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"AMPT EPE"

I Oudheidkundige Vereniging gemeente Epe.'I'

Volgens onderzoekingen van werkgroepen der
"Vlaamse vrienden in Frankrijk" ,onder leiding
van Dr.J.Klaas,stamt generaal de Gaulle uit
Golderland. ------------------

De naam zou in de loop der tijden
vorbasterd zijn tot: Dewalle, Dewaulle en
Dciwaulle tot de Gaulle.

Een der voorvaderen van de president was
i 11 de 15e eeuw kanselier van Gelderland.

(Overgenomen uit: Contactbericht van de
Golderse Oudheidkundige Verenigingen en
-JVlllHCa,Nr.6, nov.1959)
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AAN fliT BEGIN VAN EEN NIEUW JAAR.------------------------------
Aan het begin van 1965 wenst de Redactie van
Ampt Epe alle leden en belangstellenden een in
alle opzichten voorspoedig jaar toe. Toen
wij verleden jaar hetzelfde deden,hadden wij .
het goede voornèmen ons contact- en publicatie
orgaan vele malen met uwen onze copy te vullen.
Het bleef een voornemen. Drukke werkzaamheden,

studie en verblijf in een andere plaats maak- ~ ..ten het onmogelijk de.taak als redacteur· naar ~,
behoren te vervullen. Ook in het komende ,.

jaar zal dat het geva} zijn, daarom zal deze
taak zo spoedig mogelijk door iemand anders
overgenomen moeten worden, opdat het voort
bestaan van ons blad gewaarborgd zal zijn.
Echter niet alleen de redactie, maar in de
eerste plaats UW medewerking, uw copy, kan
ons blad zijn toekomst waarborgen.
Moge het daaraan in het· komende jaar niet
ontbreken!

A.N.Paasman

Het bestuur dankt de heer Paasman voor de
door hem verzorgde nummers van ons mede
delingenblad. Wij ho~~ri bok in de toekomst
een beroep op hem te mogen doen voor bij
dragen. Het adres van de redactie wordt voor
lopig; G.S.van LOhuizen, Beekstraat 20 Epe.

Het zal op prijs worden gesteld, als copy
voor ons blad,~Q_~~!~jk,voldoet aan het
navolgende~
a. getypt met regelafstand 1;
b. tekstbreedte maximaal 11 cm;
c. het papier aan één kant gebruikt (dus

achterzijde blanco).

I
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Bestuursmutatie.

Als opvolger van de he~rSchuurman,die naar
elders is vertrokken,werd tot onze penningmees
ter benoemd in de jaarvergadering van 8 okto
ber: de heer W.v.Meerten Ankerstraat 88 Epe.

Bijschrift bij de fotocopie

Als bijlage ontvangt u een fotocopie van een

.()schilderij van Epe: Hoofdstraat,gezien vanaf
+ .

~ de Emmastraat, uit - 1840 ..
Links op de afbeelding ziet u een boerderij;
deze was. van de familie Westerink (die later!
een boerderij had in het pand,waar nu de win
kels zijn van Scháns en Brouwer) .Hij staat op
de plaats waar nu de winkel van Vinkeis.
Voor diegenen die zich nog kunnen herinneren
dat de heer Holkeboer daar woonde en dat de
beek nog niet overkluisd was ,is het gemakke
lijker zich te verplaatsen in de toestand van
1840. Links achter kan men riog het witte tuin
mans huis zien.Het lag enigszins in de diepte,
zoals op en~ele ansichten uit het begin van
deze eeuw te zien:i..s.Het behoorde bij"Vijver
vreugd". Ee.chts achter ziet men een schuur,
die bij de PosthQorn behoorde en eveneens nog
op oude ..ansichten is te zien.De winkel rechts
op de voorgrond is nu vervangeri door de panden

Ovan Kuyters en Rempt.Naar ik meen was dezebplaats vroeger wel genaamd: "De Koepel" '.De
tollende jongen op de voorgrond is d~ groot
vadervan juffrouw W.Westerink (thans wonende
in "Licht in Duusterti) die zo goed was he"t
originele schilderij ter fotocopi~ring af t~
staan aan de heer Zandstra ..
Zeer erkentelijk zijn wij het Noord yeluws Dag
bladeN.A.C.) .Deze krant heeft hetclichá,waar
van de afdruk in de krant in september ver
scheen, gratis! voor onze lezers afgedruktL
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Enkele aanvullende aantekeningen over
de bierbrouwerijen in Epe

Behalve de bierbrouwerij "HET ANKER" ,waaraan
de heer Van Lohuizen een artikel wijdde,
bestonden er in Epe nog twee brouwerijen.
Veel plaatsen hadden vroeger een eigen
brouwerij ,maar dat een zo'n kleine plaats
als Epe er drie had ,mag wel een bijzonder
heid heten.Eén van de oorzaken moet wel ge
legen zijn in de goede kwaliteit van het
water.Maar ook de aanwezigheid van HOP heeft
hierbij een belangrijke rol gespeeld. Dat er
in Epe veel hop verbouwd werd,blijkt wel uit
het feit,dat de heer A.J.van der Aa het de
moeite waard vond dit in zijn Aardrijkskun
dig Woordenboek der Nederlanden (184-3) te
vermelden.Ook noemt Franciscus Martinius,
hervormd predikant- in Epe van 1638-1653,de
hop in zijn gedich~:

"Klaegliedt op ft benauwde jaer 1648".
Lag de brouwerij "HET ANKER" enigszins buiten
het dorp,een tweede was gelegen in de kom van
het dor~ op de wel zeer centrale plaats waar
nu het gemeentehuis staat.Aan deze brouwerij
was verbonden het dorpslogement aan de over
zijde van de weg,op de plek waar nu café
Boevestaat.ln verband met de bouw van het

gemeentehuis werd deze brouwerij in 1852
stop gezet. De put,waaruit men het benodigde
water oppompte,heeft nadien nog lange tijd
dienst gedaan als brandput:De derde brouwerij
bevond zich in het buurtschap "Woestel!. De
eigenaars heetten ook Brouwer en waren stam
verwant aan de Brouwers van de Oosterenk.
Als grondstof voor de bierbereiding gebruikte
men behalve hop ook mout. Nadat men de gerst
in de moutkuipen had bevochtigd werd het
graan tot ontkiemen gebracht. Tenslotte moest
deze ontkiemde gerst nog worden gedroogd.

r
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Dit gebeurde in de mouteest, een soort
droogoven. Een huis,genaamd "De Hooge Eest"
en gelegen tegenover de Algem.Begraafplaats,
herinnert hier nog aan>Waarschijnlijk heeft
er even voor het huis van de heer Brouwer
op de OosterEnk een huisje gestaan,dat de
naam "De Eest" droeg.

A.van Leeuwen

. Het door de heer Van Leeuwen genoemde ge-
~a.icht van Franciscus Martinius volgt hier.

Het jaar 164-8, het jaar van de Vrede van
Munster,was een bijzonder slecht oogstjaar
vanwege de te overvloedige regen. In de
zeventiende-eeuwse maatschappij betekende
dat honger en armoede, zodat de vasten al
zou intreden voordat het Kerstmis was. Er
was teveel "zegen van boven" gekomen.
Daarom waren de ogen van het klagen bijna
nog natter dan de wolken.

KLAEGLIEDT OP ft BENAUWDE JAER 164-8

o Heer hoe komt de lieve vrede
Met zulk een zuiren, duiren jaer?
Ons oogen en Uw wolken streden
Wie dat van beiden natter waar.
Quam eene week met zoet verblijden,

./<:)paar moest een heele maant voor lijden.
De sommerlocht bracht zooveel regen.
Den rijken oogst zoo veele nat,
Dat op het lant verging van zegen.
Wij hebben laas! te veel gehadt
Aan ft geen dat Achab hadt te weenigh!
Noch zijn ons harten even steenigh.
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Het rund eet heid' en stroo van hoppe,
Het kalf wert voor den tijt gespaant,
De brant is in de herfst al oppe,
De slachtmaant is ons' sprokkelmaant.
En lichtelijk zal de vasten komen
Aleer de kersrnis is vernomen.

puurtschappen en Marken (vervolg)

Eén van die Holtrigters is bij afwisseling
om de twee jaren belast met het geldelijk
beheer en doet daarvan jaarlijks rekening en
verantwoording aan de deelhebbers in het bos.
Om"het maalregt te winnen verschijnt men,
eigenaar zijnde van 100 of 500 bomen,ter
maalspraak en geeft zijn wens te kennen aan
de vergadering om daar in te worden toege
laten;waarop deze na te zijn be~indigd,een
som van 6 gulden als entree-Geld moet beta
len. 'Troeger bezat het bestuur van het· bos
nog het recht een ieder te we~en,die men
niet als maalman wilde aannemen.
De inwoners van Gortel zijn van ouds bevoor
recht "om zoveel turf als tot haar eigen ge
bruik nodig iste mog~n steken,zullende ech
ter op eis van den holtrigter verpligt zijn
met eede te verklarenden bösch direct noch
indirect met turf te verkopen of op eenige
manier schade toegebracht te hebben".
"Daar boven zijn alle erven in Gortel vrij
van betaling aan de pachter van het lmmen
veld, die haar eigen immen mogen houden en
zetten,zonder daarvoof te betalen en daaren
boven de erven die zelfs geene immen hebben
één vreemde stal en niet meerdere op haar
grond zonder betalinge van eenige pacht
mogen hebben. De inwoners van Gortel mogen
alleen gedurende de maanden april bonen
staken houwen voor eigen gebruik.

(>\
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Een zijn verplicht om hun Soore brand niet
door vreemde rijtuigen te doen halen, maar
zulks zelve moeten doen of door hunne naaste
buren laten doen".
De prijzen welke van oudsher voor een aan
deel betaald zijn vinden wij als volgt:
in 1638 voor een kwart aandeel holts f 1000,-
(tegenwoordige waarde ca. f 20.000,--?)
in 1750 75 bomen f 900,--

••..(); 1754 112';bomen f 1435,-"':1781 50 bomen f 635,--
1788 50 bomen f 450,--

Van de voor het bosch aangekochte aandelen
genieten de holtrigters 2~% van de koopprijs
als administratiekosten. Zij overleggen,
stellen vast wat er in een aanstaand jaar
gehakt en verricht zal worden; kiezen voor
aftredende holtrigters als anders.
Deze vergadering wordt met een maaltijd te
Gortel~besloten, bestaande uit gebraden
vlees, brood en wijn.

Uittreksel uit het malen-boek van het
Gorteler-Bosch onder Epe, van het jaar
1619 tot 1689.

Den Bedt der Malen
"lck love en sekere,dat ick den bus mit al
zijn ankleven en regten und geregtigheden sal

O)hOlt en trouwe wesen sijn regten to scutten\. und bestel voer te keeren ende niet en sal
nog om vrienden nog om m0gen verswigen
nog arglist nog om leedt, dat onse bus mag
schadelick wesen,So waerlick helpe mij Godt!"
Verder zijn er een 65 artikelen "van de
Malen der Gortel~r bus tot voordeel van
dien onderteikent, daarmede belevende samt
lick, wat se inholdende binnen,na te komen."

i
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de Buurtschap
en in 1852 in

Buurtschap
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Deze 65 artikelen ku~t U dus Wel zo'n beetje
bes?h?uwen als onze tegenwoordige Algemene
Polltlev~rordening. U heeft geen politie
verordenlng en kent deze niet eens ,geen
nood,daarvoor zijn er ambtenaren die
moeten weten wat er in staat.
lire k ,.
,ij .-' unnen overlgens rustig aannemen,dat
80% van de bevolking en misschien wel meer
uit 1620 toen niet konden lezen noch ."
schrijven,dusook die 65 artikelen aan
hun laars lapterLHet. Gortel se bos, groot
931 ha,werd 1 juli 1885 omgezet in een
N.V.en we~d in mei 1907 door koop der
aandelen elgendom van H.M.de Koningin.
Naast het Gorte1se had ·men hier in de
gemeente Epe nog:
de Buurtschap dorp Oene, groot 55 bunder

de Buurtschap Vemde, Norel en Di~khuizen,
groot 170 bunder

Tongeren was groot 163 bunder
het bezit van áán eigenaar

Dorp Epe en Lohuizen
groot 365 bunder.

De buurtschap dorp Epe is in 1868 verdeeld;
van het archief is niets meer te vinden. Uit
de opbrengst van de .verkoop der gronden werd
f 7500,-- aan de gemeente gegeven,waarvoor .
deze de wegen,bruggen,waterleidingenlan
tarens en nachtwacht moet onderhoude~de. '
overlge gelden werden verdeeld.
De buurtschap Zuuk,groot 210 bunder werd
verkocht tussen 1860 en 1870 (een behoor
lijk kapitaal bestrijdt de onkosten voor
het onderhoud der wegen). U weet waarom
Zuuk er zo goed voor staat.
De buurtschap Ernst en Westendorp de
grootte is in 1852 nog 1462 bund~r.

9

Er waren van het oude archief twee boekjes
over. Een klein boekje bevattende 20 bladen
waaruit blijkt, dat in 1722 de boerregten
zijn vast gesteld, verder staat er in ver
meld wie de boerrigters waren van 1731 tot
1769. De vergunning van 1754 tot het leggen
van een papiermolen, een verklaring van 1765
Over het eigendom van een dijkje en één van
1766 over het maken van een nieuwe dijk.

(.~Het aI}-dereboek be.vat de afrekeningen der~boerrlgters van 1711-1853 en nog enkele
resoluties op het boerregt genomen.
Van het eerste boekje is een kopie in het
Rijksarchief te Arnhem dat behoort bij een
proces d60r de boerrigter Peter Herms in
het jaar 1785 gevoerd voor de drostambt van
Veluwe tegen de weduwe van Jan Gerrits. Van
haar was een koe in beslag genomen wegens
boete. van 12. gulden waartoe haar zoon was
beboet omdat hij ganzen van vreemden in het
"wueste veen" had laten weiden.
U ziet voorwaar geen malse straffen. Ik raad
U daarom aan vooral goed de politieverorde
ning door te lezen opdat U dit niet zal
kunnen overkomen of dat men Uw televisie,
brommer of scooter in beslag gaat nemen voor
áén simpele overtreding.
De buurtschap Wissel groot 248 bunder, werd

Ol voor f 8000, -- aan de gemeente overgedragen,waarvoor het onderhoud der wegen enz. moest
worden gedaan. Alvorens dit gebeurde heeft
zich in Wissel nog een drama voorgedaan dat
bekend. staat als "Wissels Noodkreet"" wat
zich in 1887 afspeelde. Geen wonder, want
in Wissel is altijd wat. Hierover de volgende
keer.

F.Zandstra
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J?_e1angr i .H:: eSt tc tlt i ~'lg
Gelwel in de gee st van hr:::d;werk, van "Ampt Epe"

L3 de oprichting van de IIStichting tot be
houd van objecten met historische of kurtst
zj_nnige waarde in de gemeente Epe".
Deze stichting heeft ten doel het bevorderen
van het behoud van de historische schoon~
heid van de gemeente Epe en de studie van

de plaatselijke geschiedenis. In deze Stich- Î~,\ting werken samen: Burgemeester en Wethouders ~ '
der gemeente· Epe,de Oudheidkundige ver.
"Ampt Epe" ,de Noord-Veluwse J3ouwkring,de
A.annemerspatroonbonden Epe en Vaassen,de
Kon.Ned.Natuurhistorische Ver.afd.Epe-
Heerde, V.V.V. Epe en Vaassen,Emster Belang,
Oener Belangen de Middenstandsver. Epe en
Vaas sen. Door deze vele verenigingen bestrijkt
de stichting grote delen van de bevolking,
terwijl de vier dorpen van de gemeente ver
tegenwoordigd zijn. Hierdoor moet het moge-
lijk zijn velen voor het werk van de Stich-
ting te interesseren en ook financieel mede
werking te krijgen. De stichtingsacte werd
op 3 sept;1964 getekend en kort daarop kon
het bestuur reeds mededelen,dat een voor-
lopige koopacte was getekend voor de aankoop
van een der oudste boerderijen uit de gemeente.

Deze boerderij uit 1715 is geheel in stijl(~;
gebleven en is ,representatief voor de boer-
derijen ~n deze streek. Zij zal inwendig
weer inde oude toestand worden terugge-
bracht,en ,uitwendig worden gerestaureerd.
Het woongedeelte is weer verhuurd,maar de
deel en schuur blijven .ter beschikking van
de Stichting. Deze is van plan hier exposi~
ties te houden, maar deze ruimten moeten ook
voorlopig dienen voor opslag van de vele
goederen,die de Stichting van alle kanten
aangeboden krijgt.

11

In korte tijd werden o.a. ontvangen: enkele
boerenwagenR,~nkele oude ploegen en een oude
eg, een grote karnmolen en een karnton, z.g.
levensbomen, een oude lijkwagen, ..een grote
verzàmeling stenen en fosielen,afkomstig uit
onze gemeente, een achterschot van een
boerenwagen, brandspuiten enz.
Het is vooral voor "Ampt Epe" verheugend, dat
deze Stichting tot stand gekomen is en reeds

,,~.~direct zo actief werkt. De vele besprekingen,die er gehouden worden wettigen het ver
moeden,dat er spoedig meer mededelingen
gedaan kunnen worden. G.S.van Lohuizen

Monumenten in de gemeente Epe (3)

Monumenten van bouwkundige aard.

Sinds de nieuwe.~onumentenwet in werking is
getreden en de gemeentebesturen de mogelijk
heid biedt om (in'geval de gemeente zelf
geen munumentenverordening heeft) de daar
voor volgens hun mening in aanmerking komende
objecten op een gemeentelijke monumenten
lijst te plaatsen (indien deze niet op de
Rijksmonumentenlijst zullen komen) heeft de
gemeentelijke monumentencommissie bij het
gemeentebestuur erg aangedrongen om de door

Jo haar ingediende ontwerpli j st van monumenten> Ite behandelen en vast te stellen. Door de
commissie werd een lijst opgemaakt van alle
gebouwen (of onderdelen daarvan) welke
volgens haar bescherming verdienen en de
moeite van het bewaren voor het nageslacht
waard zijn. Hierbij werden ook genoemd een
viertal objecten welke reeds voorkomen op
de voorlopige Rijkslijst nl. de W.H~Kerk
te Epe, de N.H.Kerk te Oene, de Cannenburgh
te Vaassen en de toren van de N.H.Kerkte
Vaassen.

J
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Aangezien onze gemeente een z.g. landelijke
gemeente is, ligt het voor de hand dat de
verdere objecten werden gezocht in de
landelijke bouwkunst of te wel in de z.g.
agrarische sector en dus veelal boerde
rijen of voormalige boerderijen.
Zonder ook maar iets over een definitieve
aanwijzing of vaststelling te willen of
te kunnen zeggen, is het toch wel mogelijk
om te stellen welke objecten in de aan
dacht zijn aanbevolen.
Onze leden en belangstellenden doen goed
om hun aandacht ook eens over deze dingen
te laten gaan opdat misschien nog meerdere
objecten onder de aandacht gebracht kunnen
worden.
Voor het dorp Epe zijn voor s~eciale
aandacht genoemd de volgende~Djecten:
1. Een voormalige boerderij, thans inge

richt tot eethuis en atelier voor
interieurinrichting, op da hoek van
deTIellenweg en de Heerderweg.

2. Een voormalige boerderij, thans inge~
richt voor gedeeltelijke bewoning, aan
de Chevalierlaan no.13-15 in de buurt
schap Tongeren .naast de Chevalier
school. (Taa re)

3. Een boerderij, voormalig bezit van de
stichting "het Feitenhof" , in de buurt
schap TIijkhuizen (TIijkhuizerweg no.29).

4. Het voorhuis (eventueel met achterhuis)
van de boerderij Eperweg no. 27.

5. Een kleine boerderij aan de Wisselse
weg no. 80.

6. TIe z.g. Kopermolen in de buurtschap
Zuuk.

7. Een boerderij aan de Zuukerweg no.77
(anno 1715) in de buurtschap Zuuk.

r·'.
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(Deze boerderij is onlangs aangekocht
door de Stichting tot ,behoud van
monumenten, enz.)

8. Een land0rbeiderswoning'aan de Vlijtweg
no. 31 te Epe. TIeze woning is reeds eigen-
dom van de gemeente en het ligt in de .
bedoeling ook de inrichting weer te maken
zoals dit in de vroegste tijd van deze
woning moet zijn geweest.

:tC 9. Een landarbeiderswoning .aan de Wachtelen-'
bergweg no.9. Ook deze woning is thans in
eigendom van de gemeente en naar een
passende bestemming wordt gezocht.

10. TIe buitenplaats "Kolthoven" aan de
Tongerenseweg.

11. Het verenigingsgebouw lideGemeentewoning"
aan de Stationsstraat te Epe.

12. TIe buitenplaats "Huize Norel" aan de
Heerderweg.

13. De noordelijke gevel met toegangshek aan
de Hoofdstraat 110 •.

14. TIe zuidelijke gevel van de boerderij
Oenerweg 57.

15. TIe zuidelijke gevel van pand Molenweg 80
(Tongeren) .

16. Verder enkele bovenraamvullingen, deur
hekken en andere details van bouwwerken,

o welke nog nader moeten worden uitgezocht.
I I

Voor het dorp Vaassen ~ijn genoemd:

1. De voormalige watermolen "de Cannenburgh"
TIorpsstraat no.12 (bij het kasteel de
Cannenburgh, op de plaats waar de voor
malige houten watermolen is afgebrand);

2. Woonhuis met voortuin en toegangshek
TIeventerstraat no. 12.

3. TIe boerderij op de hoek van de Eekterweg
en de TIeventerstraat (141).

t_
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4. Een boerderij verbouwd tot woning aan
de Julianalaan no. 51 ...

5. Het waterrad van de wasserlJ ~)n de
Koninginnelaan('t Kraaiennes .

6. Diverse bovenraamvullingen en ornamenten.

Voor het dorp Oene zijn genoemd:

1. De korenmolen aan de H~~tw~~. de ( Jo,.;
2. De boerderij IldeMidde ee aan ,

Weteringsdijk no. 3.
De boerderij IIdeVoorn" aan de IJsse~-

3. dijk n~.8 (hierin zitten nog 2 kamers
met geheel betegelde wanden). De boer
derij wordt IIdegroo~e voorn""ge~~emd.

4. De boerderij "de klelne Voorn blJ de
onder 3 genoemde ... ,

5. Het voorhuis van deboer~er~~ ~out::: no.2.6. Het voorhuis van de boererlJ per

no. 14-16 .. '. 6
7. De b!erderij Oosteroe~erweg no. ~2 ~
8. Diverse bovenraamvulllngen endvtalls.

(wordt vervolgd) K.Meijer

De Ned.Herv.Kerk te Epe

Over het ontstaan van de kerk te.~p~ is niets
bekend. Het eerste jaartal,dat wlJ.l~v.m~de
kerk tegenkomen is 1176. In het Prlvlleglen
bo~k van de'Kerk te Hattem staat een af-

~ 'f~ uit het Cartularium van deze kerk,
sc rl, . 'dB' hop vanvan een brief van Goedefrl us, lSSC ..
utrecht uit 1176,waarin hijide kerk~n ~~~d
Heerde,Hattem en Vorchten,dle tot dle lJ

d dekark van Epe ressorteerden,zelfstan-
on er ... ~" '. '1 d 1 ken van Vaassen endigheid geert,terwlJ. e ,eer".
Oene onder Epe blijven. Hlerult mogen WlJ6
afleiden, dat de kerk van Epe tot aan 117

15

de centrale kerk was van de ~J,O.Veluwe,van
Vaasson tot c1eIJssel.Daar dit niet in enkele
jaren gegroeid kan zijn,moet er dus in Epe
al jaren een kerk geweest zijn,waarheen de
gelovigen uit de N.O.Veluwe ter kerke gingen,
hun doden begroeven en van waaruit de om
liggendo plaatsen langzamerhand hun kapèllert
en later hun kerken kregen.
Volgens de "Voorlopige ,Lijst der Nederlandse

tO Monumenten van Geschiedenis en:Kunst" deel IV,Gelderland 1917, dateert het oudste deel van
de tegenwoordige ,kerk,het onderste deel van
de toren uit het tweede kwart van de 12e
eeuw. Wij kunnen aannemen,dat men rond 1150
begonnen is met het bouwen van de stenen
toren,die in latere eeuwen 'verhoogd is. Daar
het ongewoon zou zijn Teeds direct een grote
stenen tOTen te bouwen met een bijbehorende
kerk,voordat er een kleine kapel geweest is,
moeten we wel aannemen,dat er voor 1150 in
Epe een,vBrmoedelijk,houten kerkje of kapel
gestaan heeft en vrijwel zeker op de plaats,
waar nu de grote kerk staat. Helaas was er
tijderisde restaurgtie van de kerk in 1962
niet voldoende tijd om een grondig onderzoek
in te stellen naar mogelijke oude fundamenten.
Wel werden er bij enk~le 'graafwerkzaamheden
oude fundamenten gevonden,maar deze waren

Ol van jongere kerken,waárwij straks op terug
kome~. Volgens Oostveen in zijn boek Velua
Catholica ,deel I blz.34 'schonkBrunhold
tussen 887"en 899 (vermoedelijk in 891 of
892) o.m. in de 'Mark Váas~en een kerk en een
hoev~ aan het Benedictijner Klooster Lorsch
in H~ssen (Duitsland). Mogen wij aannemen,
gezien de kefk of kapel te Vaassen en de in
1176 genoemde moederkerk Epe,dat er rond
900 reeds een kerk of kapel in Epe gesticht is?
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Alle gegevens hierover ontbreken~ maar ge
zien de kerstening op de Veluwe ln de ge
eeuw zullen wij niet ver af zijn van het
jaar 900 als tijd van stichting van de
eerste kerk in Epe.
Deze kerk zal,zoals de mees~~ kerken uit
die tijd,van hout geweest zlJn,het.
materiaal, dat volop aanwezig was ln de

bossen rondom het dorp .. , (Ook de plaats lijkt mij ,1andschappellJk ••.:)
gezien wel de aangewezen plek,. nl. even
hoger dan het omringend land, waar het
godshuis nog meer opviel.

Aan de tegenwoordige kerk kunnen wij duide
lijk onderscheiden,dat de bestaande kerk
de de~de stenen kerk is. In de eerste plaats
vertoont de toren' drie bouwfasen, nl. het

onderste deel, de eerste twee geledingen,
een romaanse bouwstijl uit ongeveer ~150,
daarna een verhoging uit 1250 met dUl~e
lijkegothische bogen. In ~ez~ verhoglng
is duidelijk te zien,dat hle~ln g~~mgaten
gezeten hebben,die aan,de bu~~enzlJde met
tufsteen,maar aan de blnnenzlJde ~et bak
steen weer zijn dichtgemetse~d. En.tens~otte
de laatste verhoging,bekroond met de sPlts,

uit ongeveer 1400 .... r " ,,(Met deze 3 büuwfasen corresponderen 2 moeten . ~
in de oostelijke torenmuur en de muur tu~sen
schip en koor, waar het dak van de verschll-
lende kerken tegenaan gezeten heeft. De ,
oudste was zichtbaar tijdens de restauratle
in 1962 en zit onder het stenen gewelf van
de tegenWoordige kerk. De muur mo?st Weer
bepleisterdworden,zodat dit nu nlet meer
te zien is. De hoek, die het dak maakte wa~
duidelijk romaans,het dak liep vrij vlak, ln
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tegenstelling tot het volgende dak (van de
tweede stenen kerk dus) waarvan de aan
hechting tegen de toren en koor ook nu nog
zichtbaar is boven het gewelf en onder het
dak van de tegenwoordige kerk.Uit de bouw
fasen van de toren en uit de zichtbare aan
hechtingen van de daken aan de toren en koor
kunnen wij dus komen tot de globale beschrij
ving van de drie stenen l5:erken,eenromaanse,

Oeen vroeg-gothische en de tegenwoordige, die
~ elkaar in ongeveer 300 jaar hebben opgevolgd.

En, hoewel qeze kerken in geen vergelijk
staan tot de grote kerken in de verschillende
steden,moeten wij toch verbaasd staan, dat
in een klein dorp als Epe,de geringe bevol
king het gepr$steerd heeft om in die tijd,met
hun geringe hulpmiddelen en in hun armo$dig
bestaan 3 keer een prachtige kerk te bouwen.
Want, hoewel de omringende dorpen Vaassen
en Oene,alsook de Buurtschappen natuurlijk
hun aandeel leverden,deze streek van de
Veluwe was in die tijd maar heel schaars be
volkt.Ter vergelijking diene,dat rond 1800
het dorp Epe nog geen 100 huizen telde! en
dat was ál weer 400 jaar later.

In het nu volgende zal ik trachten een be
schrijving,te geven van de opeenvolgende ker-

Oken.Allereerst dus de in romaanse stijl gebouwde kerk met toren.Deze bouw heeft plaats
gevonden in het midden van de 12e eeuw. De
toren heeft een grondvlak van 7.20 x 7.20 m.
De hoogte zal ongeveer 15 meter geweest
zijn, nl. tot even boven de tweede lijst,
die versierd is met ronde romaanse bogen.
Het fundament van de toren rust, evenals
van de gehele kerk, op een bed van veldkeien.
De muren van de toren zijn 1.70 dik en
zijn van binnen en van buiten bekleed met
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tufsteen en opgevuld met een mengsel van
veldkeien, ijzeroer en zand.
(Tufsteen of duifsteen is een zachte poreuse
steensoort, die uit de omgeving van Bentheim
moet zijn aangevoerd. IJzeroer is een ijzer
oxyde, dat in grotere of kleinere stukken veel
in de omgeving van Epe wordt .gevonden. en

waaraan de beken hun bruine kleur te danken
hebben). De oude kerk, die bij deze lage
toren hoort,had een oppervlakte van ongeveer
7 meter breed èn 16 ~eter lang,terwijl de
punt van het dak 10 meter hoog was~ De
muren van deze kerk waren ook van tufsteen
en deze stenen zijn vermoedelijk ook ge
bruikt bij de bouw van de volgende kerken,
zodat het zeer waarschijnlijk is,dat de
stenen,die nu de kerk van buiten bekleden
nog de oude stenen zijn uit de 12e eeuw.
Het dak was vrij vlak,de tophoek was onge
veer 1050 en liep van ca. 10 meter hoog in
de nok, tot ca. 7 meter op de zijmuren.
Helaas is over zoldering en bekroning van
de toren niets verder te achterhalen.

In het midden van, de l3e eeuw is er al w'eer
een grote verbouwing,in vroeg-gothische .
stijl. De toren wordt 4,5 meter verhoogd,
met aan 4 zijden galmgaten. Deze galmgaten
waren in het midden afgesloten door Jonische
zuiltjes,die nu een verdieping hoger staan
in de nu bestaande galm-.of bommel gaten.
Deze galmgaten in 1350 wijzen er m.i. op,
dat er toen al een of meer klokken in de
to~en zijn aan~ebracht.
De verhoging van de toren is ook weeruitge
voerd in tufsteen aan de binnen- en buiten
kant.Vermoedelijk zal de toren bekroond
zijn door een grotere of kleinere spits,
maar hiervan is niets meer te vinden.
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Van de oude kerk werden het dak en de ZlJ
muren afgebroken,maar de oostelijke muur
is blijven staan, zodat de lengte van de
kerk, 16 meter, dezelfde bleef.De breedte
werd gebracht bp ca. 10 meter.De kerk had
dus ongeveer de grootte van het thans be
staande schip. De hoogte van het nu zeer
spitse dak kwam op ca. 16.50,waarschijn
lijk nu met eéh~hö~tèn zoldering of houten
gewelf.
Vermoedelijk zal èr aan deze kerk aan de
oostzijde een koor aangebouwd zijn, evenals
de romaanse kerk wel een absis of kleine
aanbouw voor het altaar gehad zal hebben.
Ook hiervan is helaas· niets teruggevonden.
Vooral ook, omdat er in het bestaande koor
nogal eens gegraven is o.a. voor het aan
leggen van een grafkelder en in deze eeuw
voor de verwarming.
Wij moeten dus met deze zeer schaarse ge
gevens onze verbeelding aan het werk zetten
om deze gothische kerk uit het midden van
de 138 eeuw te kunnen voorstellen.
Heeft de eerste, romaanS8, kerk 100 jaar
dienst gedaan, deze gothische heeft ca.150
jaar als een sierraad in het kleine dorpje
op de Veluwe gestaan, totdat hij te klein
was voorde schare gelovigen die zondags
hierheen togen voor hun godsdienstoefening,
het volgen van de catechismus, door de kin
deren, en ook voor het uitwisselen van
kerkelijk en vooral wereldlijk nieuws. Al
zal dit laatste vermoedelijk meer plaatse
lijk nieuws geweest zijn.

(wordt vervolgd)

G.S.van Lohuizen
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Over het ontstaan van de Wijerd

Dit stukje nog niet zo ver verwijderde ge
schiedenis zal door de meeste, leden van

Ampt Epe, die 's zomers zo ,nu en dan een
bad nemen in het zwembad De VVijerd:, zeker
op prijs gesteld worden.

"De Eper Zwemkom, een voorbeeld1l
door W~Ringlever

Heel de Eper zwemkom met al wat er los enc ~
vast is,kost ongeveer duizend Hollandsche ~ ,
guldens.' n Handjevol geld voor iets goeds.
'n Sommetje te klein om er hooge torens en
groote springplanken voor te bouwen, van-
waar de duiker-zwemmer z'n snoeksprong of
wat voor anderfraais,kan vertoonen. Een-
voud en nog eens eenvoud,degelijke eenvoud,
een~oudige degelijkheid kenmerken de inrich
ting.Voor nog geen duizend gulden is in een
plaats van zeven duizend zielen een zwem- en
badinrichting gemaakt ,waarom menige plaats
van meerdere zielen Epe benijden zou.Bijkans
iedere geme~nte~gelegen op enigszins hellen-
den bodem k~n ft Eper voorbeeld navolgen.
Als er maar een paar menschen wat voor over
hebben.Een paar Epenàars,dood-eenvoudige man~
nen,gevoelden wat in hun gemeente op't ge-,
bied ván watersport ontbrak en geheel uit
eigen initiatief maakten zij een, Plannetje·C'
In een behoefte zou hun geesteskind stellig
voorzien,immers aan liefhebpers van zwemmen,
en baden bood Epe tot nu toe weinig aantrek
kelijks. 't Kanaal van Dieren naar Hattem,
een half'uur loopen,is slechts voor geoefende
zwe~TIers geschikt en op nog grooteren afstand
VlaS voor niet-zwe.mmers· een bekrompen gelegen
heid,de badplaats is een wijerd (vergaar-
plaats van water voor een watermolen). Voor
het vrÓU\velijk geGlacht,d2t toch zeker
Gvenveel recht
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heeft op baden als de zoogenaamde sterkere
helft der menschheid,konden beide plaatsen,
onbeschut als ze waren,geheel en dfal niet
dienen. De zwemkom zou gevestigd worden op een
stuk land naast de Klaarbeek en daaruit zijn
water ontvangen. Genoemde beek,een helder
stroomende,zooals men er op de Veluwe ver
scheidene aantreft,geeft boven Epe drijf
kracht aan twee wasscherijen.Het te gebruiken

<:)1 water was niet volmaakt,doch zeker meer geschikt voor ft doel dan,wat men in de meeste
groote steden gebruikt.Den Leidschen profes
sor Dr.MacGillavry werd advies gevraagd.
Half Maart van dit jaar kwam zijn antwoord:
men kon voorlopig gerust voortgaan met het
uitwerken der plannen en intusschen aan een
bekend onderzoeker van water opdragen enkele
monsters uit de beek te analyseren en deze
monsters trekken: ~~n stroomopwaarts van de
laatste waschinr1chting,é~n op de plaats
waar de zwemkommoest komen,en twee tusschen
de beide. inrichtingen (~~n onmiddellijk be
neden dewasscherij en ~én enkele honderden
meters lager). Chemisch onderzoek is in dit
geval voldoende,meende de,hoogleeraar,omdat
het als maat voor alle eventuele verontreini
ging kan dienen. Het scheikundig onderzoek
toonde geheele afwezigheid van ammoniak in de

,0, vier monsters en gaf Prof. Mac Gillavry aan
leiding te verklaren "dat er geen enkel be
zwaar bestond om de zwem- en badplaats te
vestigen twee K.M. beneden de wasscherij en
evenmin in het gebruik maken der inrichting
voor het doel,waartoe ze in het leven werd
geroepen.1I
Hoe het werk voltooid werd,daarvan geeft de
bijgevoegde foto-afdruk een tamelijk duide
lijk beeld.Het geheel is een vierhoek,waar
van men op de afbeelding drie zijden ziet.
Aan 't hoofd ontdekt men enkele zwemmers,die
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aanstalten maken om te water te gaan of om
te vertrekken. Dicht bij de plaats,waar
zij staan,ian de linkerzij, kan men de
houten uitmonding van een Quiker waarnemen,
Het water uit de Klaarboek wordt door een
stuw,dien men naar gelang van ·den water
stand hooger en lager kan stellen,naar
dezen duiker gekeerd. Te begrijpen valt dat
als nu aan 't benedeneind een even groote
duiker is,het water met kracht door 't
bassin wordt gedreven.Verversching van
water?voor vele overdekte zwemplaatsen in
de steden zoo kostbaar, geschiedt hier ge
heel gratis en daarbij geregeld en over
vloedig. Het stuk land, dat tot bodemen
plaats voor de wallen van de inrichting
dient, is zoo ver uitgegraven, dat de'eigen
lijke zwemkom in 't ondiepe gedeelte 1 Mi
en in 't daarvan door 'n h~kje afgeschei
den diepe, 1.40 M.diep is. De lengte van
't groote (diepe) bassin is 14 M. ,van ft
kleine 6; de breedte van beide is 10. Er
zijn~gelijk men ziet- zes kleedkamertjes,'
een bewaarplaats voor badgoed en hand
doeken en een zitje voor den badmeester.
Verder zijn er -zooals men niet ziet,doch
wel op gezag zal willen aannemen-behoor
lijke retirades. Het bassin, dat aan de
oppervlakte van ft water nog 3 M.langer
en evenveel breeder is dan op den bodem?is
omringd door een aarden wal van 1 M. en
daarop staat een heining van 1.50 M.
Menschelijkerwijze is bij deze simpele in
richting aan alles gedacht wat haar tot
een geschikte kon stempelen,tot een voor
beeld voor die plaatsen,waar de snelvlie
tende beek den bewonersnb~ niet op dezelf·
de gedachte als de Epenaars deed komen .

,( ~j
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Reeds in 't eerste jaar heeft de Eper zwem
kom ruim 70 abonnés (waaronder 15 vrouwelijke).
Bij 'n abonnementsprijs van f 2.50 is de
onderneming nu in staat rente te geven.
Zeker is dat iets, waarover de personen?die
aan den opzetdèn stoot gaven? zich v~r~
heugen, doch zij 'betreuren het dat het zoo
genaamde "volk" 9 de arbeiders en' andere.'·
minder bezittenden, die ts Zaterdagsavonds

..(:;"ande "volksbaden" geqruik kunnen maken
(voor éán dubbeltje mag men er zidh dan met
zeep reinigen, anders is zeep verboden),--
nog-zoo weinig gebruik maakt van de inrich
ting. Maar Z.oo was 't bi j de oprichting der
volksbadhuizenin de groote steden ook. Dat
is immers langzamerhand "beter geworden?
Mochten inwoners vari enkele -liefst van vele~
kleinere gemeenten in streken met hellenden
bodem door dit opstelletje er toe gebracht
worden in de plaats hunner inwoning iets .
dergelijks op touw te zetten, dan wa$ ft
doel bij ft schrijven ervan beoogd, bereikt.------

. '"'-"

Zijn de inlichtingen?hierboven gegeven,onvol
doende,men wende zich tot Dr.Loeff te Epe90f
tot den boekhandelaar J.L.Scholten~aldaar9
wien de:lezers en ik naast vele gegevens het

Okiekjevan den zwemkom te danken hebben. De\ 'lichá werd vervaardigd naar een foto Van._ ..'
den heer Scholten. ' ..

Uit; Eigen Haard 1901 (p~596-597)

(De fot09hier bedoeld heeft (zij het kleiner)
ook gestaan in "De Gids voor Epe" van 1905?
geschreven door Burg. Sweerts de Landas).

•..--------------------------
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Als nieuwe leden traden toe~

Dersinger-Nakken mevr. Kievitsweg 21
Wapenveld tel.05206-2336,

Leeuwen A.van Goudse Rijweg 49 Boskoop
Putten J.van Markt 19 Epe tel.2214
Putten-Groothedde T.van idem
Putten W.van idem
Ree Dr. A.P.v.d. Orionweg 123 Haarlem
Rietveld E. Korte Blekersweg 35 Epe

tel'.'2981'
idem

Fasantstraat 8 Wapenveld
Rozenhof 43 Epe, ''
p/a Heerderweg 9 Epe

Bloei"Hoofdstraat 43 Epe
tel. ·2696'
Ankerstraat 41 Epe
Norelholtweg 5 Epe

Overledeng----
Roest A.v.d.

Als lid bedankten~

Rietveld Mevr.
Soest W.van
Steenks
Stork P.
V •V •V. "Epes

Veninga A.Jo
Witkamp Me j.M.

Groeneboom T.
Groeneboom Mevr.
VrIelink
Zimmerman

Adreswijzingeni

Meerten W.van
Paasman A.N.

Dellenweg 16 Epe, !

pelzerpark'60'Epe
idem '

Kapelstraat 43 Epe
Dorpsst~~at6 Heerde

Ankerstraat 88 Epe '
,Marisstraat 32 Zandvoort
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