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".AMPT EPE"

Oudheidkundige

Vereniging

gemeente Epe

ê)oldaat vecht voor ons
Advokaat

pleit voo r ons

Afgevecht,'afgepleit;
It is de boer die eieren leit!

(Rijmpje op vroGger uithangbord met een kar en paard en
Hessenvoerman te Garderen).
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A.N.Paasman,
vreemeweg .'~
,
Epe.

sekretariaat

G.ter Braak,
Stationsstraat
Epe.

voorzitter

33,

G.S.van Lohuizen,
Beekstraat 22,
Epe.
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EPE EN DE Lr TI:?.ATUUR.

1964 WENSEN

VOOR

Alles
Met

vnJ

wat wenselijk

meer

Prettig

zon
werk

Z~~ls u zult weten, hebben er in de ge~
meente E)'/ j.tl vro'<~ ,r;U'wen
schrijver8ge~
vIOond, die van meer dan lokale betekenisge-·.
weest zijn. Als voorbeeld
zou ik kunnen noemen de beide zeventiende-eeuwers
Goddaeus
is voor

en zomer
en meer

u;

nu~
betaling:

ilO:'ltÜ·~·~dc-e8u'I8r;
Nederlands.
Over hen bestaat
elÜge:- ~1j liet niet zeer recente literatuur
en :iJc hoop te zijner tijd iets over hen te
[:;dL':"j_;jven;
,;,:;o~:-'8.1 met betr8kking
tot onze ge-

Tien

procent

~nke

dag gezondheidsschat,

mee nte.

Pais

en vree

:Ln h8;;
g:::'~1 \ïan de negentiende
281.:L"::;
\lC~o.'.:d8
in. 7':;\ecL; sclu:'ijfster }~lisab'3th Maria
Overdorp-Post,
voor wier nagedachtenis
op
~llt~tC:'2.8'T9 Jrl nrtast de 1:LI-L·, ~:cerkwel een ste.1Pn "',raac: 8ta3.:t;> maar van \';rÜ;:l.e
openbare ui tleenbibliotheek,
noch de gemeente,
noch onze
• '-'...I...'-'-I- .•. ,/
_.11.;" ç,C"ll
...l.. l, (D' .,
ï7;,·-",::""iJJ'j
''''HJlrel s-l---",· p''''rk hee'P-i:;
J~._i'7.i.ng, d.:LA :Lk O'ICl" haaT en haar tij d gehouden
heb op de laatste ledenvergadering,
zal in de
van OD.S
loop va~l J:18~ jaar j.n een aflevering
kor::;c:;,k~0:L'gaan
verschijnen).
]\t:'.·.j~· ookir., De, t~'1inti:}:st;CU"!.T
I'Joonden
bj,er, veoT'kortere
tijd meestal,
enige prominente
auteurs. lÎ!I:'.j b;T:lust V:'':';.l
f"it,
cL8.t ik een keuze
doe, zou ik 'willen noemen
de schrijfster
G. Klaver, beter bekend als
Clare Lennart,
en de veel jongere dichter en
schrijver
Remco Campert. Beide hebben in Epe
school gegaan en er zullen ongetwijfeld
vele
Epenaren
zijn, die zich deze schrijvers
herinneren
en die mogelijk
iets over hun persoon
kunnen vertellen.

c:C"YL·.:.

'.:C:L:,

illetprijzendàling!

(

·-1;.1 t VC'é1ssen--,en .}J~rancisc1ts
~rtinu~--ûj:t

Epe-. Beide waren predikant,
schreven hun
"Ie~"k (lee12 j.u het latijn) deèls in het se--

voor

alle

mensen,

-·/oorons blad!
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GE SCHIEDE NI S VAN EPE
rlare Lennart kreeg in 1949 in de boekenweek de prijs voor haar novelle T~ee Negerpopjes. TIeze novelle: die gellLspirecrd is op
haar ervaringen in Epe, mOJBt.u, voorzover u
dat niet gedaan hebt, zeker lezen. U zult met
genoegen allerlei oude Epenaren herkennen;
sommigen worden bij hun ware naam genoemd,
zoals "juffrouw Gerritsenl1 , of I1TIas,de
Groenteman; een reusachtige kerel met een
hangsnor", andere namen zijn meer of minder
veranderd. Mocht u zich al lezende herinneren op welke werkelijke personen en dingen
het geschrevene betrekking heeft, dan hoop
ik dat u rrdj dat wilt meedelen. Vooral ook
ben. ik benieuwd~ of er nog schoolfoto's bestaan, \"18.ar
de schrijfster, haar klasgenoten en onderwijzers opstaan. Voor zover D{
weet, bevindt het boekje Twee Negerpo~jes
zich in de openbare uitleenbibliotheek. Voor
de liefhebbers zal ik graag ook mijn exemplaar ter beschikking stellen.
Nog andere schrijvers en dichters woonden en wonen(!) er in Epe. Neemt u de pen
eens ter hand als u bijzonderheden' van hen
weet, of komt u hot eens vertellen. Als u
het nalaat, verdwijnt er weer een stwcje
(
historie, dat waard is onthouden te worden.

'(J~ : t,.J;

A.N"Paasman,
Weemeweg 6,
Epe.

I

~)

11.

Zoals wij de vorige keer schreven, waren
er omstreeks 1100 de kerkdorpen Epe, Oene en
Vaassen, met daaromheen de buurtschappen, die
min of meer een zelfstandig bestaan voerden.
De Veluwe was in die tijd een 'bar en boos
land, overdekt met grote wouden en heidevelden en slechts aan de rand daarvan was een
min. of meer rustig boerenleven mogelijk.
Een zelfstandig boer te zijn, daarvlliLwas
toen echter nog geen sprake. De Veluwe was in
bezrt van de hertog van Brabant en wanneer
Hendrik I (1137-1182) trouwt met de schone
Agnes van Brabant, krijgt zij als bruidschat
de gehele Veluw~ mee. Sindsdien is het in
bezit gebleven van de graven (en sinds 1339
hertogen) van Gelre en Zutphen.
De bossen waren jachtterrein van de graaf
en de voor landbouw geschikte delen werden
in leen gegeven aan adelijke gesiachten,die
de graaf van dienst waren geweest •.Deze diensten bestonden in hoofdzaak in het zichzelf
met hun gevolg beschikbaar stellen voor de
krijgsdienst. En van deze diensten werd in
de nÜddtÜeeuwen druk gebruik gemaakt, aanhoudend Wéiren er oorlogen en twisten met naburige vorsten, bisschoppen en anderen.
TIe boeren waren voor het meerendeel horigen op hun boerderijen, slechts enkelen
waren vrije boeren, zonder evenwel de grond
in volle eigendom te hebben. TIe boeren bewerkten hun land en moesten zich beschikbaar
ste.llen voor allerlei diensten voor hun heer.
Van de produlcten moest een groot deel worden
afgestaan, zodat zij zelf een zeer armoedig
en onzeker bestaan hadden. Als tegenpresta-
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tie konden zij rekenen. op bescherming van
hun heer, voor zover deze bij machte was
hun te beschermen. Deze bescherming "I.vas
zeer belangrijk, want de lIoorlogenllin die
tijd bestonden niet uit grote veldslagen
(enkele uitzonderingen daargelaten, evenals na tuurb.jk do belegering van steden) 1
maar zeGr vaak uit strooptochten op vi ianrl.olijk gebied. Hierbij werd geroofd en gcplunderd, waardoor de legers met grote buit
naar huis gingen. Maar ook werd dan tevens
de te velde staande oogst vernield en huizen, soms hele dorpen, platgebrand. Dit dus
om de vijand ekonomi$ch schade· toe te brengen.
Herhaaldelijk leest men dan ook, dat
legers plunderend over de Veluwe tro:.cken,
waarbij men slechts een vage voorstelling
kan krij~en van de gevolgen van deze
tochten voor de plaatselijke bevolking.
EengDede
indrwc geeft het pas verschenen boek van G.Prop l1:De
historie::;
van het
oude Gelre onder eigen.vorstenl1, waarin
het tijdvak 1000 - 1500 wordt behandeld en
enkele hoofdstwcken wijdt aan het platteland.
Als heer van Epe kUlliîenwij o.m. beschouwen de heren van Voorst tot Keppel,
die bij Epe een jachtslot hadden ·11:De
Quickborn" ~...
In 1492 wordt dit voor het eerst
g~noemd, als bezit van de heren van Voorst
tot Keppel. Op t!De Quickbornll moest jaarlijks de pacht betaald worden, fn natura,
en verder werd het gebruikt. in de jachttijd. Bij de IIQuickbornl1hoorde uitgestrekte landerijen en yele boerderijen. :Door

{,i\

I( l~

I ,{

())

huwelijk gaat dit jachtslot in 1504 over in
de familie van Palland van Keppel, die het
slèchts kort in bezit houdt en het in 1520
verkoopt aan van Dompselaer. De naam van Palland blijft echter met Epe verbonden door
de Sint Catharina- of Grote Vicarie, die nog
bestaat· en waarop ik later hoop terug te komen. Ook de familie van :Dompselaer heeft in
de geschiedenis van Epe een belangrijke rol
gespeeld. (Voor de genealogie van dit geslacht
moge ik verwijzen naar I1De Nederlandse Leeuwll
aug.jsept. 1962, waarin deze uitvoerig wordt
beschreven door R.Wartena en naar het Veluws
Nieuws van 26 oktober 1962, waarin C.G.lordens speciaal de Eper tak heeft overgenomen).
Epe heeft in de middeleeuwen geen grote
rol gespeeld. Het was een klein dorp, zonder betekenis voor de krijg of het bestuur,
zodat wij de naam slecllt zelden tegenkomen.
Een enkele keer wordt het genoemd, wanneer
de tijns van Epe beleend wordt, of "I.vanneer
Epe vrijgesteld wordt van bepaalde diensten,
omdat er een flinke schatting betaald is.
Volgende keren wil ik daarom meer afzonderlijke beschouwingen geven over o.m. de
kerk, de watermolens, de gildes, vicarien

e. 1.

G.S. van Lohuizen.
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BUURTSCHAFPEN EN MARlffiN

(3).

U merkt dus: Er kwamen al verbodsbepalingen. We schrijven het jaar 1iOO - 1200
'na Chr.
Wat zich hier op de Veluwe afspeelde
had elders (Duitsland, Frankrijk enz.)
t8eds plaatsgevonden.
Het oudste markeboek is van de achtste
eeulV~ terwijl er toen ook reeds marken op
de Veluwe voorlcwamen, doch men schreef nog
niets op, bij gobrek aan ball-point--pennen.
vvel had men reeds belastingen ingevoerd,
zgn tijnzen moesten worden betaald •.
. De strengere bestraffing van houtdleverij werd wegons het hier en. daar bestaande
houtgebrek in de 140 eeuw lngesteld, omdat
het houtvers1Jillen telkens toenam, naarII:6-+:e
grotere bosgGdcelten aan bijzondere eigenaren waren overgegaan en deze nog onnaden~
kond omtrent het gebruik ervan te werk glngen~ anders dan vroeger de'aandeelhouders
van de gezamenlijke bossen •..
De rechten van de jacht begonnen zlch
vaster in te stellen; zo verleende men omtrent de 14e eeuw aan hem, die een wildbaan bezat, het opper-eigendom over het:
.'
bos zelve. Als gevolg hiervan begon van toen
af het jachtrecht als. een aarulangsel beschouwd te worden van het forstrecht, wat
voordien geen gewoonte was. De zodanige
opper-eigenaar van het woud was tevens gehouden het "Holtgerigt" te besturen, dat
buitendien ook onder de naam van "T'Iarkgeding" of "Nalenspraak" voorkbmt •.Het oude
Duitse woord "Geding" betekent hler gerecht: en de bossen of wouden als natuur-
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lijke marken of grens tekens van enkele distrikten golden.
De bestemming van het "Holtgerigt" was
twisten omtrent woudeigendom, het houtverbruik enz. onder bij~en roeping van zaaklDlndigen te beslissen (hier ontbraken dus de
raadsvergaderingen) en hij, die als voorzii.ter in de naam van het woudeigendom het gerigt bijeenriep~ werd "Holtgraaf"~ .Oppergeerfde~ Oppermarker of Holtrigter genoemd.
Dit in ft algemeen dus.
We gaan ons nu richten op de gemeente
Epe.
In een oorkonde van hertog Arnold van
6 juli i432 worden aan de onderzaten van de
VelÜwe bijzondere voorrechten geschonken:
"Voorts so moegen onse ondersaten van
"Veluwen gebruiken met den brande alle
"hoere rJIarkenen goede, ongekroedt ende
'! onllelast van ons 01'1' van onze ampt
.
'! Iuden.
'! Oick en soolen wij over onss ondersaten,
'lmarken en gu.eden in Veluwen genen
"brantmeestor setten, noch eenige
"schuttinge van onser wegen ofte van
":yeDE.J:J.t
anders daar op geschien laten in
')
eenigerwij s" •
In sommige )laatsen bestonden ook geheel
eigenaardige vergunningen.
Vele kloosters hadden bijv. "het regt van
den derden of den vijfden boom"; op grond van
dit recht werd, wanneer het hout gevlekt, gemerkt en verdeeld was, de derde of de vijfde
boom voor zich genaderd.
Een andere vergunning .was het "recht der
schare", dat hierin bestond, dat zekere hoeven niet alleen op een bepaalde tijd, uit een

1~1
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naam van Gorteler bos wordt aangetroffen. Zo
ziet u, dat de naam ItGortel(er bos)" dus eigenlijk uit gemakzucht is ontstaan.
Enige afdelingen van dat bos dragen de
volgende namen: de Koppel, Hoenhegge, ft Hakkelt, ft Grote Laer, ft Kleine Laer, Koppel
Laer, Naovend Laer, Vogel Laer, Berken
Laer,
.ti
achter
het
bos,
't
Laer
van
het
G
evelt,
Lotdat bij de uitoefening van het woudrecht geen
,
hegge, Loobrink, Her.· :;:erweg,Nij enbosch birmen
nadeel
werd
toegebracht
aan rechten,
Itplantsoen,
turf,
~
.\
..de oude
I ~~~
jagtenzlt
•,waarbij
om de
over)'r
en buiten Trasveld, ft Bosdeel, ft Graefsdeel.
treders te Itpanden", ook nog tot in de 14e eeuw
De oudste aantekeningen in het bosboek
bleven bestaan, en de eigenaren der bossen voor
zijn
in het jaar 1619 gemaakt.
de lossing der panden moesten zorgen, van welke
Het
beheer van het bos is thans nog toebre-illcen
de ambtenaren gewoonlijk een derde getrouwd aan holtrigters, die, om voor deze bedel te ontvingen~
trekking
in aanmerking te komen, deelhebbers
Van deze tijden af werden schriftelijke
van
dat
bos
moeten zijn; zij zijn sinds het
statuten door de markgenoten of maalmannen
jaar
1639
twee
in getal en worden gekozen voor
voor de holtrigters ingesteld. Deze hadden het
de tijd van vier achtereenvolgende jaren, zorecht om hlln eigen keuze te maken.
dat telkens om de tvlee jaren één hunner afWij zullen nu een beknopt overzicht van
treedt, die echter weer verkiesbaar is.
het ItGorteler-bosch", eertijds bekend onder de
De keuze geschiedt door deelgeregtigden.
naam It:tllulolt,
gaan beschouwen, waarvan de inDe holtrigters bevelen al wat ten nutte
stelling veel van het karakter van de vóórvan het bos moet gedaan of gelaten worden,
tij d behouden heeft en 'Imarin de eerste begindat is, welke gronden omgespit of opnieuw inselen van het maatschappelijk leven onzer
gepoot moeten worden, de aanleg van plantsoen
voorouders nog zoer duidelijk zichtbaar is.
en wegen, de houthak, het snoeien van bomen,
Het Gorteler bos, dat onder de burgerlijke('..:t . 310~ het bewerken van ongekultiveerde heidegrongemcente Epe behoort, beslaat een oppervlakte
.'
den aan het bos toebehorende, het verpachten
van 900 bunders en maakte in de oudê tijden
~an het Immenveld en de gronden om heide te
deel uit van het qua tor foreste
maaien, waardoor aan een dertigtal dagloners
Aan de benaming van Mulo bewaren nog de
gelegenheid tot verdienen wordt gegeven. Ook
daaraan grenzende heuvels naar de kant van
toen dus al "werkverruimingsobjekten".
U ziet
Niersen de namen van Hulo-hullen.
het1 er is niets nieuws onder de zon.
Mogelijk is de benaming van Gorteler bos
ontstaan van de verzameling van woningen langs
F. Zandstra.
de .oostkant gebouwd, die als het ware het bos
omgorden, terwijl in geen der oorkonden de

naburig woud een zekere hoeveelheid hout mochten halen, maar bovendien nog bevoegd waren
om bij de gewone jaarlijkse houtdeling onder
de markgenoten of malen ook nog een aandeel
voor zich uit te kiezen.
De mindere forstambtenaren moesten waken

•.
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ONZE SPOORIVEG.
De aanleg van onze spoorweg ging, gezien
de omstandigheden van toen -men leefde toen
in de tijd van overgang van treksclluit en diI
I
ligence naar de meer modernner middelen van
vervoer en dacht en handelde niet zo snel als
I
tegenwoordig'--~zéér vlot, zo vlot zelfs, dat
vlij er echt jaloers op kunnen '\.Jezen.
Vaak
verloopt er thans meer tijd tussen de geboorte van dergelijke plannen en de uitvoering
I
ervan. Tussen de geboorte der plannen voor
I
een spoorlijn en de voltooiing ervan verlie-pen nog geen acht volle jaren.
Op -15 november 1879 werden de ontwerpstatuten gepublicc-jerdin de "Eper Courant".
Nen dacht voor dit projekt slechts nodig te
1.000.000,--,
doch het
hebben de SOllli!1a
van
"werden e-- per 'slot J 3.500.000, - •
Dat men met zéér grote voortvarendheid
te "\'Jerk
ging? blijld wel hieruit, dat men
reeds op 31 ;januari 1880 een aanvraag voor
een koncessie indiende en men tevens plaatselijke komi tees oprichtte in d-i..e
plaa tsen~
welke met dé exploitatie van de spoorlijn gebaat zouden z:Lj
n, ter aktivering van de be'(1;:1, .J ,(),
lahgstelling der be~olking.
Ook buitenstaanders zagen in een derge
lijk projekt toekomst. De heer K.H.J.J.
Hirschman te Amsterdam diende op 30 oktober
1880 een aanvraag in voor het mogen aanleggen van een stoomtramweg van Apeldoorn naar
Hattem, doch deze koncessie-aanvraag werd
door de gemeenteraad van Apeldoorn op 13 november 1880 verworpen.
Op 15 maart 1884 berichtte de H.IJ.S.M.,

I ~/~ ,"',

~'. ('~
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dat ZlJ genegen was gelden te verstrekken en
tevens
neme
n. de exploitatie van de lijn op zich te
Door de maatschappij werd de gelegenheid
opengesteld om in te schrijven op niet prefe250,-.
rente aandelen ter grootte van
Reeds op 15 september 1884 werd bericht, dat
het aandelenkapitaal ruimschoots overtekend
was en er slechts 13t% kon worden toegewezen.
De raad der gemeente Epe besloot per 6
maart 1886 deel te nemen in het preferente
40.000,-.
aandelellicapitaalvoor de som van
Hiervoor zou een geldlening ad J 30.000,-.
worden aangegaan, een inschrijving in het
Grnotboek der N."lnT. S. ad 2+% zou worden verkocht, het restant zou uit eigen middelen
worden bijgepast.

f

f

Met de aanleg van de lijn en de benodig•l e dj.enstgebouwen wrerd grote spoed betracht.
Op 2 september 1887 was mGn zover gevorderd,
dat het lijngedeelte Apeldoorn-Epe feestelijk kon worden geopend. Het gedeelte EpeHeerde-Hattem kon op 15 juli 1887 in gebruik
woorden genomen.
Op het laatste ogenblik kon men zich in
niet losmaken van het denken, zoals men
gewoon was in de tijd van diligence en trekschuit te doen. Deze vorm van denken zullen
wij in de Eper raad bij belangrijke aangelegenheden nog verschillende malen moeten konstateren. Voordat de feestelijke opening van
de lijn zou plaatsvinden, riep de burgervader de raad bijeen om één en ander te bespreken. Dezo vergadering vond plaats op 29 august1.t:'3 1 nS7. Na opening en voorlezing der notu10 n ho' tel de rondvraag plaats. Als ironie van
Epe

~
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het noodlot mocht volgens voorafgaande loting
nu@ner 11 der raadsleden, de heer H. Mulder,
het woord voeren. Deze stelde voor elk der
dorpen, aan de lijn gelegen, te weten Vaassen,
Emst en Epe .f 25,- voor een openingsfeest uit
de gemeE;mtekas te verstrekken en zo Oene ook
25, _0. De heer L. Schol-feest vierde nogmaals
te kon ni8t goedkeuren, dat gemeontegelden
voor dergelijke doeleinden gebruikt worden.
Een opmerking van de voorzitter, dat bj_j dorlijke gelegolmeden in andere gemeenten zulks
wel geschiedde, kon de raad niet tot andere
gedachten brengen. De raad bleef in meerderheid t!
teugen!!•.
Een voorstel van de burgemeester om de
Jcj.nderenop 2 september 1C87 vrijaf te geven, kon geen genade in de ogen van de heer
tI. Mulder vinden, daar er dan schooltij den
verzuimd
luden vTOrclenen de kinderen van een
en ander toch niets zouden begrijpen. GeluklÖ,g voor de schoolj eugd vlas het hart van
de meeste raadsleden nog jong, zodat voor de
jeugd 2 i38ptemlHortoch een f(~estdag -VV8.s.
Ondanks toenemend verkeer waren de financiële resl.,utatcnde eerste jaren negatief en
dit weerspiegelde zich ook geducht in de koersen op de Amsterdamse effelccenbeurs. Op 8 februari 1896 stond de spoorwegmaatschappij
I!\'lillem
lIlt! genaamd, genoteerd tegen een
koers van 55%. Dit is dan ook de laagste
stand. Spoedig l-Jerdhet beter. In 1898 werd
voor het eerst dividend gedeklareerd in wel
3%. Nu ging het steeds beter. Op 24 december
1896 st ond t!~VillemlIl" genoteerd voor 114%.
Ondanks kleine schommelingen bleef de koers
op dat peil, gehandhaafd. De dividend-ui tke--
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ringen bleven ook konstant. Over 1909 werd
een dividend van .f 13,20 per aandeel betaald,
terwijl de oprichtersbewijzen .f 6,54 ontvingen. Over 1914 werd het dividend bepaald
op .f 15,- per aandeel. Dit was dus 6%. De
oprichtersbewijzen ontvingen.f 10,24 per
bewijs. Ondanks do oorlogsjaren kwam in het
dividend geen verandering.
Dat de leiding der maatschappij in goede handen was, bleek uit een stuk in het "Algemeen Handelsblad", geschreven door de heer
mr. Dumbar uit Den Haag. Hij stelt de nWillem
lIl" ten voorbeeld aan enige overige .maatschappijen, in het bijzonder aan de NoordOoster LocaalspoorvJeg Mij •. Hij pleit· dan ook
dat aan de "~Jillem 111", evenals aan overige
maatschappijen, alsnog subsidie voor de aanleg wordt verstrekt.
Aanvankelijk werd gestart net 3 treinen
per dag in beide richtingen, doch op 1 januari
was het nodig het aantal uit te breiden tot
5 stuke per dag, terwijl met ingang van de
zomerdienst het aantal gebracht ~erd op 70
Een 22-tal jaren bloef dit onveranderd op 7
totdat met de zomerdienst van 1924 ineens
het aantal bijna verdubbeld werd en gebracht
werd op 15. TIe dienst werd van dat moment af
uitgevoerd met éénmanswagens, uitsluitend
klasse 111, die 72 zitplaatsen en 28 staanplaatsen telden. Dit aantal werd gehandhaafd
tot 1940. De oorlogsomstandigheden dwongen
tot een langzame vermindering.
, Zoals men thans spreekt over de noodzakelijkheid van integratie, ook toen bestond
het probleem, doch men sprak er niet over.
In de "Eper Courant" van 25 juni 1919 kon men
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lezen, dat de lijn Apeldoorn-Hattem per 1 juli 1921 overgenomen zou worden door de H.IJ.

]\W:NUlVLENTENIN

S .1\1••

DE GEM.EENTE EPE

De aTcheoloEisch

Ondanks de opname in een groot bedrijf
heersten er nog steeds oudervjetse toestanden.
Zo diende de gemeenteraad per 22 september
1923 een verzoek in bij de Spoor\vegen om het
station Epe te doen ,aansluiten op het rijkstelefoonnet van Epe.
Zodra de krisis der dertiger jaren zijn
intrede deed, richtte de J'TederlandseSpoorwegen een verzoek tot ,de regering om de buslijn Apeldoorn-Zwolle op te heffen daar deze
konkurrentie tot erni01tigeverliezen aanleiding gaf. Deze buslijn bestond reeds sedert

belangrijke

(2).
terreinen.

Degenen onder de lezers, die de door de
Noord-Veluwse Bouwkring georganiseerde lezing
oveT het onderwerp 11 de prl3ahistorische bewo-

11\f

konden
van prof.
P. Modderman
vernening in da,arbij
de gemeente
Epe" hebben
bijge1'lOond,.
men, dat sporen van bewoning zijn gevonden
uit de tijd van 10 à 12.000 jaren voor Chr.
en dat daaruit volgt, dat onze gemeente tot
het vroegst bewoonde gedeelte van ons land
behoort~
De mogelijkheid bestaat, dat in de kring
van .limptJ~;pedeze lezing nog eens beluisterd
zal '0lOrden.De gemeente heeft de rede van de
heorHodderman
namelijk op een geluidsband
-lstgelegd en deze geluidsband kan onder bepaalde voorwaarden geleend worden.
In aansluiting op het inleidendo artikeltj e j_nhet vorige nummer van dit blad, en in
aansluiting op de redo van prof. Modderman,
moge ik hierbij overgaan tot konkretc opsomming van de terreinen in onze gemeente, die

r())

als
archeolog:tsch belangrijk kunnen vmrden
aangemerkt.
Dat zijn dan:
1. Een terrein met een drietal grafheuvels
ui t het zgn. t'i'leede
millenium, de brons-tij d 2000 - 1000 voor Chr., aan de Bel vo-dbrewog bij Epe.
2. J~en terrein met een grafheuvel uit dezelfde periode aan de Jagtlustweg, hoek Koekenbergweg, bij Epe.
3. Een terrein met een grafheuvel uit dezelfdo periode aan de Officiersweg, hoek Koekenbergweg, bij Epe.

r."", ..

1923.

D.A ..Smit.

In de volgende nummers zal de heer Smit nog i
meer aandacht be~teden aan het streekvervoer.

J
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4.

Een terrein met drie of vier grafheuvels
uit dezelfde periode aan de Officiersweg
bij Epe.
5. Een terrein met twee grafheuvels uit dezelfde periode aan de Lariksweg bij Epe.
6. Een terrein met twee g~afheuvels uit dezelfde periode aan do Schotweg bij Epe.
7. Een terrein met een grafheuvel uit dezelf- .
do periode aan de Tongerens61feg bij Epe .• ,,;.' (
8. Een terrein met drie grafheuvels (1500 - (
500 voor Chr.) aan de Kooweg bij Wissel.
9. Een terrein met een verdedigingswal,vermoodelijk uit de ijzertijd 500 - 0 voor
Chr., en graven aan de Langeweg in het
buurtschap Schaveren bij Emst.
10. Een terreintje tussen de Langoweg en de
Steend8renbultweg met het verlengde van
de onder 9. genoemde vordecligi~lgsvml.
1 1 • Een terrein met zgn. Celticfields, enkele restanten van grafheuvels en con natuurlijk vijvertje "het Rengolt" genaamd,
vermoedelijk uit de tijd van 700 - 0 voor
-Chr., tor wuerszijden van de HeidcnfGg in
hetebuurtschap Schaveren bij }~;mst.
12. Een terrein met grafheuvels uit het zgn.

13.
14.

hoek
tweedeWildweg,
milleniD~
bij aan
Vaassen.
de Gortelseweg,
Luchtkartering geeft aan dat hier ook Celticfields
zijn geweest.
Een terrein met Celticfields en grafheuvels (1000 - 0 voor Chr.) aan de Gortelseweg bij Vaassen.
Een gedeelte van een terrein aan de Elspeterweg te Vaassen met een drietal
doorgegraven grafheuvels.

i\~

~j--

Op en bij deze plaatsen ZlJn diverse voorwerpen gevonden zoals urnen, koperen bijlen,
stenen bijlen, ~lurstenen speerpunten, schrapers, alsmede enkele andere gebruiks- en siervoorwerpen.
Er zijn in onze gemeente nog vele plaatsen
waar men zeker oppervlaktevondsten zal doen,
.vooral· van voorlferpcm uit het bronstj_jdpork.
De meeste archeologische vondsten uit onze
gemeente bevinden zich helaas verspreid over
ons land en zi.jn nog lang niet allemaal veiliggesteld door ze onder te brengen in een of
ander museum. De monumentenkommissie is druk
bez:?g met het opsporen van de verblijfplaatsen
en de eigenaren van deze vondsten, om te bewerkstell.igen~ dat te zijner tijd in onze gemeente een tentoonstelling kan worden gehouden
waar al deze vondsten te bezichtigen zullen

zi j n .

Aan· àlle lezers zoU ik ,.,rillen
verzoeken,
om als u benaaIde vondsten bekend zijn, deze
aan de lede~ van de monumentenkommissie te
willen doorgeven, zodat ook die vondsten in de
j.nventarisatie kunnen worden opgenomen. Ook
zou ik u dringend willen verzoeken mee te
helpen om de genoemde archeologische terreinen zo goed mogelijk te beschermen.

K. Meijer.

I
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T.VAN LOHUIZEN:

INDUSTRIEEL
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EN DICHTER.

In de tweede helft van de vorige en in
het begin van onze eeuw, leefde Tcmnis van
Lohuizen, die vooral bekend is aIs de oprichter van de Industrie Vaassen. Dezo in Epe
geboren talentvolle industrieel had bovendien artj_stioke aanleg~ hij schildorde en
schreef ge di chten.
Zijn gedichten 'Haren deels in het dialekt, deels in het Nederlands geschreven.
Vel(' van deze gedichten zijn bewerkingen
naar vooral Duitse en Franse voorbeelden.
Zijn bescheiden werk, want tot de IIgrote
dichters" behoort deze industrieel.zeker
niet, verscheen in tijdschriften en jaarboekjes. Een keuze eruit werd in 1886 in de
bundeI Olde K~;nnissen uitgegeven. -Daarnaast
bestaat er een bundeltje van hem dat niet
in de handel is geweest.- Uit "oon woord
vooraf" blijld IÜe of wat de olde kennissenll zijn: het zijn zijn gedichten, kennissen die blijven als de dichter ouder
en eenzamer wordt, die blijven als de menselijke kennissen de één na de ander verdwijnen. "A I j de zestig zoo achter de rugge hebt, dan begint fet getal van olden
vrenden en kennissen rechtevoort in te
l~rimpen; io hecht oe dan meer an die (ar
nog over bint; te mensen, ie laeft, zoo
te z(.:;ggen
mi t eur in 010.0herinneringen".
Zijn goesteskinderen heeft hij de wereld
ingestuurd en nu hij tot de IIgrootoldcrs"
behoort, zou hij ze allemaal weer bij
zich willen hebben. Daarom heeft hij zijn
"01de kennissen" nog ee ns bij elkaar gebracht.

Uit Olde Kennissen volgt hier een humor1stisch gedicht dat' een parodie wil zijn op
het in de 1913 eeuw uitgebeende thema IIhet
huiselijk gelukll• De alledaagse werkelijkheid doorkl~ist er de dichterlijke (on)werkelijkheid.
POETISCHE

JOCllliMIN PROZAISCHE

OMGEVING.

It 'Zol wat·waezen, verzen maken,
Gut nog toe! dat is ook wat!
Alk mor an de gank kan r~kon,
Rol t ut as un 'i'Jagenrad.
Mer tt bogin! - Hion pc;i)]Jenholder,
28 un riet,
He Ik v...;rkna1.l1iJc;ld
En ik kiek'al nao do zolder,
Net of ft door uschraven stiut."
Lij s 1c8.ncur niet stillG hollen,
ft Kleine volk lig op dL vloor
Deur mekander h~n t~ roll~n ••••
Dàn to dichten is un toer.

11

()

A Ik tt begin m(;r go(;d l;:onkrL,,;g8n•••••
Mer koman - ut mot - ut z~l!
'
Ik 'Uil d2n galgenberg b8stic;g211!
••••
Och - dat liGkt w"cr ni0Il10ndalIk lViI den Parnassus beklimmen ! _
(J~in-die is l.:~:' daalder weerd;)
Zingen van azuur en kimmen,
B.iejen op ft gevleugeld p::.;crd!
Mer, Hwat zal mienthema
waczon?
ilJ'at
veur IIJD.otc
slao 'k nog an?
Overal he'k van elaezen:
ihE';nen liefde, vrouw on man, .
J/éH;ven,Hsterven, schaopLn, biejen,
]Vlooiudeorcns, hut en hof,

24
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Z.•.n en maone, trouwGn, vI..ie-jen ••••
Overal is 't niuj ~l of.
"'t Huusselik

geluk" kon ft heeten,
Niej en vraemd is 't zeker niet,
~n ~ zue mosscn ok is weten,
Hov 't biu Lijs. 8n Jeehem gi-Jt. ':t Duut niet of; - I t l.::unst te zingen,
Van 1.ill dimt.:, al kon iel t niet,
Dichters
zinld v:-:"n vcuL: dingen,
Die z(~ our ~;:t,~v,:n~i:- t en zL>t;
c,'} l'l "I)':=,J C'lz'"'n
In C"<-::'lonc,
v1
1..J
•.
v
. ..."
..

':='

C:.

0cvn ('nt

.1.:) .JJ.J.....L.•••;

'.•)

Z"

,::;

h"l

\

\

't Huiselijk
geluk
Vrij van ramp en druk ••••
Ik Raak al weer van stuk,
Ezel dat ik ben,
Waar haal ik, perjen!
Ieder riemwoord hen,
Regels veuls te kot ~
~ien dat It baeter w6d.

,'W ••. _

aD '11'"

\.;l; .' .

t.)\i/fl

J_

'I ...••••w.

,. rr1'-'k'

~.~,~J.....1.,=,'

.'

Ku..nt 1"1,20 Vl:CJ:'C) 1 ',nU.c_l1 r,_l;~en,
Al hGbt ze ok' gL"n c1uj_t 02) zC'.lc;

En ZOG zin!ct van riut·...;l'l dé.~.kun,
lVIaaien, dêfrssn, korul1, Laf ••••
'k Weet niet hoe ze 't zo11en maken,
A Ik cur iG un vl2.c :.:01 cc.i'. Nor koman'!' l'" not bG gLil1.un;
t Hod UD 11c:.::lgovuulig strLk:
Ik Zine;,j clan mi t hGrt ,-,il zÜlü\::n
van:
J

HET HUISELIJK G~LUK.

~t Is_.1~9~_~_~l.i.Kst_'-,._h-(;tLC.)p:G~G,-,
genot

van

leven,
"\'[anneer IS avop,ds mij n 8.Tb,c ~d - hm - hm is volbr2.c11t;
.
l\1iJ!le dierbaro ,gade; mij - ml..:t heeft
ba-kuven
::0;ndo l::indcTcm rOl}dom mij ravotten
- hm P-.8,t.

&l1~,

En hot uo.ngBbrand
mij w,o.cht

ot('11

-

stil

Dat is reê, tut zoo veere, mer 't wieder te
brengen.
Zal der spannen - '~toe J ochem! geef It Luurtien is an!"En die maote is zoo slim, ut is wippen' en
springen,
En dat huppelt en trippelt
- ik kan zoo
niet zingen,
ut wod gruun veur mien·oogen,ik'
duuzeler
van.

;"jongens! -

(L~P,

~II§il hem! wien 't voorrecllt
is beschoren,
In eigen huis 9' aan eigen haard •••.
"Toe Joc.hem! geef ze is wat urn d'ooren!"
Vurwijderd van 't gevwel der aard9
LI~un dierbre
gade te - zien zweven,
D:i.8 - "Joehem!
't spek is umtrent op".
pie zorgt voor It spek - hoe gek! .- die It
luvell

IVlutbloemen tooit - "un halve kop,
I!:un wamstuk hankt nog in de wimme,
Wu motten slachten!"
- bloemen tooit "11111
rogge nog un halve vimme" !V~J L 'bIoemen tooit
- ik redde I t nooit.
"Odi vromie! wi I j wat minder praoten?11
"1101' t!:l.n?" -- l1um da'k an 't dichten
binl1•
i 'L dichtenie?
dat zu' J "wel laoten,
"/\

1
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En buuten dat, hoe krie'j't in It zin,
As door de schoorsteen van zal reuken" "Mer d'eere, Lijs!" - "Dat gif ok' wat,
:Blief io op 't land, ik in de keuken." -

"De pap is gaer, alloo! "\\Tat
~ten!"
Anfijn! - ik geve 't op - 't,is mis.
In het nu volgend gedicht wordt het oude,
behoudende, gesym"boliseerd in de grootmoeder,
gecl eld tegenover het nie"lHve,de vooruitgang,
,die gesymboliseerd wordt in de kleindochter. Het
gedicht heet een "Bijdrage op ,een eerste ~~tsvergadering", een "bijdrage dus voor een b=:-Jeenkomst van de in 1784 te Monnikendam opgerlchte
]\1aatschappijtot Nut van 't Algemeen. Deze
maatschappij, die door het hele land haar afdelingen had, streefde de vooruitgang na door
het houden van lezingen en het geven van onderwijs. In de tweede helft van de 1ge eeuw
breidde dez0 maatschappij zich nog steeds
uit. Het is duj.delijk dat dG sympathie van de
dichter "bij de vooruitgang is.

En rOZOll strooi.t op 't levensjJad~
Die. als ~es onspoeds stormen loeien,
Ons leed verzach"~.Je tranen droogt;
Ons hart vEn reiner vreugd doet gloeien,
.Als voorspoed ons geluk verhooF-:t.
Dat gink mienkrachten
haost te boven;
Noe'w schei ik ruit mien vrouwe ok uut,
As 't goed is, zek ze, mo'j ut loven,
Noe 'vJ nog de diender tut besluut.
Wanneer ginds, aan de wester kimmen,
De gouden ZOIme neigt ter rust,
"(Daor ka' j de kimmen al)" - dan klirillllen
De kindereD_~mi~n
knie; dan kust---J rui~ de zorg van 't harte'- ~meis:;
"Och Vader! Jannao dm.lt mien zeer!"
En 't vaderpart gevoelt geen smarte,
Geen bange zörgq__
kwelt hem meer.
Een bJonde knaap, mi~n §.erstgeboren "Och Piet! ie 'scheurt mien ri.iejev(:st~"
den toren
Zijns vaders - "Vader!
Bie 't luuk, door zit un doevennest."
,.S.i~n~
v.ad~ IS .."Qeeld,
Zi~li hoop, zijn leven,
De stElB...~
eens van zi~n ouderdom - "Zul ie die komme wel is geven!
Hei Jan! ie buugt die laepel krom!"
Woor was ik ok - ut wod vervelend Gevleugeld peerd - kom an dan - vlieg!
Een zuigling stre;c,tzijn hand~e streelend, "Toe J' 0 ehem! tr ek is an de wi eg! "
Zijn handje streel~nd - - Ik bin vergêten
Wat volgt, toe r![uzen,- helpt mien is! -

iri

GROOTMOEDER EN I(LEI~mOCHTER.
Op Gene soirée litteraire in een dorp.
Bol, noe he'k ut nog nooit! un soirée littey'a:i.rG!

(

NOQW zo'j zeggen wat kriegt ze toch hier niet
i.n 't heufd;
A 'I(nog denke an dat Engelse wienter - och
11{)(.n'u!

ÏJoo us It toe was en noew is - nooit hark ut
l'IU1.1fû..
cd.les veranderd, de huuzen, de kleêre,
Al
clu
w&gen, de pompen, de kerke en de schoeI;
A II~ d Lu (I.agen
van olds is zoo nao l):raJdwc1l;crG,
WIl
dll(:11
tOG 8Jl zo'n, zo'n 80:j:r'~G ]'i.LL';I'/li )'u;
1,1111 11::
,~
toe wa::01
en noow .i u, wal. (Iv11/1l1 I\, dll,1.

Wh L

1111

,L~~

\,(1"
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ZeIs de namen bint anders;' t l-vastoe Berendiene,
Giebert Lalillûerts;
Berm Jaopiks, Derk Knelis'
sen Jan;
'Peter Jurriëns Griete; Evert L~lkessen Stiene;JBn ft is rioovJ~I!Mevrouw
A., meneer B., Josephine,
Garoline.: \Ülhelm en dan hebt ze ok un I!van"
J~ngion dink z66 veranderd as mu'csen en
kleere;
Indertied droeg mÜm man nog un def hge frak,
En un pruik en un st eek; en de vrOU~'Jen- och
h(:ere! ViGl1 ie hier vleJ op disS8 soirée littE;raire,
Eéne rok van kalmink of één sersiën jak?
Ziet de huuzen, de vJinkels, jao neemt mer
de schuren,
ut is allei-)van pannen en steen, wa' j uer
z j. e
Bn de dem:'en mi t s:rÜejraams, vol fratscm en
kuren;
Mer wie zult nog is zien, wat of langer zal
duren,
Al die J!l~~:-:.chtige
sjiek of OD.Sdäksien van
riet.

t;

Mer ik weet wat ze veur hebt, al bint franse
namen,
Wat of anders die dubbele schoele hier duut;
In de kerke is ut lood ok al weg uut de ramen,
En lanteerns op de straote!-Zee mossen eur
s ch an::. e:o. ,

Zee bint hier veur verlichting,
veuruut.

zee wilt hier

En wie weet ut, of disse soirée
Niet ut werk van mesons**is- ik
van A'k door iets van kon denken of
heere! Bel, dan kwam ik niet laevendig
dan.

littéraire,
griesel der

hier weer van

Lieve grootmoeder, foei! wat is dat nu voor
doen?
\.11eshekelt gij, namen en kleren;
In uw jeugd was de mode ook al vreemd van
j'n.tsoen,
1':11 gij praat van het Engelsche
winter,
ook toen
I',ltg men juffers, mevrouwen en heeren.
'I'oenge jong waart: I!
een patertj elanges
1<

En dat g:L~ootepaleis, door ze;'
kaamt Ulll te
trouwen,
Door de raad zit; zo' n éUnk was ter Vl~ogger
joo niet;
0, as dat mien man zaliger, d'assester, ffilschouwen,
Wat die st~mpert zal raozen op zokke gebouwen,
Op dat dink ok dat langes den toren hèn giet*

merken - och

den

ant?1!

Of is grootmoeder dat weer vergeten?
1':11 wat was toen uw kapsel
en uw muts élégant,
Ook uw kleed was in omvang niet minder frapIJI\.nt,
J';n
wordt gij niet graag juffrouw geheeten?
!)ljnl<
11.

I

11

11.1111

terug aan de· school, waar ge leerdet
1<-L nd
cI,~

,

:huizen, de zandige wegen;.
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Heeft niet alles een vroolijker,
helderder
tint?
Gij bekent, dat ge ft alles veel beter nu
. vindt,
En gij hebt, in uw hart, er niet tegen.
Maar 't is grootmoeders eigen, ze zeggen zoo
wat,
Ook al is ft maar:"um etwas zu sagen".
Zij genieten
prat;
de vruchten des tijds en - zijn L~ ~
Zoo zoudt gij, als men hier geen verlichting
meer had,
U 't gemis weder duchtig beklagen.
En die illldere verlichting,
door u zoo gelaakt,
Kom - daar willen we eens goed over praten;
'k Hoop dat eens de soirée litteraire
nog
maakt,
Dat uw hart
voor verlichting,
veredeling
blaakt
Wil het niet

- moet \~., hart het maar laten ..

~'jeet gij -s-{aarom
men vaak die verlichting
zoo
haa t ,
En verwerpt al "\Alatnieuw "Vwrdt geheetel1?
't Is omdat het door anderen zoo voor wordt
gepraat;
]\1enhet denken maar liever anderen laat,
J~n·1t· geen moeite kost weinig te weten.
Ja, vooru.:Ltgang, verlichting,
de geest van
den tijd,
Zijn gevreesde, verschrikkelijke
namen:
Voor den oude, die ft jongere geslachte benijd;
Voor den dwaze, die 't leven in vadsigheid
slijt,

voor hen, die hun domheid zich schamen ..
I;ooh, rusteloos zien wij ze voorwaarts

l'Jn
I~!I

elo gaan;

111.1 )()

in hij,
die den tijdstroom zal stuiten?
I' lJuwoegt zic:1 onze aarde terug op heur baan;
N,H)II,
w.ij zijn voor verlichting
en volgen heur

WI()
11:0

"

V/lil

11,
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1Il'III'Uj t grootmoeder

J

t I.
wc"

II1

dlol

tranen met· tuiten.
10us dezer eeuw, hoe de domheid ook

IJ

"

~"i.jdgeest; - geen worstflen
J.. i ttéraire,
ook zi j wil en
I, I tllI lil vor'deren wat edel en schoon
I I dlill IlIlWUIl de grootmoeders - praten
'I.

1)

111
je)

dlJ

I ,,('jIJ

zal baten.
ZlJ moet,
is en goed,
..

( •.••• ) dat langes
den toren hèn
IL'J.tuurlijk een bliksemafleider,
dCJ
attributen
van de vooruitgang ..
•• "lh. I~'"II" .La een verbastering
van het meerv'lIld VIII)"f't'8nc-ma90n", vrijmetselaar
.. De
I .I
1.IIlII.1.:tr~ hebben in het verleden vaak
111
f' 11 l<wf1.<!u
re11k gestaan bij vele gelovi11. '1'. VIIII
JJohuizen heeft tot de vrijmetse1111'1
I••dloü:r'd en zal ook wel meer dan eens
lilt I
I L ollboe;rip gekonfronteerd zijn ..
IIvl
I'
j 11 t;cressante persoon van T. van
1, hili
1<llIll1lJn we waarschijnlijk
meer levensI I I IlIlidi 1'11' dun verwachten in een in 1965
I V"ltllllll,II)()11 gedenkboek van de Induutl,olu
V Il
1«111,
d11,1. d.oor de heer Gomel':3
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