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Redactie adres

N.Paasman,
itleemeweg6,
EPE.

Secretariaa' van de vereniging~

G. ter Braak,
Stationèstraat 27,
EJJE •

Voor het afgeven van stukken of dorge
lijke voor de vereniging:

G.S.v.TJohuizen,
Beekstraat 22,
EPE. (tel.no.2221).
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TEN GELEIDE.

De geschiedenis van een dorp of een streek
kan zeer interessant zijn, mits men er in
slaagt, voldoende gegevens te verzamelen
en deze in het juiste verband weet te
plaatsen.

De nieuwste Eper vereniging "Ampt Epert

sch~nt ernstig van plan te z~n, daarnaar
te streven.

Er zullen ongetw~feld veel inwoners Vffil
het dorp en de omgeving z~n die haar werk
cm deszelfs resultaten met belangstelling
zullen volgen) zonder zelf t~d of aanleg
te hebben aan dat werk persoonl~k mee te
Cl oen. Voor hen zal dit blad evenzeer van \
betekenis kunnen z:ijn,als voor hen die
rcclJtstreeks aan het speurwerk deelnemen,

Ik hoop, dat de kring belangstellende
I ('7,o1'sgroot zal vvorden en dat "Ampt Epell
("'Ï1, zal slagen? de inwoners warm te maken
V(I()I' ciclLLstorie van hU.n voorzaten. Ik I
w( Ilil 11(·1; blad een clémkbal'oen ruiElG lezers

fi.}:j .~~..::i;?):::>:
Ici., (;"'l>- \' \
( /?//;:/>;~ \1/"-;" ······;'5 r';

dit eerst\e ~(jJ.i;.'>~Yi··~l:'i

Met het verschijnen 1.fa~~\:G&'0'/'
nummer van het lVIeded~- '. /lingenblad van "Ampt -.--/
Epe" is een grote wens
in vervulling gegaan.
Het is voor bestuur en
leden prettig een or~
gaan te hebben, waar-
in regelmatig medede-
lingen kunnen worden
gedaan betreffende de
vereniging.
Maar vooral de mogel~kheid
om allerlei kleine aan.
tekeningen en stukjes
zelf te kunnen publi.
ceren, is zeer waar-
devol voor onze vereni
ging. Het gebeurt nog
wel eens, dat er b~
een onderzoek aardige
b~zmnderheden over Epe
opduiken. Deze lenen'
zich niet voor publi
catie in krant ol t~d
schrift. Toch kunnen
z~ voor andere leden'
van belang z~n. Dit
blad geeft nu deze mo
gel~kheid. En nog vele
andere ..
W~ z~n daarom bl~ met
dit eerste nummer. On-
der goede leiding Vall
de heer Paasman ver
wachten wij een goed en
waardevol blad. Moge .
het veel en goede kop~
ontvangen, zodat ieder
nummer een verrassing
zal zijn.

G.S.van· Lohuizen.
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4.
AAN DE LEZERS.

Waar mensen samenwonen, wordt geschie
denis gernaru{t.Er is in dit opzicht geen
principieel verschil tussen stad en plat
teland'. Wel hebben de, steden, centra van
politiek leven, handel en verkeer, en van
cultuur, meer invloed op de loop der ge
beurtenissen' gehad dan ,de plattelandssa.
menIevingen. Ook waren zijvaak enige tien
tallen jaren voor op de ontwikkelingen op
het platteland. TIeze voorsprong hebben de
steden lange tijd'behouden en is .pas in de
twintigste eeuw grotendeels teniet gedaan.
In elebloei tijd bijuitstek van de Hollandse
steden, de zeventiende eeuw, moedigen de
stadsbesturen het schr~jven van de geschie.
denis V8..ll de stad aan'. Vele groter'e steden
namen een aparte geschiedschrijver in dienst
Ook de geschiedenis van hun eigen tijd hield
men b~, zodat wij nu van de meeste steden
een uitstekend overzicht hebben van hun
ontwikkeling. Van de geschiedenis van het
platte land weten we veel minder.

Bovendien ontstaan in vele steden al
vroeg historische verenigingen, verenigin
gen te vergelijken met ons "ampt Epe", die
met steun van de plaatselijke overheid hun
belangrijke werk verrichten. Hoe eerder de.•
ze verenigingen ontstonden, des te minder
belangrijke gegevens zijn er verloren gegaan
of vergeten. Vooral in de tijd van de Ro
mantiek, + 1775-1850, waarin de belangstel
ling voor-het eigen verleden zeer groot
was, zijn er nogal wat historische vereni
gingen of genootschappen opgericht.

"Ampt Epe!! is in 1960 opgericht. pàs in
1960. De consequentie hiervan is, dat het
beslist niet mee zal vallen een enigszins
volledige geschiedenis van de omgeving
var: wat nu de gemeente Epe is, te kunnen
oarnenstellen. Er is helaas al te veel ver
larc,n gegaan. ])it stelt des te hogere ei-

(

c'

sen aan diegenen van ons'die mee willen wer
ken aan de rekonstruktie van de historische
ontwikkeling. Onmogelijk is het echter beslist
niet. Er is nog veel bewaard: er zijn aller
lei oudere en nieuwere publicaties over de
geschiedenis van onze streek, vele verbor
gen in onbekende boekèn en tijdschriften: er
zijnnog archieven, vaak in een verwclarloos
de staat: er zijnnog afbeeldingen en nog
voorwerpen. TIit alles op te sporen, te on
derzoeken en te beschrijven is de taak VE111 de

/~Tereniging "Junpt Epe", een tccak die ele,:oort
'-':.0kng van ovel'd:cachtvan de cultuul'geschle

c1enis van. onze landstreek in het bizonder ,
zal mogelijk llléLken.

Ons verenigingsblacl nu, kan in deze ont
wikkeling een belangrijke plaats innemen.
Willen wij van elkaar vreten wat wij onder ban .•
den hebbe:n, wat wij gevonden hebben en ook
wat v,Tij niet gevonden en eV8ütueel wel ge
zocht hebben, dan kunnen wij elkéi.élrop de
hoogte houden via dit blad, zodat zijniet
langs e11<.:aa1'heen hoeven te werken. A1.1E:
enigszins afgeronde, of voorlopig afgeron
de, onclerzoekingen kunnen nu gepubliceerd
'!'JOrden.TIaéLI'YlélHf:rLzal aandacht besteed wor
den aan voor ons doel belangrijke boeken,
tjjdsc}}riftartikelen, musea en tentoonstel-
1ingen. ,~~,

Het blad vel'sch:ijntiedere keer als er

.iI' -'.oldoendekopie is: voorlopig nog gestencild
"-,-ater rnisE1chienin een technisch meer vol
maakt el'vorm.

TIe redaktie hoopt, dat alle lezers me
dewerking zullen verlenen en dat zijhet
blad ook ondel' ue aanuacht zullen brengen
van niet-leden die geïnteresseerd zjjn, of
geïnteresseerd zouden kunnen worden.

A.N. Paasman.
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BUURT SOHA1)PEN EN WARKTEN.

De gemeente Epe beschikt tegenwo·ol'dig
over 300 km verharde en 220 km onverhal'de
wegen. Voorts is z~ eigenaresse van ver
schillende beken en sloten. Hoe komt toch
de gemeente aan al die wegen en watergan
gen? Voor het antwoord hierop moeten we een
duik in het verleden doen.

?pde.lagere school leerde U in de ge
sclnedenlsles o. a. "100 iaar v Ohr kQTl'ende Batavieren in ons lanEt".' Dle vestig({dn

.zich in verschillende delen van ons land,
visten en jaagden vvat, doch hielden ook
vee. Of dat nu Vlel allemaal zo eenvoudig
is (~egaan, weten we niet precies, wel is
bekend dut ook v66r die t~d hier mensen
leefden en zo het een en ander deden.

Dichte en uitgestrekte onaangeroerde na
tuurbof,se:n bedekten voor eeuwen de Velu:we,
toen nog een sché:ars bevolkte streek. Wel
licht vormden de ver~chillende bossen op
dit gelÜec1 van de Velm.re gelegen toen een
salilenhs11gend geheel, alleen onelerscheiden
door de namen der a2ng~enzende plaatsen,
als Stevel'ew8.1d (Staverden) , Suoert (Soeren
Wiehei (1:'issel) en LIuI0 (Hortel ) aan de nu
nog aanwezig6 ~~Jo Hullen gelegen.

Van het jaar 0 tot de 8e eeuw beE1chikt
men over weinig gegevens omtrent het ont
stCtan v<:,;.nbuurt schap IJ en en markten. In die
tijd vvas het gro.nde:Lt;endom of gebruik V811
landerijen door i cd er voor zich niet bekend.
Het lam: be:r1001'c1e[',aD (~e st2m en werd. beur
telings door een clcel van de stamleden be
l)Quvrd, terwijl de vruchten van de arbeid aan
allen ten goede kv-ram.

De w~ze V811 bebouwing die het volk volg-
de, bracht mee, dat elke ~cker na een jaar
gebruik een. jaar braal:::. lag. Grote omwente
lingen, waardoor plotseling nieuwe toestan
den in het leven werden geroepen, kwamen
in die t~d niet voor en in vele opzichten

c
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behielden de zeden en gewoonten der latere
ttden de kenmerken der vroegere. De weiden,
heidevelden en bossen werden door alle le
den'·van de stam gemeenschappel:ijk gebruikt,
alleen de woning en een stukje grond daar
omheen kvvam elk lid in eigendom toe. Deze
in elkaars nabijheid gebouwde hoeven vormden
een dorp, of liever de buurtschap. In oor
konden uit de 8e eeuw, de oud.ste, die van
Germaanse stE.i.liHllenbehouden zijn, wordt mel-'
ding gemaakt van "marken r: •

I' In giftb:.cieven over goederen. rW.rl kerken
.- en klossters geschonken en 001<::ln oude

Germc~811Sewetten komt het woord "rnarcat!
voo:c in de betekenis van het bij een dorp
of buu:rtschaD behorende grondgebied, dat
dool' de invfonel's gemeenschappelLjk gebruikt
wordt.

In de wijze van bebouwing moest ieder de
door de stam gegeven voorschriften opvolgen.
In de Friese landy;echten wordt gesproken
over de 1Thammel'kenll of "hemrikkenif, gronden,
die in eigendom behoorden aan de bu.urtschap,
doel! die verdeeld werden en waarvan aan elk
gezin der buuy,tschti.p een deel ten gebruike
werd toegewezen voor de tijd van 4 jaren, D8
grol'Jclen, die gerYieenschappelijlt gebruikt wer
den, worden in die landrechten "menskeren"
genoemd.

TIc macht die; dOOl' de markbesturen in late-
1:'" 'C t:ijclen over· essen en enken werd ui tgeoe-

..r.'enu, is hieruit te verklar'en, dat die bouw
landen eens een deel ui tma}01kten van de mar
ken en dë.arvan langzamerhand zijn afgeschei
den.

Voorafgèi.anc1e l'e(jeneringen samenvat tend,
komen we tot de konklusie, dat de marken
samenhangen met de eerste vestiging van de
Germanen in vaste woonplaatsen, iHet ue over
gang van het nomadenleven tot dat van een
akkel'bouwend volk. Het door een geslacht of
stam in bezit genomen terrein, dat door al
le leden gemeenschappel~k wordt gebruikt,
is wel de oudste vorm.

7.
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Ieder van deze leden hakte hout],l dreef vee,
groef turf van deze gemeenschappel:ijke gron
den, waar h:ij verkoos. lvIaar weldra was er
(']en regeling van het gebruik nodig; zo kwam
het dat op een gegeven t:ijdstip de in een
buurtschap won8nde eigenaren van hoeven een
band vormclen, en beslui ten namen, dat geen
nieuwe vestigingen in bun buurtschap wer
den tOGi;elaten dan met algemene toestem-
nling .

U ziet nie~s nieuws onder de zon.

F. Zandstra.

vervolg vml blz. 12.

Het gemecntebestuur heeft de molencom
missie toegezegd, d2<.thet rad VCill de Koper
molc;n te Zuuk water zal houden, na de uit
voering van de normalisatie van de Klaar-
beek.

G.S.v. Lohuizen.

vervolg van blz. 14.
frot slot nog enige keorakteristieke uit .•

drukkingen: "Ak 't op de gavel hebbe, krieg
ik 't ok wel op de hilde": "rt leste hemp
hef gien noac1zak": "ik kleede mien niet uut
veur ik naor bedde gao!l: "dat spr'ek as 'n
goedbuul!l: tI 'n wieze henne leg ok wel 's
een ei in de bre.ndncttels!l: "die rt licht
hef lIlUt 't laotem schienen" en "de eerste
lèpel's bent mangs te heite, de lesten te
kold 11 •

c.

c

LITERATUUROVEREPE.

Een begin werd gemaakt met het verzame
len van literatuur over Epe uit boeken en
tldschriften door Mej. Berkhout (oud-bibli
othek[ireSSe . Dit werk wordt een BIBI;IOGRA
FIE over EPE (bestaande titels, die in de
loop er t:ijden verspreid bekend werden en
die the.Ils zoveel lllogelijk gewogen op belang
rijkheid, be::Jchreven en systematisch geréJJ1g
schikt worden). Gelijke:bt:ijc1 wordt nagegaan
waar deze wl;rken zich al zo bevinden kunnen

11~ in de omgeving van Epe en elders in Heder
,,' land, een soort van Centraal catalogus vor

mende (ergerwaanwezige titels-;b.etzij in
bi bJiDtheken, het zij in parti.kuliere verzame
lingen). Van belang is het om al deze lite
ratuur te zien ter waardering en om eventu
eel van annotaties te voorzien.

IJl;;clen, die lJoekwerken of tijdschriftenar
tikelen over Epe bezitten, zouden mee kun
nen helpen door deze literatuur voor korte

ï5;;' v:co.u\\;ellbö-iïcr--V811termijn8..an Mej. B te wil-

P v cl f meRQcl- len lenen ter beschr:ijving •• • .• 1i...,..l.. .)..,.;~--'
schadestr.31 ArdE Te z:ijnder t~d kunnen de
W. ürgo.niscertvm leden dml ":reel' profiter~n
19 tot 22 lilG.a:ctas. van deze glCIs van het bIjeen

et:Jn biJeenkornstnet I~7~:'achte geordende matcè-al:; ondervverp :r.ldal ,
"De Veluwe en haar Tot dusver' werd het

~ lwvolking1!. ooekenbezi t van Epe' s Ge-
~ Eer ()''ge"re'l da+ rneente-rnuseum beschreven, I • C ~ v • .l, c c' , 'tl ' t .1 l'" ....(.~,,.,,, ,__ !Bn lS ,. lans (te par l"(U le-

~ll( 1.1W. ,&,~_c:;rlgmad.,,-t re bibliotheek van den
Dlt L~l;1.Ü~JeGeldi-?rs(~hecl' G.S.Lohuizen in be
gromU hooft de ll1- handeling. Alles wat zich
drul< van vele oou- ,van. nabij presenteert be
wen l':('uchiedcnis in Ivordert de vlotheid ~an
zi,jl] ItlÜd. Het is !completering. Uiteindel:ijk
verv'(!l.g op ,blz., U..,ikunnen dan nog plaatselijke

bil)l jo theken woraen bezocht, hetgeen meer
tijd I'OV end is. Uw medewerking, door mat eriaal
aan L l~ Gl'agen en het kontakt hierover, zal
du:: III 'cl welkom zijn. Gaarne vooraf een tel.
aan 1I1(',i • Derlchout, Sparrenlae.n 12, t01.2056.

9.
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( ~ervolg van blz. 9 (mededeling)

lang zichzelf gr:;:lJleven,maar in de na--oor-
logse jaren wordt het geraakt door heftige
impulsen. Hoe i:Joont,l\~c,dten \verl;:tmen er?

Dinsc1agmiddad 19 - vrijdagmorgen :E2il1Eala:rt
Prij s f 14,----(excursie inbegrepen).
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EEPE, OEN en HET MEIR.

Van de neer D.A.Smit ontvingen w~ een ko
pie van de beschrijvingen van Epe, Oene en
een nu geheel vel'dwenen meer, een meer ter
grootte van het Uddelerrneer, uit "De geo
graphische beschrijving van de Provincie Gel
derland" uit het jmu' 1772, van bijna twee
honderd jaar geleden dus.

Het boek, dat in Amsterdam uitgegeven is,
bij de achttienc1e-oeuwse boekverkoper Pieter
Vé~n Entro:o, bevat ook een beschrijving van
éUlde:C8pl,:u::tsenuit onZE: omgeving. - Het be
vindt zich in de Openbare Leeszaal & Biblio
theek te dE:PB.' -

EErE. Een fraiCLigroot Dorp en Schoi t-Ampt
bij Heerde. 3 lYIIjlc;}1Véln Harderwijk, en omtrent
even zo wijt van Hattem op de Veluwe. gelegen
alwé~ar men ten Noord en vel(~ Duinen en Zécnd
bergen D,nntrcft. De Inwoonders geneeren zich
Çlldaar "'et den Landbouw en met het weiden
van Schapen; om dit Dorp "vast veel Hop: hier
worden ook verscheidene Papiermolens gevon
den. De Gereformeerde Kerk, die vrij oud is,
word er door 1 Erc(1ikant bedient; men ziet
aan de z;elfde veel Duifsteen, hebbende een
spitsen Tooren; zijnde een gedeelte van de
zelve door het Onweer afgeslagen, doch se
dert weiilerofaopgebomvt;, die Gemeente heeft
alhier l~en groot aantal JJedematen, maar
Roomschgezinden zijn er niet veel, onder het
Schout-AllWt van Eepe behooren de Dorpen
Vaassen en Oen.

Onder Hattem vindt men over Epe:
Verder in 1674. den 17 Ju.ly,heeft het Hof
Provi:tlciLtal,ook vel'ötaan bij Sententie tus
~en Burgemeesteren, Schepenen en Raden der
Stad Hattem, tegen de Jonkeren en Scholten
van de Ampten Eeepe en Heerde, dat die van
Eepe en Heerde de Stads Gragten moeten ver
diepen en graven.

c.
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OEN.

Is een Dorp onder het Schout-Ampt Epe,
op de Veluwe, tusschen de Veluwsche Beken,'
die bijHattem in de Yssel Stroomen gelegen.
Het is omtrent 100 Huizen groot. In en om be
het zelve heeft men veel Geboomte en zeer
veel Graanland. De GereformeeJ::'deKerk al
daar, oudtjjds aan clen 1:1artelaarDionYsius
toegewyc1t, wordt thans door 1 Predikant be
diend. Even buiten Oen stondt eertyds een

~1(,TZlooster,é1Elnde H.I'Iaagd11aria van Nazareth,
,.J toegev;ydt. In de voorgaandE: Eeuv; zoude het
door (1e Beuren StaéJ..tendes Vorstendollls Gel
re en Graafschap Zu.tphen, met al wat el'toe
behoorde voor 50.000 gulden verkogt zijn? en
heeft de naam van Gen Klooöte:c verlooren
zeclE.::rt1662,' wanneer de Bouwplaats , die al
leen van net gantsche Gebouw noch overge .•
bleven was, door den Schout voor een Woon-'
Huis gebruikt wierdt.

HET Tom IR •

Een halve Myl ten Zuic1west(;nvan het Dorp
V2nssen ge18gen, is omtrent van de groottE:~
als het Uddeler-Meir. In het zelve, werd
zeer smakelyke Visch gevangen.

11 •



VERSI,AGvan de laeing van ir. I,ugtmeyer
f'Het karakter van de oude Veluwse bevolking
naar aanleiding van gezegden en ui tdruJrkingen!! .

De spreker begon en vertelde ons dat al
lerlei gezegden strikt gebonden zijn aan het
gebied van de Veluwe, gezegden waarin zich
het karakter van de oorspronkelDke bevolJdng afspiegelt.

De veluwe is altijd een afgesloten gebied
geweets. Alleen aan de rand bevonden zich

enige plaatsen, alsmede verschillende jacht (sloten, zoals de Cannenburg, het Hof te Die
ren, kasteel Rozendaéll en Staverden. Op de
Veluwe \varen enkele pleisterplaatsen: de
Woeste Hoeve, Terlet en Het Soerel. Als oost
grens heeft men vroeger niet de Yeel be
schouwd, maar de z.g. Veluwse Dijk. Toch vorm
de het Veluwegebied ondanks zijn isolement
geen eenheid. In het noorden was de Woldberg
een grens tussen twee onderling verschillen-
de bevolkingsgroepen. IemEend van de andere
kant van de Vlolelberg noemde men iemand Irvanover (1C Berg".

)

j

~

:D.

12

Van-de Gelderse l'lolemcommissie heb ik 15e
richt gekregen, dé~t de romp van de molen te
Vaassen nÜ:t voor hcrstelsubsidic in aa:miÜer.
king komt. De herbouw van deze molen zou
zeer kostbaar zijn. Alleen wanneer de molem
van lc~ndsclH:q)pelijk_ of cul tuul'historische
waarde zou zUn, was een subsidie mogelijk.
Echter noch het een, noch het andere is hierhet geval.

De Molen van de firma Gebr. Witte~een te
Oene zal waarschijnlijk wel hersteld worden.
Er zal een restauratie begroting gemaakt wor
den en daarna zal er g8tracht worden gemeen
telijke- en provincialesubsidie te krijgen.
Na de restauratie zal de molen zo nu en dan'weer draaien.

vervolg op blz. 8

(I

\>. ,é' ~t;JlhE:;.iJ v ê.~11~~aT
!roeger:. beotond 1~5jarig jubileum gaf' NV

de be~01k7ng hoo~d- Drukkerij Hooiberg een 8:
zakelJJk U.1.t b~crc;~. gencl.a voor 1963 uit. Hier
Samen vormde lnen 8e in st2.:':::.nil1ustn::ties u'i t
hechte geI~18enschap dl'; oudE.: en nÏE;uv'fE::tijd v'a.n
tege~ ~e ln,;:locden it bedrijf o.m. een herdrul<:
van OUlt ena.1.. Onder <:1n"T-l..,t~';'ï'U''!'" ",1" A(l~"';r-lh :d L. '" C ~J l. v ••; <";'_.1 . y l-el H1aT Ei men een tcnti'bl ",,;1 voor li'n<.'~'n'7 Ir
h 1 1 "1 ." l.: -, L •. " .LJJj v lo /-'.

~ ~~ ff:r: ler~~,c. 1'1Cen 27-10-1878, het ccrE;'t(;Dl r~.~ c:-n~en, r ~(;r- !nur'1m(~r.DruJïke;rij Hooiberg
?ver z~n .. roazcnd ~s inds 1878 in E~e geves-
, s 't begln van gekr~ . 1 1.

,fr l' d . l' jt 19C •~ 'n g UUl()n WlG' , ._._.
stek 't huuf" in braand"; twist noC'mde men
Barmoe onder mekal'G".

De bOerCYlWê').J'Cnniet altijd zelfstandig.
De adel had ook op de Veluwe een grote macht
waartegen men Inaar niet in opstand Inoest ko
men9 litegen grote 11..1.1..1. rnuj zvliegn of jao zegn"
Over Qat "jao' zegn" gesproken, wanneer men
I1 j ao, j 8.0" als antwoord krijgt, bet ekent dat
geenszins een bevestiging5 ma2.I' meer "van
mien zuj'niet wiezer worn" of "ie mut 'n
goeien p:caoter wèzn aj It van un zwieger
winn wuIt". Voor buitenstaanders is hot wel
goed tu weten dat Itjao, je<.o" net zo goed
"nec;, nee ft kmi bet ekenen.

Het nieuwe we:L'Cl rneestèÜ geweerd, in ie
der geval niet àangemoedigd: "aj 't niejw
t egnholt, gaet ft nog hm'd genog ft. Ook op

(f4-' andbouw-technisch gelJied hield rilen het nieu""'-"e lang tegen, ook omdat machine~ geld keet
ten. Met mogelijk grotere opbrengst hield men
geen ~ükening. In de bedrijfseconomie bepaal
do ho L uitgaande geld de financiële toestétnd;
hoe mind.el' geld er uitgilig, des te rijker was

) meD T . 1 .. 1 d h . 1 t· h . dYP1SCl was en lS OO( e UlveraCl 19 el
) om op te vallen, op de voorgrond te treden.

In vl)l'enigingen zal men niet gauw het woord
neillOn, we..nt in dat geval is men immers een
"awjJé1.l'te". Beter is het net zo te handelen
als j.üdereen: "aj doet as 'n ander, dan gaet
ut 08 as In ander".

13

J

(



\'

J

~

Ui t de Veluwse gemeenschap afkomstige i~d
bouwdeskundigen, geven bij voorkeur geen
voorlichting in hun eigen streek, omdat ze
nog steeds voor eE..~n"mnparteff gehouden worclen.

In het gezin geeft de man de leiding.
Als dat niet het geval is, zegt men: !lhie
woont er El2ar bie in 11 , of lihie slup achter
clo vrouwetr - waarbij men denkt aa.l1 de pl8.ats
die de mEm inneemt in do boc1stee-. In het
huwelijk zag mon Vroeg8r e1ka2.r voore.l 21s
werkkrc:.cht in het gezin. Andero opvc:.ttingen
vrokt8n vv'eel"st2.nd op. Een vrom'\! moet werken:
n 'n PGGl"C1et<.:md cm 'n Vl'ouwehanc1 staot nooit
stilleli en lI'n coeie honel on 'n goeio vrouw
bli8f bio huusll. Om een mooi moisje to trou
won, moc't l{Wll goed weten vrat men doet: "'n
wit peerd hof vulle stro neudig". Andere
uitdl'ukki.ngcn over liefde en hmvolijk: "bo
tel' 'n kl'8gelkop as 'n doedelkopII, IIveur ie
mekarc k<::nt, muj eers 'n bale zol t ètnrl• O
ver een hllwelijk uit twee verschillende
streken: Ir, t is heigrond op kleigrond ". Op
bljna de hele Veluwe hed het orthodoxe ge
loof de overhanel, alleen in het oosten was
enige vrijzinnigheid: Epe, Tsrwolde en Dieren
In dêJz8 plagt sen "'las bljv. clan ook kermis
viering toegestaan. In het orthodoxe gebied
treft men v8cl sectevol'ming aan. H8t geloof
is daal' tlwettischrf te noemen, met zeer
strenge; vormen. Niot de dominee, IIlaar de
kerkeraad ging voor in doen en laten. Het
strenge gelOOf, met zijn enigszins fatalis
tische lUl::r, doordrong de opvattingen sterk
flwc.·rt mut, dé:.t mut Ir ~ trI t kump zoas I t bepaolÖ
istr: tras de tied el' is, wat zuj er an doon?"
Dool' een al te starl'e houdi.ng, hebben de
gelovigen nbg al eens aanleiding gegeven
tot moeilijkheden in geval V2.l1bemoeienis-
sen van buitenaf. Tegenwoordig verandert erechter veel.

vervolg op blz. 8

<

( )
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Ons lid, do hoer lOVER BIER EN BROUWERS.
D.A.Smit, Korte 11 t .lrEnkweg 5, tol. 2599, Toorda _er spr~W\..ewas van
h 'oft "'11:;) j "<:'1'- Ieen mmner om In het

G. L.v t.:; nL. 1 t t t .

angen Véln de trEp..' gl'OO' wa cr . e z\uveren,
~riJ.l1t ti en trEet Vc- zodat. het tot drInkwater
luws Nieuws I! door- g~sc~~k~ }~eJ~~:[tk~w;~~~,
gevlerkt en nc~,:lron- ,;~c.s e~, ,e\.m. ~1..00~,~ r:üIc~
derwerp op ké:~Ctrt Cl.ilYl. v~~_b?nd~~, \mt ~~ te
gebI';~Lcht. Ondcmks gebr:Î.~~'-e1~u~ ~~:Î. tt~n, ,r'1" n"""(J,'uriy ",n bronnen t.:;n oeken. \ 001 dl
v c (.:) ,..1::3 J: \:: "1f:, '-' .. t·· 1 1 t .d
"~~YI dr., j;'''r'''n-'~-'''n In IJcen ca' or t;PI e-l:? , \C. e.kv è)d Dt;:;- - •• h td'-,8 ]°02 1Äg' ~~ mlecn oers en, le soms
::0::., , .'Ju , ..l.~' Lt '-'" t +- 1 1-. "1 d t19"1 ., r· Tr"'n ie- O'u gevo g l.'.e.CI.C,.ena vc-.u \ I (~6• h.\.0. - d t l' 1

' J .• 1 iT'- "1>1 le 1a11 s reKen meer C é'lIl
m<..w1Q}l;J:l 11 l;: .<J.c.,," Int d'hl? de 11e I van e InVlonors

enen. J 1 1 t t~ 0 0 __ vel' __oren, {on 18 wa 'cr
een bron VEffi besmetting

V[,n het RijkslilUSeUJtl zijn. Dit is é8n ve~l do
van OucllwcJ.eüte redenen dat 81' in vrOG
IJuiclen heb ik E..;U1 gere 8c::uwen veel bier
lijst ontvangèl1 vc.~nwerd gedronken - hoe

ZiC~l in dat nllise~mlvreeWd dat overi~ens ~agbeVIndende oudhul~kllnken -. Door net glS
kund ige vondf;tcn tingsproces VéLn het biel'
ui:L de GUYl!8ent° Epe. vve:ccl het ge 'oruikt e Wc.èter
Ik bl:n bezig ook nar!lelijk ged 8sinfecteerd.
V[~:n ;:~.nder~}l!lUE,Oa ,Biel' was zodanig dus de
een d.Gl'g.l~jst te volksdrank blj uitst8k
kr~jgen. IIelé.~Gs was voor het volk Vell de Ne-
lLet niut mogelijk derlê.lnden. Bijna [dIe

((. \0' s uit Leiden !plaatsen hadden bierol'ou
te krijgen, daarlü ~werijen, vooral de steden.
le::.: opga borgeJl "toN as !Bij belegeringen namelijk,
i:v.m. een verbou-Ikon me~ geen zuiver water
wIng. !van bUlten do stad aanvoe-I

iren en dan was men aange.
iwozen op het gevaarlijke
Igrachtenwater uit de stad
Izelf, Door hiermee bier
'te bereiden, kon men blij
ven.drinken.

15
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Ook in de dorpen trof men vele brouwerij
en aan en vele Nederlandse families danken
er hun familinEwm Brouwer aan.

Volgens verscheidene gegevens zijn er in
Epe ook minstens drie brouwerijen geweest
en over één van de brouwersfamilie, en ook
Brouvlers-familie, handelt de volgende ge
nealogische stud·ie door A.I,.van IJohuizen.

- - 0 0 - -

DE BROUWERL.Ttr HE'11 ANKERî1
2an de Zuukcl'weg - gegevens V2n

A. J3rouwer -

In de tweede helft van de zestiende
eeuw woonde in de Osterink Aart Rjjcksen,
die twee keer g(.)trouwd is geweest en veel
kinderen held. Zijn oudste zoon, Rijck Aarts,
gcbo:cen + 1590, is Oldermé'Jl van het Sint
Antonic\glldc gc;wcest en kocht in 1615 de
bocrdcru de Wildforst. Uit het tweede huwe
lijk van' Aart Rjjcksen werd 22 maart 1619
Gerri t Aé:l't s, ge boren, halfbroer dus VODRijck A;:~rts •

Deze Gerrit Aarts is omstreeks 1640 brou
wel' in de Osterink en krijgt daardoor de
n[:tc,ItlGerl'i tAart s de brouwer, WE:.tGerri tJ3rouwel' "\forelt.

Hij trWlJ.wt in juli 1667 met Jent je Hen.•
driks. I1\m zoon, Aart, Gerri t Brouwer, ge ..•
boren + 1668, zet omstreeks 1700 de brou
werij en boerderjj voort. Omstreeks 172i
trouwt hij met Anna Claassen J30eve van Kol t
hoorn in Heercle. Hun zoon; Gerrit, geboren
31 mei 1722 wordt opvolger van Aart Gerrit
Brouwer, die in 1742 sterft.

('

( J

22 februari 1778 huwt Gerrit met Henclrikje
van Essen uit Gortel (geboren 1756). De eer
ste zoon, Aart, geboren 10 j:::.nuari 1779,
volgt + 1800 zjjn vader als brouwer op. Hjj
trouwt-met Elisabeth Poll, dochter van Hen
drikus Poll te Epe en sterft kinderloos in
1845 .

De brouwerij gaat over aan IJubbe:ctus VEw
Gervink, zoon van Lammert van Gervink, die
gehuwd is 88t Anna Brouwer, zuster V8n Aart.

;r OmstTeeks 1877, verkoopt Lambertus VéU1 .~.(_J.'vink de brouwerij aan de heer BéJW? die
twee ~jaCi.rlélter inspekteur van de Holl.Spoor
wordt en d\:) brouwerjj dan verkoopt aan de
heer Vo.n Leemven (1879). Een jaar later ver
koopt deze c1ebrouvlerij aan Annes Johannes
Brouvlel', kleinzoon van Jacob van Essen Brou
'vver. D(;~e Jacob V8...Yl Essen Brouwer (geboren 7
februa:ri 1787 is een broer van Aart Brouwer
en clus zoon van Gerri t Brouwer en Hendl'ikj e
Vé).nEssen.

Jè.wüb van Ess0n J3rouwer huwde met Johan
nn. Ovurbosch (van de Ham) en hert:r:ouwde 18.
tlJl' mot De:ckj e de Goeijen. Uit dit tweede
huwEJlijk werd 29 april 1818 geboren Johannes
Brouw8r, die raet iJlllU van Lohuizen huwde
en gewoond heeft in de Jonas te Vaas sen, la
ter OjJ de hoek Haverkanpsweg-Gildeweg. Hun
zoon Annes Johannes Brouwer, 12 Hiei 1855 te

jf .•....assen geboren, 'Nordt dus brouwer, maar
uçft in 1891 de brouwerij als zodanig op en
blijft boel'.

In 1893 wordt de brouwerij verhuurd aan de
melkfabriek !lOnze Fabriek!!, de eerste coö
peratieve melkfabriek in Gelderland en Over
ijsel. De op:richter V'13.S J.J.L. ten Kate, die
de Brinkgreve (later Rozenhof) bewoonde. In
1913 werd het gebouw afgebroken en liet A.
~.Brouwer er een woonhuis voor in de plaats
zettcn.
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Op het ogenblik (1962) herinneren twee lin
debomen, bijna midden op de weg, en wat res
tanten van een kelder nan de overzijde vlak
bij de beek,' nog [',ande Brouwerij rlHetAnker".

Een oom van Annes Johannes Brouwe had
aan de oV8rzijde van de Zuukerweg, hoek
Kweekweg (Zuuker Kant) een boerderij, die in
1814 was gebouwd door J2cob van Essen Brou
wer. Deze boerderij werd in 1897 door A.J.
Brouwer gekocht en later bewoond. ~ijn zoon,

Aart Brouwer, heeft ill 1925 de boerderij ln- (
ten afbreken en er een woning, "Neustink",laten bouwen.

A.L. van Lohuizen.

(,
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In do volgende nummers van dit blad zult
U ondermeer artikelen aantreffen over:

de geschiedenis van Epe's natuur; econo
mische geschiedenis vml Epe; enige Eper
fo.miliGs:
geschiedenis vn.n 0.118rlei takl>:envan on
d ol'Wij s in Ep e :
over l<::unstennarsdio in Epe gewoond heb
bon;
en nog veel mear.

(I:llLrn:tastzullen ook Uw kopie, Uw c.rtike-
I ('n, Uw kleine en grote mededelingen en Uw

V 1','l/'l't1, in dit blad verschijnen. Uw kopie
lum L U bezorgen of opsturGn. Het redaktie
:uJ I"':j j S Weemeweg 6 te Epe.

!'~()('h L U j,ets weten, iets vinden of horen,
W,"./U' IJ y;elf dool' tijdgebrek niet ::Lan kunt
\','I'r" ('n, geeft U détYl ook lL:~nrv..-m bel'ic;:] I;
":ttl IIU l'uuu.ktie, c1Lmko.n el' in llut lJ:ln.d (1('
::.:tlldne]lL op gerjcl1';;worden, zodnt i'llcJl "l'1'1

11' IUUI I\\lnncn gOL;n ',veTken ..
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