delen. 

De optische telegraaf 
Tussen 1792 en 1794 ontwikkelde de Frans
man Claude Chappe een nieuw communicatie
middel, de optische telegraaf. 
Het onderzoek naar het telegraaftoestel van 
Chappe kwam voort uit petsoonlijke noodzaak. 
Claude Chappe was een geestelijke, die een toe
lage van de ketk ontving waar nauwelijks ver
plichtingen tegenover stonden. Daardoor kon 
hij zich in Parijs aan de wetenschap wijden. O p 
zijn twintigste schreef hij al belangrijke bijdra
gen in het toonaangevende tijdschrift "Journal 
de Physique". De Franse Revolutie van 1789 
maakte echter een eind aan dit comfortabele 
leven; de privileges van de kerk werden opgehe
ven en Claude Chappe's inkomen viel weg. Hij 
verliet Parijs en keerde terug naar zijn ouderlijk 
huis. Daar trof hij zijn broers, Ignace, Pierre-
Francois, René en Abraham aan; ook zij waren 
door de oorlog in één klap hun inkomen kwijt
geraakt. De Chappe's zouden hun leven een 
nieuwe inhoud moeten geven. Onder leiding 
van Claude gingen zij experimenten onderne
men met systemen om snel over een grote 
afstand berichten te kunnen versturen. 

Pendules en deksels 
Bij hun eerste akoestische experimenten 
gebruikten de broers speciale klokken die exact 
gelijkliepen. Die klokken hadden alleen maar 
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een secondewijzer en een wijzerplaat, die in tien 
vakken was verdeeld. De klokken werden op 
een paar honderd meter uit elkaar geplaatst, 
waarbij de ene als zender en de andere als ont
vanger diende. Op het moment dat de seconde-
wijzer een bepaald vak passeerde, werden bij de 
zender twee deksels van pannen tegen elkaar 
geslagen. Bij de ontvanger werd dan het cijfer 
genoteerd dat de wijzer op dat ogenblik aan
wees. Op deze wijze werden cijferreeksen over
gebracht, die met een codeboek in begrijpelijke 
berichten werden omgezet. De klap van de 
tegen elkaar geslagen deksels was echter op een 
afstand van hooguit vierhonderd meter te 
horen en die afstand werd nog minder bij 
tegenwind, nevel of regen. 

Proeven met optische signalen gaven betere 
resultaten. Op de plaats van de zender bouw
den de broers een raamwerk, waarin een draai
baar houten paneel van vier meter hoog was 
gemonteerd. Het paneel was aan de ene kant 
wit en aan de andere kant zwart geschilderd. In 
plaats van de deksels tegen elkaar te slaan werd 
nu het paneel gedraaid. De ontvanger bestond 
uit een sterke verrekijker. Daarmee kon de wis
seling van zwart naar wit worden waargenomen 
op een afstand van vijftien kilometer. De snel
heid van de wisselingen had een bepaalde afge
sproken betekenis. Na enkele proeven durfden 
de Chappe's het aan om op 2 maart 1791 een 
openbare demonstratie te geven. 
Uit het verslag van deze gebeurtenis blijkt dat 
het die dag regenachtig en nevelig was. Omst
reeks elf uur 's morgens verzamelden zich enke
le plaatselijke autoriteiten in Brulon bij René 
Chappe, die de klok en het draaibare paneel 
bediende. Ongeveer veertien kilometer verder
op, in Parcé, stonden Claude en Pierre-François 
bij de andere klok. Eén van de waarnemers stel
de aan René voor om de volgende zin over te 
brengen: 'Si vous réussissez vous serez bientôt 
couvert de gloire' (als u slaagt zult u spoedig 
onder roem worden bedolven). René codeerde 
het bericht en begon te seinen. Vier minuten 
later was de tekst overgeseind naar Parcé en 
daar feilloos ontcijferd. 

Demonstratie 
Intussen was de oudste Chappe, Ignace, geko
zen in de Assemblée Legislative (wetgevende 
vergadering), die op 1 oktober 1791 voor het 

eerst in Parijs vergaderde. Ignace haalde zijn 
broer Claude over om de uitvinding in de 
hoofdstad te demonstreren. Die was intussen 
afgestapt van het systeem met de synchrone 
klokken en experimenteerde nu met nieuwe 
optische signalen: een telegraaftoestel dat ver
schillende seinen kon geven. Elk signaal had 
volgens een vooraf gemaakte afspraak een 
bepaalde betekenis. Het seintoestel was een 
houten constructie, waarvan de 'armen' in een 
groot aantal, van tevoren afgesproken, standen 
kunnen worden gezet. Het seintoestel van 
Chappe bestond in de uiteindelijke versie uit 
vijf belangrijke onderdelen, de ladder (échelle), 
de horizontale balk (régulateur), twee vertikale 
balken (indicateurs) en een bedieningsmecha
nisme (manipulateur). Met behulp van katrol
len en koperen koorden kon met de manipula
teur de régulateur en de beide indicateurs 
onafhankelijk van elkaar in een groot aantal 
standen worden geplaatst. In de praktijk wer
den alleen hoeken van 90 en 45 graden 
gebruikt. Voordat een bericht werd verzonden 
werd een attentiesein verstuurd. Alle stations 
zetten daarop het seintoestel in een vaste stand. 

Constructie 

Chappetelepaaf 
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Verklaring van de codes. 

Daarna werd sein voor sein verstuurd totdat het 
eindeberichtsein werd ontvangen. De sein-
toestellen werden dan in een stand geplaatst 
waarin ze voor weersinvloeden het minst 
gevoelig waren, dat wil zeggen met de régula
teur en de beide indicateurs in verticale stand. 
De communicatieafstand kon aanzienlijk ver
groot worden door deze seintoestellen op heu
vels en torens te plaatsen en door gebruik te 
maken van verrekijkers. 

Op 22 maart 1792 mocht Claude Chappe een 
demonstratie verzorgen voor een aantal leden 
van de Assemblee Legislative. Hij verzekerde 
hen dat zijn systeem in staat was een bood
schap van dertig woorden in twintig minuten 
te verzenden over een afstand van honderdvijf
tig kilometer. De interesse van de afgevaardig
den had waarschijnlijk te maken met de 
gespannen situatie die was ontstaan tussen 
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Frankrijk, Oostenrijk en Pruisen. Een snel 
communicatiemiddel zou de coördinatie van 
het Franse leger, zo'n tweehonderd kilometer 
noordelijker, aanzienlijk verbeteren. 
De demonstratie verliep vlekkeloos en Claude 
kreeg geld om een kleine telegraaflijn met drie 
toestellen te bouwen. Dat zijn experimenten 
niet ongevaarlijk waren bleek algauw: toen de 
lijn gereed was, werden de telegraaftoestellen 
door een woedende menigte kort en klein 
geslagen. 

De bevolking van Parijs was door de gebeurte
nissen van de afgelopen tijd uiterst wantrou
wend geworden. Claude Chappe mocht trou
wens nog van geluk spreken: heel wat Fransen 
verloren in dat jaar letterlijk hun hoofd. De 
guillotine, die ongeveer gelijktijdig werd uitge
vonden, maakte overuren. 

De noordelijke lijn 
Aanvankelijk noemde Chappe zijn uitvinding 
"tachygraaf" (snelschrijver), maar de classicus 
Miot de Mélito stelde voor het toestel "tele
graaf" (verre schrijver) te noemen. Het nut 
van de optische telegraaf was inmiddels alge
meen bekend geworden: op 4 augustus 1792 
stelde de Franse overheid geld beschikbaar 
voor de bouw van twee telegraaflijnen: de lig
ne du nord (de noordelijke lijn) liep van Parijs 
naar Rijssel, de ligne de l'est (de oostelijke lijn) 
van Parijs via Metz en Straatsburg naar de ves
ting Landau. De noordelijke lijn kreeg de 
hoogste prioriteit. Zij bestond uit zestien sein
posten met zesendertig man bedienend perso
neel. 

Ignace Chappe, die na het opheffen van de 
Wetgevende Vergadering geen functie meer 
had, hield zich bezig met de samenstelling van 
een codeboek. Claude schreef de instructies 
voor de seinmeesters en Abraham zorgde in 
Rijssel voor de bouw van de noordelijke pos
ten. Claude reisde enkele keren het hele traject 
langs om de beste locaties voor de seinposten 
te kiezen. Daarna kon de bouw beginnen. Die 
ging gepaard met allerlei problemen. De 
financiën bleken al snel ontoereikend; de 
Franse franc devalueerde in korte tijd met 
veertig procent. Er waren administratieve pro
blemen, de materialen voor de bouw kwamen 
niet aan en de burgemeesters en de landeige-
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naren werkten op allerlei manieren tegen. 
Toch lukte het om de zestien stations op de 
tweehonderdtwintig kilometer lange route in 
augustus 1794 te voltooien. 

De overwinning op Condé 
Tot ongenoegen van de Chappe's, die de tele
grafie beschouwden als hun familiebedrijf, 
moesten ambtenaren voor het verzenden van 
officiële boodschappen gebruik maken van het 
door de Franse regering ontwikkelde codering
systeem. Dat was bij de Chappe's niet bekend, 
hetgeen grote vertraging opleverde bij het 
coderen en decoderen van door hen verzonden 
officiële berichten. Toen de gedeputeerde 
Guyot, die als vertegenwoordiger van de rege
ring in Rijssel was aangesteld, naar Parijs werd 
teruggeroepen, bleek zijn opvolger totaal niet 
geïnteresseerd in de telegraaf. Omdat deze de 
enige was die toegang tot de codeboeken had, 
konden een tijdlang geen boodschappen in de 
regeringscode meer worden verstuurd. 
Voor de interne berichten hadden de Chappe's 
echter nog steeds hun eigen codeboek dat ook 
was gebruikt voor regeringstelegrammen. Eind 
augustus 1792 bewees de telegraaf op specta
culaire wijze zijn nut met groot oorlogsnieuws. 
De Oostenrijkse troepen, die eerder voor de 
poorten van Rijssel hadden gestaan, werden 
langzaam teruggedrongen. Begin augustus 
heroverden de republikeinse troepen Quesnoy 
en op 30 augustus Condé. 
Een koerier te paard zou ongeveer twintig uur 
nodig hebben om dit nieuws naar Parijs te 
brengen, maar met de nieuwe telegraaf kon 
dat veel sneller. O m 15.20 uur begon de tele-
graafpost te Rijssel te seinen en een kwartier 
later kon in Parijs de afgevaardigde Lazare 
Carnot het nieuws triomfantelijk bekendma
ken in de Conventie. Na een donderend 
applaus werd voorgesteld de naam van de stad 
Condé te vetanderen in Nord-Libre. Nog 
dezelfde middag werd het besluit van de Con
ventie in Rijssel ontvangen. Opmerkelijk was 
dat de telegrammen die dag niet met de rege
ringscode zijn overgeseind maar met tekens uit 
het codeboek van de Chappe's. Daarmee had
den ze het gebrek aan medewerking in Rijssel 
omzeild. Uiteindelijk werd in oktober van dat 
jaar de codering en de decodering van de tele
grammen aan hen toevertrouwd. 

Verwondering in de straten van Parijs 
Mooier had de telegraaf niet ingewijd kunnen 
worden. De nieuwe uitvinding oogstte veel 
bewondering in binnen- en buitenland. De 
nieuwsgierigheid werd geprikkeld en uit reisbe
schrijvingen uit die tijd blijkt dat de bevolking 
van Parijs vaak een bezoek bracht aan de tele
graaf, die op een koepel van het Louvre stond 
opgesteld. Toen de Duitse reisschrijver Fried
rich Meyer in 1796 de bewegende telegraaf had 
gezien, schreef hij: 'Bekend is de snelheid, wel
ke die van een vogel in volle vlucht vele malen 
overtreft, waarmee van daaruit de berichten 
naar Parijs en weer teruggebracht worden.' 
Bij het gewone publiek wekte het toestel vooral 
verwondering. Vaak klonk het in Parijs: 
'il va' of 'il ne va pas', maar wat er geseind werd 
bleef geheim. De Duitse schrijver Heinrich 
Heine schreef dat met deze nieuwe uitvinding 
de grootste belangen van het volk, oorlog of 
vrede, onzichtbaar door de lucht werden versja
cherd. Naast zijn succes ondervonden de Chap
pe's ook veel afgunst. Anderen maakten aan
spraak op hun uitvinding of kwamen met 

Telep-aafpost voor Condé, 

1794. 
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Communicatie door middel 

van een trom of tamtam. 

Communicatie door middel 

van armmbaren. 

varianten die goedkoper en veel efficiënter zou
den zijn. 

Amsterdam-Venetië 
De eerste telegrafische verbinding tussen Parijs 
en Rijssel in 1794 was het begin van een ster-
vormig netwerk dat de belangrijkste Franse ste
den verbond met de hoofdstad. Kort na de 
oplevering van de ligne du nord waren de werk
zaamheden al begonnen voor de oostelijke lijn, 
die via Metz naar Straatsburg zou lopen. De 
gebroeders Chappe hadden een onderneming 
opgericht om de werkzaamheden vlotter te 
laten verlopen. Met de lijn Parijs-Rijsel hadden 
zij veel expertise verworven. 
Tijdens het bewind van Napoleon bestonden 
vertakkingen naar Italië, Spanje, Duitsland en 
de Nederlanden. Een enorme onderneming was 
de lijn naar Milaan, die in 1809 gereed was en 
die kort daarop zelfs tot Venetië reikte. In 1803 
bereikte de optische telegraaf Brussel. Enkele 
jaren later werd Brussel met Antwerpen ver
bonden en toen ons land in 1810 werd ingelijfd 
bij het Franse keizerrijk, werd de ligne du nord 
doorgetrokken naar Nederland. 

In 1810 komt een aftakking naar Antwerpen en 
Vlissingen. Datzelfde jaar krijgt de oudste btoer 
van Claude Chappe opdracht om de noordelij
ke lijn door te trekken naar Amsterdam. Hij zet 
op een kaart een geschikte route uit, die hij ver
volgens langs reist. 

De Chappe telegraafroute Antwerpen - Amster
dam liep als volgt: 
Antwerpen - Merksem - 's-Gravenwezel -
Brecht - Hoogstraten - Meerle - Bavel - Don-
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gen - Sprang - Heusden - Veen - Slot Loevestein 
- Leerdam - Hagestein - Houten - Utrecht -
Westbroek - Vreeland - Ouderkerk aan de 
Amstel en eindigde op de oude Weesperpoort 
in Amsterdam. 

In datzelfde jaar lezen we dan ook in het archief 
van de heerlijkheid Vreeland dat het bovenste 
gedeelte van de torenspits wordt afgebroken en 
dat daarop een telegraaf wordt geplaatst. ') 
Op dat moment kon vanuit Amsterdam via 
Vreeland en andere plaatsen getelegrafeerd wor
den met Venetië! 

Na de nederlaag van Napoleon in 1813 bij 
Leipzig, werden alle optische telegraaflijnen 
buiten Frankrijk opgeheven. In Vreeland werd 
de telegraaf van de spits afgenomen en werd 
de toren met een plat dak dicht gemaakt. ') 

Pas in 1837 gaf de heer van Vreeland, Jacob 
Hooft, opdracht om de torenspits te herstellen 
in de oorspronkelijke staat. Het gemeentebe
stuur was zeer dankbaar en schreef een uitge
breide bedankbrief aan de heer van Vreeland. 
Daarin bedankte het bestuur hem voor zijn 
bereidheid om niet alleen de toren te laten her
stellen maar tevens de schulden van de kerk aan 
de heer van Vreeland, enkele duizenden gul
dens, kwijt te schelden. Ook wordt vermeld dat 
het bestuur van Vreeland de heer van Vreeland 
hartelijk dankte voor het afzien van zijn aan
spraak op de kerktoren zoals die in 1809 door 
Frankrijk was gevorderd. 2) 

De Burgemeester van Vreeland, Hendrik Ruijs, 
trad bij het herstel van de torenspits op als 
opzichter. Het werk werd aangenomen door 
timmerman Wouter Boes. Deze liet het lood
gieters- en leidekkerswerk over aan Hendrik 
Donker en het schilderen en vergulden van het 
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heeft geleverd aan de vooruitgang van de tele- Communicatie door mid 

communicatie waarvan uw GSM-toestel tot nu van rooksignalen. 

toe de laatste ontwikkeling is. 

kruis op de spits aan Hendrik van Hilten, allen 
woonachtig in Vreeland. Bij het herstel van de 
spits werd door timmerman W. Boes een ver
klaring opgesteld welke in een fles boven in de 
spits werd "vastgetimmerd". In deze verklaring 
staat kort samengevat de geschiedenis van het 
plaatsen en verwijderen van de Chappe tele
graaf in Vreeland. Een kopie van de verklaring 
werd opgenomen in het archief van de heerlijk
heid Vreeland.3) 

Op 2 februari 1838 werd er een feestmaaltijd 
georganiseerd. Tijdens deze maaltijd ter ere van 
de heer van Vreeland als dank voor het herstel 
van de torenspits werd een toost uitgebracht 
namens het gemeentebestuur van Vreeland 
door C.M. van Eelde. Hij prees daarin, geheel 
op rijm gezet, de goedheid van de heer van 
Vreeland. Ook memoreerde hij de inval van 
Frankrijk en sprak zijn dankbaarheid uit over 
het vertrek van de troepen. 

Zou de fles met de verklaring, die door de tim
merman in 1837 in de torenspits werd opgeno
men, daar nu na 165 jaar nog altijd aanwezig 
zijn? Het is dan het laatste aandenken aan de 
Telegraaf van Chappe die in de jaren dat hij 
operationeel was in Vreeland een grote bijdrage 
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Uit het Archief 
1 maart 1815: 
In deze gemeente bevinden zich geene fabrie
ken, althans geene waartoe bepaalde gebouwen 
worden gebezigd en waarbij een zeker aantal 
werklieden noodig zijn; doch men is werkelijk 
bezig er eene op Oud Over op het eigendom 
van den Heer Pieter van der Mersch op te rig-
ten tot eene glasblazerij; doch daar dezelve niet 
eerder dan met Mei opgebouwd zal zijn en in 
werking gebragt zal kunnen worden, kan ik 
hieromtrent voor als nog geene verdere infor
matie geven. 

De burgemeester van Loenen. 


