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BIJ HET TWEEDE NUJ'lIT'IER.

De vorm.

Alle begin is moeilijk. Ons eerste nWI@er
is dan ook niot zondor moeilijldleden versche-
nen en het draagt daarvan duidelijke sporen:
typefouten en vooral indolingf~fout(:;n.Over de-
ze laatste categorie fouten f~chreef het Gel-
ders OudheidJmndig Contactboricht van maart
1963:IIEen opmerking: hot v(~rdient geen aanbo

veling, artikelen te vervolgen op voorafgaan- C~
de, nog niet gevulde bladzijden; dat werkt
verwarrend. In deze vorm lijkt het blaadje
vvelwat op een puzzelblad ." Terecht! Hiermede
is de redaldie, die alleen do vorant'i"lOording
hoeft voor de copie en niot voor do techni-
sche uitvooring van het blad, hot volkomen
eens. Uiteraard wordt ornaar Gestroefd in het
vervolg dergelijke "storingen" to voorkomen.

Do inllOuu.

De artik~lenreeks "Buurtschappen en mar-
ken" van F. "Zandstra vmrdt voortgezet. Daar
naast verschijnt oen inloidend artikel van eon
reeks door K.'Neij er over "]'vlonulllentenin de
gemeente Epoil. G.S. van Lohuizen zal med; do
geeevens, die tot nu ter beschikking gekomen

zijn, oen voorlopige, boknopte gcschiedemis 0van Epe en omgeving schrijven. Deze studie is ~
als uitgqngspunt voor een eventuoel later te
Dchrijven ui~voeriger geschiedlnlndig overzicht
vn.n zoor groot belang. ]\~ejuffromvBerkhout
C:m'Jt oen tussentij ds verslag van haar biblio
1~1·IL:r·.i.~;chewerkzaamheden, en H. van Ouwerkerk
I i dl I. 0/1:-; in over "Epe 's oerste burgemeester".

Om i }ll~cnsiover,contact tussen de leden van
d.'J V"I'('1I1i;:i Il{l, mogelijk te maken, hebben 'ifeeen
vuu.!'1 ()p! .';11 1,(I(Lonl:Ljstgepubliceerd.

('

Kritiek en aanvullingen op al het gepubli
ceerde zijn van harte welkom, evenals eventue
le vragen. Naar wij hopen, zal er zonder
schroóm gebruik gemaakt worden van het contact
orgaan dat ons blad is en zal mogelijke drem
pelvrees veranderen in "plaisir de se vair
imprim~".

De rodaktie.

t()1
EPER KUNSTENAARS.

Hoew'el Epe in het geheel niet c:enlrnnste
naarscentrurü is, zoals v.coeger Laren en nu Ber
gen(N.H.), hebben er toch kunstenaars van naam
gewoond e11 nog steeds mag onze omgeving zich
verheugen op een aantal bekende kunstenaars,
die er wonen en werken. Wij zijn van plan ve
len van hen onder do loupe te nemen, van allo
,soorten kunst en van alle tijden.,Baarvoor
moeten wo natuurlijk eerst de nodige gegevens
verzameleno Wij nodigen ieder van U uit, iets
te schrijven over door U gekende lmnstenaars en
hun "i'lerk.Zelfs de kleinste anecdotes zijn wel
kom. Ook zouden wij graag vernemen of er nog
werk bekend is, waar Epe uitgebeeld wordt, het
zij in'de beeldende kunsten, hetzij in de lite-

I<"'~latuur•. ','
De bekende kunstpottenbakker F. Slot heoft

ons toegezegd iets te schrijven ovor zijn grote
leermoester Lannooy.

Wie volgt?
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BUURTSCHAPPEN TIN IJI.A.RIillN (2).

De vorige keer hebben we dus gezien hoe de

buurtschappen ongeveer ontstaan zijn. Hadden zij
zodoende gezorgd, dat hun voordelen niet door
invloeden van buiten werden verminderd, in de
tweede plaats dienden er maatrogelen genomen te
worden, dat de leden van een buurtschap zelf,
elkander niet benadeelden.

Als grondslag bij de regeling van het ge- (J
brui!.'.:van de gemeenschappelijke bossen, velden ~

en VenIJn, nam men do grondeigendom 0.8....'1..

Een zekere uitgGstrekthcid, hoe groot is 011.

belwnd, l.wrd als eenheid etan<l:Gnomen;de hoeve,
waarbij zoveel grond 'behoorde als bepaald was,
heette een gewaard of volwaardie erf, en de
daaraan -verbond.en rechten, die door de eigenaar
of gebruil:or van die hoeve op de ,o;erlloenschappe
lijke gronden der buurt8chet~!pen mochten ui tge-·

oafend \>!orden, heetton "wa8.r", (hoo,:-:duits) "1\fehr"•
DG eigana",èr V8.nzo 'n hoevo hcette gevJCtG'.rd,

volwaardige of volspannor.
vlelke rechten el" aan een 1'ln"-1.rverbonden wa

ren hint van vc;le oll1standighedcm etf, do 8.ard.van
de bodem en het ;:lantalbG\>lOners van de buurt

schap oefenden hierbij grote invloed uit.
vlat de ui tdrl.-ucking"vJ[~aJ:'''of "uehr" aang2.at,

die moet syneni8m gesteld "VJordenmot "man" of ( '::J\\
beter nog met. "vrij man".

Oe Gen landstreek, door een stam in gebruik

genomen, te doen kennen en als ei,zondom tG doen
eerbiedigen, 1'!Grden op d(J grenzen tekens in de

bomen gesneden, aardhopeny stenen en palen opge
richt of wallen opgeworpen. Eon zo kenbaar afge
tekende streek l\ferdeen "gemarkte" genoemd en
met vJeglating van het voorzetsel 'lge" 8en "markte"
of "mark".

4.
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In oude wetten en oorkonden is mark, marca,

di~wijls van gelijke betekenis als grens. In
het oud-:H'rans heten grenzen "marches" •

De m~atschappen op de Veluwe verschilden
veel van de Elarkeno Beider oorsprong is. echter

de zelfd.e. I'kal, dat gewoonlijk 7an mallm:1,

~erichtsplaat8t wordt afgeleid, betekent ook
grens, en is nog over in "akl~crmaalshout", als
hout? d.o..tèie grenzen der al.:kersaantoont, zo
als dit "V-lurlcelijkvaak het geval is.

~~ \ Ma;Jl zou een oud Saksisch vJOord zijn. On
. verdeelde landen noel!ldemen in Friesland

"miel1scharren". Scharren kan betekenen afper
ken.

Meen, mede, made is weide (in 't Gooi bij

Laren, BlaricUlll heeft mon nog "de Meent11).

We komen nu aan de inrichting van een mr3_rl<::

toe. Noemde men een persoon in betrekkine tot

de mark een gewaarde, het recht ontleendo hij
aan zijn erfy waardoor de uitdrlilikingen geörf

dOt eigengeërfde, erfgenaam, erfgenoot, erf
buur dus zeer gepast zijn.

De mark vlaS hc/c eigendom der ge1oJaarden..
Zonder hun toestemnj.ng kon dus geen vroemcle er

zich vestigen.
'VJerkelijke of verm(~ende belangen maakte,

dat het getal erven, met alle daaraan vGrbon
dOl1 rechten, ni8t onbepaald vermeerderd kon

A«'Jorc1en. Zonen van een Gewaarde konden dus hot
volle rocht van hun vader niet deelachtig wor

den. Zij vestigdon zich in een kot, cave, case

of hut op het ~aderlijk erf of op de nog ge
moenschappelijko grond.

Een vreemdG, de uit- of buiten-marker,
werd op. deze manier ook wel toegelaten.

Het" genot, dat hij van de gemeenschappe

lijke grond rechtens of door toelating trok
bepaalde zich meestal slechts door brand- eh
mostwinning voor eigen gebruik en het weiden

5.
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van wat vee.

Recht van jllode-bestuurhad hij niet.
In de marken woonden nog anderen, doch zon

der grondeigendoliliaenen daaruit voortvloeiende
voordelen. Zij werkten voor dagloon of oefenden
een handwerk uit.

De dienstbaren, welke bij hun meesters huis
vesting en vo edin,?,ontvingen, vormden de laag
ste klasse der markgezetenen.

Van de veronderstelling uitgaande, dat een

lf],ndstreektot oen mark gemaakt vTerd door een ("i:I'Y
reeds bestaande vereniging van onafhaclrolijke
vrj.jc)1J.,kan men ook aannemen dat zij haar aan-
zieD te danken had aan één gezin.

De erven der kinderen, die naast dat van de
algemene st2mvaderverrezen, en van vreemden,
die toegelaten \'Terden,waren als deel van het
geheel clan·hen slechts in gebruik gegeven.

Het stamgoed blecf dcm h0t aanzienlij~cste
onder 'de erven, welke gerekcnd worden daartoe
of d~".aronderte horen, zodat hun bczi ttcrFJ aan
112t stamgoed ondergcschild, of schatplichtig
bleven.

Dit vond ook p12ats, als de reeds bestaande
vereniging aan een hoofd onder1'lOrpenof gehoor-
za2.J.ll ~T2.8.

De gebruikers dor afhankelijlco erven vorn--·

den evenals in de meer eigenlijke markcn, oen ( ....•.\,gesloten vereniging, doch in een staat van on- ~
dergeschiktheid aan hun hofheer.

Om te beraadslagen over de algemene belan
gen, te erkem1.en over de klachten, vlelke de een
tegen de ander had in te brengen, te bepalen
vmt de straf voor een schuldige zondaar zou we-
zen, hielden de li~rkgenoten vergaderingen, wel
ke voor lummen onder dG naam van marko-, erve
of boerdagen, holtingen, buur- of holtspraken.
Voorzi tter was een uit hun midden gekozen ge--

6.
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waarde.

In sonüfiigemarken de eigenaar van het oud
ste of aanzienlijkste erf, of aan hem, onder
wiens bescherming mon stond of zich had gesteld.

De voorzitters werden onder de namen: gra
ven, voogden of richtors (in Gelderland markou.
richters) de erfelijke of de benoemde hoofden
der ruarken, aan wie dG uitvoering van het be
slotcno werd opgedragen.

In latere tijden vinden we hem omgeven door..rl andi·re gevmarden - de bij zitters of p'ecommit-~ v ...--:. ,,-:I

. teorden -- om hem behulpzaam te zijn én spoed--
eisende zaken af te doen.

'Onder hen waren mindere beambten ~ boerrich
ters, vorstel's, schatters, rotmoesters - met
het houden van toc:zicht belast.

En toen Den begon met het beslotene aan te
tekenen trad de markeschrijver te voorschijn.

Zo ontwikkelden zich zelfstandige vereni
gingen met eigen gegeven inrichtingen, rechten
en gewoonten, verschillend en gewijzigd naar
plaats31ijke behoeften.

KIGin8 en minder aanzienlijke marken sloten
zich bij grotere aan, andere voegden zich tot
één. IÜeruit ontstonden de volksgerncenten, de
gauen of ouwen Gn de banden, in ]!'riesland"de
delen".

.ift'" Viat de vrij elilarkgenoten in hun engere\~Jkring deden brachten zij in het grote over.•
Ui t d8 zgn. markeboeken, waarin het behan-

delde op de vergadering aangetekend is, moet
mende rechten en govlOontcn van een mark opspo-
ren.

In enicc,marken werden vroegtij dig do rech
ten en gewoonten tot een samenhangend geheel in
schrift gebracht. Dit vond o.~. plaats in de
Hertmer.

Die rechten, gevonden in de archieven van

7.



het klooster Bethlehem

schreven ol)perlmruel'lt,
naaid bij eGn papieren
welke deze rechten als
to hebbon.

01:1nu vJ8.tdichter bij huis te blijven gaan
T:18 oens zion ,\rJat()rhier vroeger gebeurde.

De bossen op de::VeluvJO~ voornmi1clijk die
van GorGel, werden in de Xe eeuw do Quatuor
forosG\::genoemd, behorende onder de keizerlij
ke banforst.

In de eiftbrief van keizer Otto 111 ver
leent deze aan het JnJ~erklooster "de gcregtig
heid van in do vier bossc::l'lop de Veluwe horton
en hinden te mogen jagen ende het voortvluch
tig:e vJild tot in andere bossen te vervolgen".~.. -

De koninklijke banforsten waren destijds,
terwij1 de ban zicJl.grotendeels bel)aalde tot
de'voorzor?,;voor een ongestoord jachtbedrijf ,
vc:elal mot tuinb.out of rikhoutol1 afgesloten.

Hoe licht deze landstreek ook met bo[.jwas

bedekt, v-lashet toch ook natLmrlijk, dat con
gedu elte:i,vorc1gerooid ü-i het belang van de
tocmomcnde 2}c}cor'bouw.

Oorspronlcc:lijkbezat iedere grondeigcè)l1(lar"
het r8cht on de bossen, door hem afgeperkt,
nunr cii~:engoedvinden te mogen Jr~e1)ruilc:;n,en
men kan bij Tk'l. als zelccr aanner'lOn,dat toen,

bij het oorspronkelijke jachtbc::drijfen do voo-( "),.
teolt dor Gcrnanen, ook do akkerbouw in a,anzien
g8raakte en illel11'.18-[;de afpcrlcing der eigendor.]--
men begon~ men het gcmGenscha?~elijk gebruik
der bossen van lieverlede aan de marken over-..
liet.

Lengc tijd bleven nog gemeenschappelijke
bossen bij do dorpen bestaan en ook daar wu_ar
een grondeigenaar een bos bezet, hadden_ zijn
lijfeigenen het recht, hieruit voor eiGen ge-

De redaktie heeft belangstelling voor iede
re soort copie. Vragen en opmerkingen zijn even

~ welkom als anekdotes, artikelen en studies.
''-) Hoe meer er op papier wordt vastgelegd, dos

to minder moeilijk zal het worden ooit een vol
ledige geschiedenis van onze omgeving te scllrij
ven.

bij DoetincllOffi~zlJn ge
foliofoI'inaat,en inso
markebouk van Zelhem,
de hare schijnt gebruikt

( l~

'f

""'-"~

bruik het nodige tirnmer- en brandhout te halen.

In de Vllo eeuw bestonden reeds konir~lij
ke banforsten; dit zijn bossen, die de koningen
voor zich behielden, niet alleen met betrekking
tot de jacht maar ook ten aanzien van elk ander
gebruik. Het was dus voor alle overige bewoners
gesloten; zij worden er als het ware uitgeban
nen.

Hout, op stam staande, te ontvreemden, was
in 't begin 8traffeloos~ of werd met een lichte
straf beboet als het al strafbaar was.

Daarcnte,.ç'~enwas het schonden en snoeien van
eiken~ beuken en dennebomen (die als vruchtdra
gende bOLlen werden beschouwd) uitdrulckelijk
verboden.

(wordt vervolgd).
F. Zandstra.

8. 9.



LITERATuUROVEREPE.

In aansluiting op hot bericht in het eersto
nUEU~jerV8-11ons mededelingenblad, valt het vol
gende te vertellen.

Na de beschrijvin,,; V2,nhet boekenbezit 'iran
Epe' s Geme8~ltU!1UseurJlis thans geroed r<:;3kolllon
dic van de partilmliere bibliothcek van de heer
GoS. van. Lolruizen betreffende de c:eschi8donis
van Epe. Bostond de 0erste kollektie voor een
groot deel uit serievlcrkon, reeksen van dG G81-
derscho Volksalmanak, Bijdragen en NededelÜlgen ( ·'1
en V1Grken,ui tc:egeven door de Vereniginc: "Gelre"
(die alle voor artikelen over Epe uitgetrokken .
werden) en al dat soort werken, dat veelal auto
matisch of toevallig bij een gemeente-kollektie
terecht komt (jubilelli'1-, gedenk- en gelegen
heidsgeschriften + gesche~~en), zo draagt de
boekerij 'la 11 de heer Van Lohuizen meer het ka
rakter van een bewust bijeengezochte kollektie
van Gen liefhebber-kenner.

Op allerlei terrein treffen we hier zowel
standaard"\'lerken als kleinere onderworp-behande
linr~en aan, geschreven in verschillende eeuwen.
rIet elkaar een respektabel aantal, dat vele be
lichtingen vall Epe 's historie geeft. Om'enkele
voorbeelden te noemen, zo zijn daar o.a. bij;
VRIES,J.de,Waar komen onze plaatsnrunen vandaan?

.. " 1 95 9 . ('> .TEGE~TVJOORTIIGESTMI.Tder Ver. Nedorlanclen.TIl.3: . /
Gelderl.1741.

VCmHEEHLIJKT:m:mEHMHID 1745 .herdr.1 962 (bijbch.
+o~rr>''''i no'en)v c_'>...\..;l.L cc., -

ZANTISTRA?:G.en A.P.van Schilfgao.rcle',Kaste1en o.
d.Velu\'lo.1960.

HJ:;;LDRllifGen HAASIJOOPl'f.ZillillH,vlandelin'3:en over de
VchuJe .184·5 •

SWEERTSde LAIIDAS,Gids voor Epe op de Veluwe.
1905 en 1912.

10.
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OOSTVEEl\T,VeÜua Catholica (600-1953) .1950--' 53
lIERINGA,E.Tijnsen op de Veluwe. 1932.
RIEMSDIJK,J.van, Liedjes uit het boerenleven.
KOKlill,C.T. TIe Veluwse papicTIûolon. 1961.
HbUVlEL,II.vl. ,Elir3abeth rJIaria Post 175S-1812 .1913.

Zeer toe te juichen is de bedoeling van de
heer Van Lohuizenom zijn kollektie te zijner
tijd in het nieu~e gebouw voor de Openbare
Leeszaal te plaatsen, waar zijn boeken, naast
het leeszo.albezit ("\1Jaarinhet meest gangbare

JJ~' over Epe nu 0.1 bereikbaar is) meer tot hun
recht zullen komen voor de ::3peciaal geïnteres.,seerde.

Ook hopen '\ATe de gemeente-kollektie (waarin
vele fundanonten en onmisbaars) daar straks

.bij te mogen plo.atsen. TezaElen geeft dit alles
dan al cen aardig(~ standbibliothE)ek, dio we
nog gezanenlijk [1al1zouden kunnen vullen.

rlaar ook alleen titelopgaven van eigen be
zit zijn welkom. Want naast de verzameling,
\'laar dan nu reeds een kaartkatalogus met anno-
t"'t· c< '" kl"" > 1 .. (.' ..... '-...-, -' H7 '",' 'i" ' " ..c;, lOv VcJl de,! {WalÜ -";.,1 G.~.L L c.:". ,'.• ~'.' .).1.J on-
dergetekende), \'lOrdteEm aanvullondc biblio.
grafio over Epe gem2..akt (besto.ande ti tols bui-
ton ons bereik).

Door UH bocken of tijdschriftartikelen
over Epe wel even af te willen staan aan onder

Af""'\fS2tekende leunt U belan-s;rijk bijdragen aan dit'''~speunJCrk !

mej. P.E. Berkhou t.

Sparrenlaan 12, Epe.
(tel. 2056)
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8.. h08 houden we de monumenten zoveel mop-elijk<.:>

in hU11waarde;
b. hoe verbetGrGn we de K1..arde;
c. hoe krijgen bepaalde ondGrdelen

pen van cultuur en geschiedenis
d. hoe populariseren wij dG kennis

deze monumenten.
Het zou in dit inleidende artikel veel te

ver voeren op 6~n dGr onderdelen dieper in te
gaan. Dat zal in dG vol«endG artikeltjcs per
onderdeel gebGuren. Deze inlGiding mag daarom
nog vmt vaag lijlCGn, m::1..arde genoemde 65 monu
menten, alsraGdc; de ondGr 8.. tot en met d. aan-·
gesnGden problemen zij n een keiharde real:i_tej.t.

Het is voldoGnde d'LÜdelijk, dat de commis
siG met beide benen op de. grond staat, eGn opGn
oog hseft voor al hetgeen verbonden is iJlCthet
bezi t van monumentGnGn er vooral V<;lnovc~rtuigd
is al hGt vJGrk onmogelijk alleen af te kunnen.
Dit laatste vooral is de reden, dat eGn artike···
lenreeks in dit blad zal worden begonnen, da'3,r
de COD.ll!1issio de overtuiging is toegedaan in,
de eerste pL~o.ts daadwGrkelijke bGlangstelling
Gn IIvJerkhulpll voor deze 8.angelegenhedGn te zul-'
lGn lmnnen krij gen van dG vereniging .AmptEpe.·

lVIONlJJ\ffiNTEN IN DE GEMI~ENTEEPE.

Sinds 1951 beschikt de gemeente Epe over
een "Monumentcn-verordening", die beoo{,,;talle
gebou~en, voorwerpen en terreinen in onze ge
meento, welke uit het oogpunt van kunst, archi-
tectuur, archeologio, natuurwetenschappen of
geschiedenis als belangrijk kunnen worden aan
gemerkt? te plaatsen op een z,?:n. mOnUI1Kmten-
J_ij S~G <'

De bc:doeling hiervan is, dat deze ;?;ebouw(m,
terreinen en/ of vOOTIF:jrpcndan b08chermd zul~
len v'lOrden en dat deze, zo nodiE met behulp
van fil1ilJ1cii51e steun van het ();emeentebostuur
__enparticlllieren ... ~ in stand zullon 1~orden
gehouden on veilig gcsteld voor do na ons ko
monde Gcnoratios.

Do vc;rordoning nOGElteen commissie, 1'/<::;l1;:(j
het colleGe vo.n burgemeester Gn wethoudorc V8.n

advics dient bij hot al of niet op de lijst
:r:J1aQt8cr~.van vJ2"tals l~lonurilentzou kunnen vwr
den nangemorlct. DezG commissie is in a:oril
1963 met ba8r vOorbereidende vJ"Grkklo.,arfYekoll1en'-'

en heeft aan burgemcester,en wethouders Gen
ontvJerp·,·li~jst aanGcboden, ·H2.arOpin totaal 65
objckten sta~n verBeld, welke zijn verdeeld in:
1:1- archeologisch belani?~rijkG tGrreincn;
2 dorpsgezichten; .

39 gGbm.u~ellof onderdelen daarvan;
9 natuurreservatcn;
1 park.

Bij het \-'J,crl:::enaan cl:,,; voorbereiding van de
ontvJerp-mÜl11..:mcntcnlijst is het de cOl"Luilissie
- alle lid van Ampt Epe .", bijzonder duidelijk
gGvJorden, dat or veGl meer werk tc doen is dan
het alleen plaats0)ll 'lcm (;ebou'ltJOn,terreinon en
voorwerpen op Gen r.üol1unentenlij st. Na plaat-
sing op d.e lij st b(:)gint namelijk de .grote zorg

(

( )}

'\

J

"

J.
1

J~

<0;

over:

en voor"VJer
terug; Gn
over Gn van
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GESCHIE])ElIJISVAN EPE.

In enkele artikeltjes wil ik proberen e011

glo"baal beeld van do goschiedcmis van Epe te
geven. ])oor de studio van de verschillende le

den van ".ArllptEpe" zal dit dan opgevuldmoeton
wordon tot een goschiedschrijving •.

]) c_l2..Q..cte ~ilgj;.r:.vJc ~tLL~l.r.~
a. PracF,;laciaal VoluvJcls".nèl-schcw.H8uvelland

bo-:V~'i1--i6~î+' ·ri.A'~·P·:·;·îÎ;;~r""'äï~h'00g8tepunten

de Pu:cterkoppol (76.5 El.) on do "Eper Topol" (
(nu do Knobbel, bij 1t Hardo, 70 m.). Hot

landschap bostaat uit bos, h8ido on ontgin
ningen. De eronslijn in het OO[:3t011loopt
Z C8::C (~r'il1ie.

b.pri:E:.'tL<?-XL<l~SJ}'i:lJ?~.Tussen 20 m + U.A.P. in het

Wcsten en 5 m + N.A.P. in het Ooston. Aangc
s,li:Dtin de na-IJstijd. Regelmati..s &:olvoncl
l""m1dschap,Elotc:mJ:.:en,doorsnedon door dc:,len.
In deze dalen, die é1110n onguvecr vC'cnWest
naar Oost lopon, stromen de vele beken naar
de Grift.

c. li.i'{.+"S..rJ~P(J~s.chM bij do IJssol.

-';'erc<t-,b ~'po'~i'1r,'~_....:-~~- __~;~__.~~_.-~~_,._-';.ik~

Dp oudste vondsten in Epe worden gedateord

circa 12000 à 14000 voor Chr. Uit het JOQg
Palaeoli thisehe tijdperk is OlJ ecm hege kop in
do lag(jré zcmdgrond een vi'OOnlJlaatsgevonden
van rendierjat.(ers. Hot klimaat deod hier toen

nog derJ-eenclan de toendravLekten, waG.J:"rendier
kudden rondtroleken.

])e v01gcmde vondsten dateren van 10000 jaar
12.ter. In een lange rij, van Heerde tot Nier.
sen, li,C;gcl1meen' dan 150 g,To.fheuvels uit dE.)

tijd vo.n 2000 v.Chr. tot aan de Romeinse tijd.

])ezG grafhouvels zijn uit de neoli thische.-,
brons- en ijzortijd. Gedeeltelijk zijn deze
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heuvels onderzocht, doch velen zijn ook nog
gaaf en kunnen te zijner tijd onderzocht worden.
])0 inhoud van de onderzochte grafheuvels is
vurspreid over Nederland, hot grootste deel
(ca. 100 nUïnmers) is echter in het Rijksmuseum
voor Oudh8den te Leiden. Verder o.m. in de

musea to Arnhem, ])eventer en Groningon~
Behalve:::de vondsten van urnen, bronzen en

stenen bijlen e.d. vond men aan de Langoweg de
8.fdrukken van lijken, die in een grafheuv~l "m

"t/l \\< ren bijgezet.
TeYJ'zuiden van de Oranj ei'Tegheeft het Nin.

van O.K. en W. eon heideveld aangekocht, zgn.
Colticfields , vJO,[,,y duidelij Ic do oillvmldeakkers
te onderscheiden zijn. Op deze plaats hebben
de nomaden, levende van jacht en landbouvJ
(roofbom'l) een nederze:tting gehad. Hiervoor
werd een plaats uitgezocht, niet te ver van
het Imter, het bos afgebrand en akkers door

wallen goscheiden, gemaakt. Op deze wallen wer
den doornenhoggon geplant om de dieren van de
akkers te houden.

Deze eerste bewoning ligt geheel op de
praeglaciale hoogten tot ca. 15 à 20 In + N.A.
P.

Twee.9-s_bcwoninr:.
])e tweede bewoning vorut zich in hoofdzaak

(tt'"""\op het ])riftlandschap, tuséwn de D:evaarlijke"VbOEJSOn net rond.trekkende zv;rorvers en vJilde die

ren aan de westkant, en de broeklanden (door
slechte af wa tering gevon.1de moerasachtige stre
ken) in het oosten, met de nog onbeteugelde
IJssel. Vooral do vruchtbare enken en beekda

len warun zeer aantrekkelijk. Epe, met rondom
de Hoge Weerd, de Kleine en Grote Burgerecl-e,
de Zukerenk. Wissel met de Wisselse enk. Bo
vendien vormden de terreinen ten westen van

Epe welkome bronnen voor houtvoorziening, hei-

15.



de OBplag~en te halen voor de stallen en de ve
nen om turf to steken.

Het voorbehoud geef iL: de eerste jo..2.rtallen.
805. Schootbruggc in Wissingen (bij Doornspijk)
werd in 805 geschoru~cn aan het klooster Werner
aid Ruhry do;r de bewoners van Epe. Burnhold'
schemd tU.ssen 88'7 (m 899 o.m .. in dervIark Vasne.
ecn kapel cn C)CHl hoeve aan het Benedictijner
Klooster Lorsdl in Hossen (Duitsland).

Volgens de geschiedschrijver van Epe (l'fest--

falcèn) moet ten tij de van Karel dc' Grote oen ( 1"

deel van de l)C\wners uit Epe (Geld~) naar VJest- . I
fal,cn :gebracht zijn OBdaar de bG\wners tot het
christondom to brengen. IH t moet dus oElstreeks
800 geweest zijn.

Vooral bij dit lé.latste verh~lal, dat dezelf
de) nZ),['LlVé'..nbeicle lllaatscn ElOet vorklarcYl en
wa~rvoor ook enkele bewijzen worden aangevoerd,
plao:cs ik vooralsIJ,og con eroot vr:':cagtcken. In
cen van du volgende nurnIl1erShoop ik hierop te
ru? te :,:Olll011.

Behalvc; hut j2ar>tal uit Vé\2.ssen komt pa,,;
11 '76 ah;; cerste: bewczol1 jo.élr. Volr:~onscen char
tGIA van Gocc1e:fridu8, Bisschop van Utrecht,
(vmLlrvm1cun elfschrift staat in het Privilegien
'bode, lJlz. '7 GIl in het CartulariDLJ. der kerk t(:
Hatt~n) \'lordcn de k2p,:;llcm van Hattem, Hoerde en
Vorchto11 VQÜdG moodcrlwrk van Epe afgescheiden,
turwijl de k;),pcllen va':l Vc:tasscmen Oene onder (~, (
Epe blijvon.

Hieruit blijkt dus d..?vorming van kernen vo...n
boworrtng van O.El. Epe, Vaassen en Oen8. Deze
grotere kernon zijn omgeven door de buurtschap
pon, die gevormd worden door enkele tot ~cerdere
boerderijen.

OmEpe vormen zich de buurtschappen:
a. Vcmde, Norel en Dijkhuizen;
b. Tongeren;
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c. Lohuizen;.
d. Zuuk;
e'. Wissel; ,
f. Emst en v[estendorp;
g. de maalschap het Gortelsc Bosch.

Oene vormt met Oosteroene eon geheol.
Vaasson vormde met zijn omgeving oeh buurt

schap e11tenslotte de maalschaphet Nierf3ener
Bosch.
(wordt vervolgd).

G.S. van Lohuizeno
..

JTffiILEUl\1 KONINKLIJKE HART:IONIE •.

De koninldijke Harmonj_ein Epe bestaat op
18 juni 1964 honderd jaar cn mot het oog op dit
jut)iluum hooft dG hc;cr G. van der Heide, voor
zi ttur van de Kon. Han:'lOniey gevro.2,,ç:,:dof vJij
nog bij zondorheden over de gcschied(;llis van de
Harmonio vdsten. De Harnonie heeft zolf ook
wo.t foto's 811archiofmatoriaaly maar uitbrei
d,ing dc:"arvan Ü3 InU1 zeer vJGlkom.Wie kan hier
bij helpen?

Verder is het zoel" belangrijk te weten,
vE~:.U~hot oudste vaandel van de Harmonie is ge-
bl~;ven. VolGens sonm1igenmoet het nog ergens
zijny maar tot nu tOG is het nog niet gevon
den.

Alle inforlillitie is welkom bij redaktie eIl
bestuur van Anlpt Epe en uiteraard bij het be
stuur van de Koninklijke Harmonie, met name
bij G. van der Heide, Pastorielaan 13, tel.
3033.

De redaktio.
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EPE I S EERSTE BlJRGEIiIE:CST]~RNA 1814-•.

De eerste burcel;loester van Epe ~ na debe:...·

vrij din:?:van het Fransej1.ik, is ge"iie8stde heer
DIT. Gerhard Tulleken. Hij was tevens notaris' te
Epe.

Mr. Tullüken werd Geboren + 1782 (plaats

niet bekend) en 1<>laSgehu~d rüet--JohannaMaria
l\1agdelenc,de Vries, die .-1780 het levenslicht
zag.

Deze ~cgevcns zijn ontleend 2an de geboor
teakte on overlijdonsakte van hun kind in hot (
jaar 1818.

Voor een juist bogrip van de funlctie, die
mr. Tullekon in hot openbaar bc;stuur van Epe
heeft bekleed, is een beknopt overzicht van de
wisselingen varlhet ambtsgebied van Epe in de
bewogen jaren rond de eeu1~wisseling 1700-1800,
noodzakelijk •.

V66r 1 januari 1809 bestond het toenmalige
mnbt Epe uit do dorpen Epe en Vaassen. Het be
stuur werd ,gevormd door de Àmbtsjonkers, bij
gestaan door de Schout.

In 1802 werd het oude ambtsbcstuur aan de
kant gezet cm vervangen door eon nieuI'IT kolle
ge, dat meer doordrone;on was van dG nieuue
denkbeelden van de Franso rovolutionairen.

'Deze niouwG raad van (3) "burgers" werd

voore;oz8ten, althans in theorie, dooI'mr. D. (),
G. van FJ:occlum,Provisionecl Drost van lJecler
VoluvJG te Elburi?:.Inderdaad' schijnt hij die
funktie slechts heel 'weinig daad"ivorkelijkte
hobben uitgeoefend, gezien de klachten van de
bostuurdereny geuit in de vergaderingen (al-
dus de notulen), doch dit is een geschiedenis
orJzichzelf.

De instelling van dit nieuwo bestu~r
D2akte krachtdadig oen einde aan het oude be
1'lind,I.latblijkbè::.:::~reon gev.leldigochaos ach--
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terliet.

Aan het nieuwe ambtsbestuur wer toegevoegd
een sekretaris~ tevens "Scholtus" (Schout) ~'.

Van 1 januari 1809 tot 1 januari 1818 werd
het dorp Vaassen van het Ampt Epe afgescheiden
en tozamen met het "Curspel-Oen" tot eon af
zonderlijk ambtsgebied "Vaassen-Oen" get'or
meerde

Op 1 januari 1818 werd dit ambt opgenomen
in "do gemeente Epe".

--I\1r.Tulleken treedt voor het Gerst op als
sekretaris en scholtus te Epe op 1 oktober
1806, nauwelijks 24 jaar oud.

Zijn funktie wordt dan niet meer genoomd
tot de invoering van de blITgerlijke stands In
de akten werd hij vanaf (maart) 1811 tot 6
december 1813 aangeduid als "JY1airevan .Epe en
Officier van don Burgorlijken Staat".

Na die datUIJ.wordt hij genoomd "Bureo
L1C8ster van _Epe" e

Vaasson was toen nog zelfstandig en op
23 februari 1814 komt de heor Tulleke:n daar
voor in de akten VEUl de bur€\~rlijke stand als
"Burgemo8stor van Vaassen".

Op 1 januari 1818 worden Epe en Vaasson
samengl.:nroegden zijn titel werd "Schout dor
geIil30nteEpe".

Als zodanig vJerd hij op 13 januari 1819
op eigen verzoek ontslagen.

H. van Ouwerkerk.

••
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ALFABETISCHE illDENLIJST uAlVIPT E:P}~n.

Bakkel7 D.

B0 ok J. G. v. d.

Borkhüut ~oj. M.F.

BerIchout Bej. P.E.

Bro..clc G.P. tor

Bultnan H.

Coloribi.j n L.A •..

,.~}.__..: ~._ J- - t~ .

Foltz-Lutjcns Bnronnesso
M.E.v.d.

Groenoboom T.

Kou"VJGnaarspad 11
Vaassel1
tel .• 268 (06788)
Kon.Julianawo,g 20
I t Hardc)
tel. 441 (05255)

Norelbosweg 7
Epe'
tol. 2422

Sparronlac:m 12
Epo'
tol. 2056

Stationsstr. 33
J~po'
tol. 2468 .
Ce'Üebosstr. 150,
Groningen
tel. 2~475 (05900)

Lango V8el1towog 30
Ep.c .

St. Antoniclvug
lr~po
t81. 2319

C}LJi ckbornl2.an
Epo
tel. 2866

Dollonwee: 6
Epe
tol. 2167 ~

Pelzerpark 60
Epe'
tul •. 2371

(.

( )\
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GroonobooIll P-lovr.

Hcsterraan J •.IJ.. ••

Jonkor P.

c
Klei n J. C.

Koot F. ~v•

Lc..nge J.F.H. do

Lokkurko rkor F 0 1;J •

Lohuizen A.L. van

<:)Lohuizon G.S. van

Lutj(;l1S 130 j •

r-Tarinissen D.

..

Polzerpark 60
Epe.
tel. 2371
Lo Chovaliorla[ill 3
Epo
tol. 8292

Hoofdstraat 212
Epo
tol. 2706

Toronwog 8
Epe

Pr.r.1a.rt.jkostr. 3
Epo

tol •. 2703
rJIolenvwg (" de::Vos
sorl\-Joi") Epo
tol. 2479

Hoofdstl". 54
Epe
tolo 2233

Bon.z~erdploin 10
Epo .
tol. 2036

Bcekstr. 22
Bpo
tol. 2221

Dollom"lOg 6
Epe
tel. 2167

Rauwanhoffweg 10
Bpa
tel ..8273
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Kos tor str r 5
V8..2~88GrJ.

fiIeidoornstr. 39
Epo

Pastorie laan 7
Epu
tel. 2587

v.lcomewog6
Epe
tel. 2048,

Hoefijzerweg 6
Epe
tol. 2602

Stationsstr. 13
Epe
te 1. 2379

Dorpsstr. 6
Heerde
te 1. 1553 (06782)

Hagedisweg 2
Epo
tel. 2466

Bloomstr. 5
Epe
tel. 2296

Ankorstr. 40
Epe

Korte Enkweg 5
Epe
te 1. 2599

Kapolstr. 43
Epe

Zuukerenkvveg 12
Epo
tel. 2537

idem.

T onge re ns eweg 55
Epe
tel. 2225

SchuurEJan T.

Vrielink

Vij ge J.

Smit D.A.

Scheffer mevr.

Zandstra F.

Zi:r..J.lllermanJoh.

ZimmerIlnn

Zoeten mej • .b.,. de

Zwijndrogt mr.A.L.van

Zoeten de

Zwijndregt-RauweWloff mevr. idem.

<
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Le Chevali6rl2.&~

Centrumweg 8
Epo
tel. 2555

Burg.v.WalsGDlaan
Epe'
tel. 2504

DellenvlGg16
Epo'
tol. 2418

Epu'
tel. 8223

Moroolsolaan 5
utrooht

Fei theIihoflrfog 2
Epo'
tol. 2238

Hoorderwog (lido Bon
0'''-' rd") T:'1Y',:.:)1.......- J..:Jj;-'\ .....

tol. 2231

Pr.JuliamlCtéi.n 5 (Epe
tol. 2223

Om18rkork H.v.

Palm G.,-T

Pol H.

Roost A.v.d.

Ruytor P. do

POPPOllJ.é;' J c

Niors G.H.i!..

Niers T.

Roo-van M2n0l1movc. v.d.

:P8.8-E3InOn i!.. N•.

Neyor K.

:IvIeorten v.

22.
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Brengt U ook niot-lcdon Det ons blad cn onze

voroniging in kennis~
Bclangstollenden kU11non als .zij {?;Gcnlid

zijn van onze vcronie:ing ons kontaJ.-ctbladontvar("i \
gen tegen con geringo kostenvergoeding. Zij kun
nen zich d2arvoor tot de voorzitter van lJ~pt Epe
wenden, Bockstraat 22 Epe.

A~!ijzigi~~§ekretariaa~:

Het nieuwe adros van onze sekrotaris G. tor

Braak is Stations straat 33 te Epe.
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