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Kerkgeschiedenis van Epe (1)

Reeds in de Romeinse tijd begon het Christendom in het

zuiden van ons land door te dringen.
Onder de Romeinse militairen en ook onder de ambtena

ren bevonden zich christenen, en waarschijnl ijk hebben
ook rondtrekkende handelaren het Christendom naar de

ze streken gebracht. Ver is het echter niet doorgedron

gen, zeker niet boven de rivieren. Er waren in Keulen

en Xanten en ook in Maastricht kerkel ijke gemeenten.
In de Sint Servaeskerk in Maastricht bevindt zich het

graf van Nederlands oudste heil ige, Sint Servaes, de

eerste bisschop van Tongeren-Maastricht, die in de 4e
eeuw leefde.

Door de grote volksverhuizingen in de 4e eeuw zal het

jonge Christendom, dat nauwelijks wortel geschoten had

bij de Germaanse stammen, weer weggevaagd zijn. In ons

land en zeker boven de ~ivieren, zijn geen sporen van
een Christendom uit de Romeinse tijd.

In het zuiden begint na de volksverhuizingen vanuit

Duitsland en Frankrijk/Be1gië het Christendom vaste

voet te krijgen. Maar boven de grote rivieren begint

het pas in de 7e eeuw door te dringen.

Dagobert I. koning der Franken, 1iet de eerste kapel
of kerk in Utrecht bouwen in 730. Deze werd weer ver

woest, toen de Friezen de streken rond Utrecht weer
veroverden. Aan het werk van de Frankische missionaris

sen werd een zware slag toegebracht.
Pas door de komst van de (Angelsaksische) missionaris

sen begint de zending van het Christendom goed op gang
te komen.

Deze uit Engeland en Ierland komende predikers hadden

ook daarom veel invloed, omdat zij een stamverwant

volk waren. De Angelsaksen waren nakomelingen van de

Angelen en Saksen, die tijdens de grote volksverhui~

zingen vanuit Duitsland naar Engeland getrokken waren.

Zij waren dus stamverwant en spraken ook dezelfde taal.

In 690 landden 12 Benedictijner monniken, onder lei

ding van Willebrordus bij Katwijk. Zij kwamen uit En-
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Wanneer de predikers zoveel aanhang gekregen hadden,

dat zij een centrum konden vestigen, werd er een ora

torium of kapel gebouwd, meestal op een plaats, waar
de Germaanse stam gewend was samen te komen, zoals

offerplaatsen of plaatsen waar recht gesproken werd.

~Dit was een centrale plaats, waar de bevolking gewendwas samen te komen. Daardoor was er ook een zekere

continuiteit in de godsdienstige beleving.

De eerste kapellen moeten we ons zeer primitief voor
stellen.

Langgerekte eenvoudige gebouwtjes, gevlochten wanden

en een dak van stro of riet, met een kleine uitbouw,
voor het reizende altaar.

In de kapel werd gepredikt en gebeden, maar er was

geen vast altaar, zodat er geen volledige diensten

konden worden gehouden, er konden geen missen worden

dan komen we bij de - voor die tijd gebruikeI ijke 
schenkingen aan kloosters in Duitsland, zoals Lorsch

(Lauresham) , Werden, Prüm en andere.

J.A. de Wit heeft aangetoond, dat de schenkingen van

Vaassen vroeger zijn geweest, dan wij tot nu toe aan
namen.

Hij veronderstelt, dat Lebuinus en de zijnen zeker

langs de Ijssel getrokken zijn en zich niet alleen tot

Wilp en Deventer beperkt hebben. De gehele Oost-Veluwe

is in die tijd bewerkt wat o.a. bI ijkt uit de volgende
schenkingen.

<:- Aan het klooster Lauresham werden de volgende schen
kingen gedaan:
in 793 een hoeve
van een hoeve in

in 800 een hoeve

in Vaassen;

in 814 in Buurlo, Soerel en Asselt.

Deze schenkingen van aanzienlijke personen aan kloos-

te rs en abd ijen tonen aan, da t de zende 1ingen in he t

laatste deel van de 8e eeuw op de Oost-Veluwe veel suc

ces gehad hebben. Vanaf midden 700 is het Christendom dus op
de Oost-Veluwe doorgedrongen en heeft veel aanhang ge
kregen.

geland en hadden hun opleiding in Ierland ontvangen.

Willebrordus, die de eerste bisschop van Utrecht zou
worden, vond in Utrecht de verwoeste kerk van Dago

bert I en vestigde zich daar. Hij maakte Utrecht tot

een centrum, van wa~ruit de predikers naar het noorden
en oosten trokken.

Zeker zullen deze predikers ook naar de Veluwe getrok

ken zijn, zoals de beide Ewalds langs de Rijn trokken,

waar zij hun dood vonden. En zoals later Bonifacius

vanuit Utrecht naar het noorden, naar Friesland trok.

Pas uit 765 hebben we het eerste schriftel ijke bewijs,

dat op de Oost-Veluwe het Christendom was doorgedron

gen. Het werk van Lebuinus, of Liafwin (goede vrind)

zoals zijn oorspronkel ijke naam was, is door meerdere

tijdgenoten beschreven, o.a. door Altfried, 3e bis

schop van Munster en door de monnik Hucbaldus uit
Vlaanderen.

Zij verhalen, hoe Lebuinus in Engeland drie keer een

droom had, waarin hij werd aangespoord naar de grens

tussen Franken en Saksen te gaan om het Evangel ie te

prediken.
Hij ging naar Nederland, naar Utrecht, waar abt Gre

gorius, 3e bisschop van Utrecht, hem naar de Ijssel

1iet brengen, samen met de prediker Marchelrnus of Mar
ce 11 inus.

In 765 kwamen zij in Huilpa of Wilpe, waar zij onder

dak vonden bij een godsdienstige vrouw Averhilde en

vonden daar andere gelovigen. Hij predikte daar en
bouwde een oratorium, een bedehuis of kapel. Daarna

ging hij werken aan de overzijde van de IJssel, in
Deventer, en bouwde daar de eerste kerk, die later
weer door de Saksen verwoest werd.

U it dit ve rhaa 1 is voo r ons be 1ang rijk, da t Lebui nus

in 765 introk bij een "godsdienstige'l vrouwen er ook

andere 'Igelovigenl' vond. Vóór 765 moeten hier dus al

predikers van het Christendom geweest zijn en er ge

hoor gevonden hebben.

Helaas is het verhaal van Lebuinus in Wilp en Deventer

het enige schriftel ijke bewijs uit die tijd.

Wanneer we dan verder zoeken naar schriftel ijke stuk

ken over het werk van de predikers in deze streken,
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in Uttiloch (Uddel) en

Appoldro (Apeldoorn);

in Hattem en een kapel

twee delen

en een hoeve



opgedragen. Dit kon alleen wanneer de rondtrekkende

prediker kwam. Hij bracht een altaarsteen en heil ige

vaten mee. Wanneer de altaarsteen geplaatst werd in
de apsis, het kleine koor, was het mogelijk missen

op te dragen. De heil ige altaarsteen symbol iseert de
aanwezigheid van Chrtstus.

Deze eenvoudige kapellen zijn langzamerhand vervangen

door houten gebouwtjes met een klein torentje. En ver

volgens zijn er stenen kerken gebouwd, in de 12e eeuw.

Het eerste schriftel ijke bewijs, dat in Epe een kerk
was, is de bekende acte van 1176.
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Zuiderzee

(Toek. U88elm. en Polder)

24 kerken a 0

7 kapellen _ +
~ 1200

VELUWE

Atlaa

P. ft. Bot!

uit: VeZua CathoZica van J.W. Oostveen.

Hierui t bl ijkt, dat de kerk van Epe de "moederkerk"
was van de kerken van Heerde, Hattem, Vorchten, Vaas

sen en Oene. Epe was toen dus het kerkel ijk centrum

van de gehele Noord-Oost Veluwe.

Uit deze acte bl ijkt ook, dat in ieder groter dorp of

buurschap een kerk stond. Uit de bouwgeschiedenis van

al deze kerken weten wij, dat het toen al stenen ker

ken waren, de meeste uit het begin van de 12e eeuw.

Voordien zullen in al deze buurschappen houten kerken

en kapellen gestaan hebben.
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Voor Epe is belangrijk, dat de eerste stenen kerki
waarvan het onderste deel van de toren nog uit de bouw

tijd is, gebouwd werd in het begin .van de 12e eeuw,
tussen 1125 en 1175.

Gezien de grote toren, 7,5 x 7 m. oppervlak, moet deze

eerste stenen kerk de vervanger zijn van een grote,

vorige kerk, waarschijnl ijk een houten kerk.
De kerk is gebouwd aan de rand van de Dorperenk, ver

moedel ijk op de plaats, waar, vóór de komst van het

Christendom, een Germaanse heil ige plaats was.

C.A. van Baarle maakte ons er op attent, dat de lijn,

die te trekken is langs de grafheuvels van Niersen ()\
naar Schaveren, precies uitkomt op de plaats waar nu

de kerk staat. Dit kan een steun zijn voor de theorie,

dat de kerk gebouwd is op een Germaanse heilige plaats
(wa~ dit dan ook geweest zal zijn).

De kerk van Epe was aan Sint Maarten gewijd.

Sint Mart inus, de beschermhe iIige van het bisdom Utrecht,

was bisschop van Tours en overleed in 397.

In de 14e eeuw behoorde de Eper kerk aan de deken van

het Domkapittel van Utrecht. Het vermoeden is, dat de

ze kerk een bi sschoppe Iijke "e igen" kerk was, die in

de loop van de tijd aan de deken van het Domkapittel
geschonken was. Deze mening wordt nog versterkt door

het St. Maarten patrocenum, temeer daar verschillende
St. Maartenkerken in het bisdom Utrecht eigen kerken

bI ijkén te zijn geweest.
In deze Ileigen" kerk van Utrecht was natuurl ijk het

recht van benoeming van een pastoor aan de bisschop

zelf. We zullen later zien, dat hierover een strijd 4D)
ontbrandt tussen de hertog van Gelre en de bisschop

van Utrecht. Het benoemingsrecht was zeer belangrijk.

In de 14e eeuw was het benoemingsrecht in handen van
de bisschop van Utrecht.

Op 16 October 1375 wordt Arnold van Kampen of Arnoldus
de Campo, zoals hij ook genoemd werd, bevorderd.

l'Arnoldo de Campo presbytero, rectori parochial is ec

clesiae de Epe Traj. dioec.'1 , dus Arnold van Kampen,

pastoor van de kerk van Epe, wordt benoemd tot kanun
nik van Sint Marie te Utrecht met de kapel van Sint
Marie in Wiltenborch als kerk.
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Hierbij wordt meegedeeld, dat Paus Gregorius Xlop de

hoogte was van de toezegging, van de kapel van de
H. Maria te Wiltenborch bij Utrecht.

Arnold van Kampen is de eerste pastoor van Epe, waar

van wij de naam kennen. Uit zijn benoeming tot kanun,
nik bI ijkt, dat hij een goede naam had in het bisdom.

Als opvolger van Van Kampen wordt op 17 april 1376
door de bisschop Godefridus Johanneszn. benoemd tot

pastoor van Epe. Godefridus Johanneszn. (of Joffrido

Johannis) was kapelaan van de kapel van Sint Crusis

in de parochie de Zuutkerke (luidkerk) op Schouwen.

Helaas is dit het enige, wat wij weten van de pastoors
en kapelaans in de 14e eeuw.

Graag zouden wij meer weten over de tijd, dat de eer

ste stenen kerk gebouwd werd in de 12e eeuw, toen Epe
het godsdienstige centrum van de Noord-Oost Veluwe was.
En ook ui:t de 13e en 14e eeuw. In de eerste helft van

de 14e eeuw wordt de kerk uitgebreid. Helaas ontbreken
nog de gegevens.

Ook over de 15e eeuw is niets bekend. Wij weten, dat

tussen 1425 en 1475 de kerk gebouwd werd zoals wij die
nu kennen, maar wij weten helaas niet, wie het geweest
zijn, die het aandurfden zo'n grote kerk te bouwen in

een betrekkeI ijk klein dorp.

Pas in 1488 ontmoeten wij de volgende pastoor van Epe.

Het is Johannes van Heukelen (ook wel geschreven als
Johan van Hokelen of Johan Hoeckel).

In 1488 wordt hij het eerst genoemd als pastoor van
Epe en Deken van Veluwe. Deken van Veluwe is een eer

volle functie, als zodanig was hij verantwoordel ijk
voor het functioneren van de Kerk op de gehele Veluwe
en adviseerde hij de bisschop van Utrecht over het

kerkelijk leven op de Veluwe en het benoemen van

pastoors. Vermoedel ijk zullen de steden op de Veluwe

Harderwijk, Elburg, Hattem, Arnhem en Wageningen niet
onder zijn verantwoordel ijkheid zijn gevallen.
Maar de rest van de Veluwe was toch wel wat.

In 1498 en 1501 is hij nog pastoor te Epe en deken van
Veluwe. Hoe lang hij dit gebleven is, is niet bekend.
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Aan de acte hangt het platgedrukte zegel van
Johan van Heukelen en een deel van de zegel
van Sander van Hockelum.

In de eerste Gildenbrief van het Sint Anthonie Gilde

van Epe van 26 mei 1504 lezen wij aan het slot:
"Sonder argel ist in Kennisse der Waerheijt hebben wij

ghijldemeijsters ende gemene brodern gebeden heer Jhan
van H (onleesbaar, maar m. i. Hoeckel), pastor

toe Eep ende Sander Hockelum, Schul te, desn brieff

ove r ons a 11en te besege 1enll•
Aan de acte hangt de platgedrukte zegel van Johan van
H(eockel). Hoewel de naam Hoeckel moei 1ijk leesbaar

is, kan het bijna geen andere naam zijn. Ik neem dus

aan, dat hij ook in 1504 nog pastoor van Epe en deken
van Veluwe was.

Pas in 1515 wordt een nieuwe pastoor benoemd.

Zou Johan van Heukelen zo lang pastoor geweest zijn?

(Wordt vervolgd.)

G.S. van Lohuizen.
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In de oude archieven van gemeenten zijn verpondings

boeken aanwezig, waarin de verpondingen zijn vermeld,
voor de eigenaren van landerijen. Meestal staat daar

bij ook de veldnaam, waarop de verponding betrekking
heeft.

Eerst iets over de kaarten, waarop de veldnamen ge

pladtst moeten worden.

+ 1806 heeft ene mijnheer De Man getracht een kadastra

le opmeting te doen en deze in kaart te brengen. Dit

zou de voorloper van het kadaster genoemd kunnen wor

den. Het kadaster is hier eerst ~ 1840 in gebruik ge
nomen.

De kaart van 1806 is de grofste verkavel ing, die be-

.kend is, maar ..... de opmetingen, voor zover die ge

daan zijn, en het in kaart brengen ervan, kloppen niet

met de werkel ijkheid. Zie de beide plattegronden van

het dorp Oene. De Man heeft te weinig land Iiggen o.a.
tussen de punten A en B. Vergel ijk ook de Ooster Oener

weg.

te Lorsch geschonken?

In Mededel ingenblad IIAmpt Epell no. 50.

G. van der Zee, Kerkgeschiedenis van Vaassen. Epe 1934.

Veldnamen te Oene (2)

Om veldnamen aan te geven zijn kaarten nodig.
Daar de vele aanduidingen van gronden in en om Oene

uit de periode van ~ 1100 - 1700 stammen en de gronden

voorname Iijk aan de kerk, "het kloos terll en buu rschap

pen toebehoorden, slaan de veldnamen vaak op die bezit
tingen.

Grondbezit is, evenwel, altijd een dankbaar objekt ge
weest voor het innen van belastingen en ... het ont

staan van onderlinge ruzies (zie Epe-Oene 800 jaar,
blz. 92).

In de tijden, toen een behoorl ijke burgerl ijke stand

ontbrak, en derhalve burgers moeil ijk te grijpen waren,

had men een goed houvast aan huizen, gebouwen en lande
rijen.

Onder het bewind van de graven, die weer de pachtheren
waren van de bisdommen, werden de z.g. IIbedenllals een

tijdel ijke belasting opgelegd aan de steden en dorpen. ~Een IIbede" is een verzoek om geld van vorsten, eigen- ,,\

Iijk een vrijwill ige opbrengst (maar wel opgelegd) of
belasting. De stads- en plattelandsbesturen verhaalden

deze "vrijwi II ige opbrengstIl weer op de bewoners en
wel voornameI ijk op de grondbezitters. Aan deze belas

ting werd de naam IIverpondingll gegeven.
De verpondingen werden het eerst voor het bezit van

huizen geheven in 1447 (Holland), later, onder Karel V

(1515) ook voor ongebouwde eigendommen.

De z.g. "Zetters" regelden de lIaansIag" voor iedere

grondbezitter en/of huiseigenaar.
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Kadasterkaart Kaart De Man. 1806.
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Een andere kaart van eerdere datum, is die uit deAI

gemene verzamel ing No. 876 uit het Rijksarchief te
Arnhem.

Op 6 April 1717 heeft de beëdigde landmeter Jean Mul
ler, voor zijn opdrachtgever, de voogd van mej. Luxen,

een opmeting gemaakt ~an een gedeelte van de Ooster
Oenerweg.

Het enige wat we nu weten is wie er destijds woonden.

Op zeer primitieve wijze zijn de woningen aangegeven

en de vraag is of deze op de juiste plaats staan.

Een leuke bijkomstigheid is dat we hierdoor weten waar

de "koeweide off ses mergenll ligt. (,

In vergel ijking met de wegenleggerkaart, ~ 100 jaar
later gemaakt van dat deel van Oene, zien we dat er

enige huizen bijgekomen zijn, terwijl het pand F. van
Martin de speelman, niet meer bestaat. Uit een krante

bericht van 1897 moet de Bultjesweide aan de Ooster
Oe ne rweg 1iggen.

F. Zandstra.

Oene~ 28 April. Tijdens het hevig onweder~ dat heden

middag woedde~ sloeg de bliksem tegen half vijf in een

huis~ toebehorende aan dhr. D.H. te Wechel te Wagenin

gen en bewoond door Andries Buitenkamp~ in de Bultjes- 0\weide onder Oost-Oene. I

De woning brandde geheel af; het vee kon tijdig gered
worden. Alles was verzekerd.

1897.
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Ds. B.E.C. van Nie1

In aflevering 52 van het "Mededel ingenblad" noemden

we het "Opvoedingsinstituut voor Jonge Heeren" van
Ds. B.E.C. van Niel te Vaassen.

Over deze predikant en zijn instituut vonden we nog
een aantal bijzonderheden.

Bernard Everwyn Christiaan van Niel werd geboren in.

1782 te Wilsum in Bentheim, waar zijn vader en daar
voor ook zijn grootvader predikant waren.
Zijn ouders vertrokken in 1792 naar Hasselt en in
1799 naar Putten.

In 1804 besloot de Kerkeraad van Vaassen de jeugdIge

proponent te benoemen tot predikant in Vaassen.
Op 6 jan. 1805 deed hij zijn intrede, bevestigd door
zijn vader.

De eerste jaren van zijn predikantschap verl iepen niet

zonder grote moeilijkheden.
"In dat jaar (1806) geschiedde iets zeer onrustbarends

met den jongen ongehuwden predikant, die onder verden

king kwam te liggen, waardoor hij van 1806 tot 1808

geschorst is geweest, welke schorsing is opgeheven,

doordat hij ondanks zware beschuldiging zijn onschuld

plechtig staande hield. Na deze onverkwikkel ijke zaak

heeft Ds. Van Niel zich steeds een voorbeeldig predi
kant betoondll•

Toen in 1809 de weduwe van Frans Jan Haeck, in leven

gemeente-ontvanger, stierf, nam Van Niel haar grote

huis in gebruik voor zijn "vele kweekeI ingen, die hij
hier had, en waardoor hij zich een vermaarden naam als
opvoeder der jeugd verwierf.

Gelijk uit het lidmatenboek te bewijzen valt, waren

het jongelieden uit den deftigsten stand, die in vrijen
tijd de sport van paardrijden beoefenden, vanwaar de

naam Manege ontstaan is, een stuk grond bij de IJzer
fabriek.

Zoo treffen wij hier dan aan: Van Heeckeren tot KeIl,

Tuyll van Serooskerken, Van der Duyn, Charles Pelgrom

15
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Het onderwijs in Epe in de eerste helft van

de 1ge eeuw (4)

Bronnen:

Kerkgeschiedenis van Vaassen door Ds. G. v.d. Zee.

Uitgave van de N.V. Hooiberg te Epe(Gelderland) 1934.

Gemeente-archief Epe.

In 1833 drong de Districts-Commissaris er bij de bur

gemeester op aan de Schoolopziener van het 2e district
in Gelderland aan te sporen om zo spoedig mogel ijk het

vergelijkend examen te doen plaatsvinden om te voor
zien in de vacature ontstaan door het overl ijden van

J. Pij ke ren.

De burgemeester voldeed aan dit verzoek en schreef de

volgende brief aan de Schoolopziener:
"Het zal tijd worden over te gaan tot de vervuIl ing
der vacature, veroorzaakt door het overl ijden van den

Schoolonderwijzer, koster en doodgraver te Epe Jacob

Pijkeren. Daartoe hebt UEG nodig eene opgaaf der in

komsten aan de bediening verbonden welke, behalve eene

vrije woning en tuin bestaan in het volgende, als

aan Schoolgelden berekend men f 450,--

wegens eene Landel ijke toelage f 50,--

Een toelage der Gemeente f 72,--
Van St. Anthonie Gilde f 18,--

Van de Schutterij te Zuuk f 10,--

als doodgraver berekend men jaarl ijks f 50,--

aflezen van publ icaties schat men f 25,--

De opbrengst van eenige rog en boekweit,
welks in natura gegeven wordt, begroot op

Zoo dat men wel staat kan maken op een

jaarl ijks inkomen van

25,--f
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R. Paasman.

d'Ardesch, Elout, De Bordes, Johannes Hermannus Gun

ning, Van Boetzelaer, Boddaert, Quarles de Quarles,
enz.

Zijn opvoedingsinstituut behoorde met zijn overlijden

op 2 December 1836 tot het verleden".
In het gemeentearchief vonden we nog een verslag van

een incident waarbij Ds. Van Niel betrokken was.

In 1823 maakte de schout van Epe proces verbaal op

over de vernieling van een hek van de gepensionneerde
officier H.J. Haack. Hendrik Westhof en Ot van Gans

wijk, boerenknechts in dienst van de heer Van Niel,

predikant te Vaassen. 0 '
De daders hadden, waarschijnl ijk in opdracht van hun

werkgever, het hek voor een doorgang langs het huis
van de heer Haack vernield en waren er met een wagen

met boekweit doorgereden.
De heer Haack had daarna het hek weer vastgemaakt,

maar de boerenknechts waren teruggekomen en vernielden

andermaal het hek en nu zodanig dat het niet hersteld
kon worden.

De officier bij de rechtbank te Arnhem onderzocht de

zaak. Uit getuigenverklaringen bleek, dat er van ouds

her een recht van doorgang voor begrafenissen was,

waarvan weinig gebruik gemaakt werd.

De officier te Arnhem voelde weinig voor een vervol

ging. Daar Ds. Van Niel uiteraard een rechterl ijke

procedure ook ongewenst achtte, werd het incident ge
sloten met het verzoek aan de heer Haack het hek in

den vervolge open te laten.

Bij de begrafenis van Ds. Van Niel werd het woord ge- ~!
voerd door Ds. A. Visch van Epe. Uit diens rede bI ijkt .
hoe bemind Ds. Van Niel in Vaassen was. Ook valt eruit

op te maken, dat hij nooit getrouwd is geweest.

In 1838 is op he t ke rkhof Ileen eenvoud ig doch fraa i ijze ren

grafteeken opgericht, ter vereering zijner nagedachte
nis".

In 1934 werd het ijzeren hekje verwijderd en vervangen

door een steen met inscriptie.



De onderwijier is gebonden ten minsten een en onder

meester van den 3en rang te houden; en zoude men bij
voorkeur iemand begeeren welke onderwijs in de Fran

sche taal kan geven.

De tijdsbepal ing van het vergel ijkend examen laat ik

aan UEG over, het zou dunkt mij het gevoegl ijkst zijn

dat de sollicitanten met vrachtvrije brieven hunne

stukken overzenden aan ondergeteekende, omdat ik die

aan den Kerkeraad en de Kerkvoogden kan mededeelen en
daarna aan UEG tot examinatie toetezenden'l.

Vervolgens schreef de burgemeester een brief aan de (
Kerkeraad, waarin hij verzocht twee leden te benoemen

voor een commissie die de solI icitanten moest gaan
beoordelen.

De Schoolopziener ging met één en ander accoord en het

vergel ijkend examen vond plaats op 11 dec. te Epe.
Er hadden zich 5 solI icitanten uit het noorden en

midden van ons land gemeld onder wie vanzelfsprekend
Gerrit Pijkeren.

De reiskosten kregen de solI icitanten niet vergoed.

In dec. 1833 bracht de Schoolopziener verslag uit aan

de burgemeester over het gehouden examen.

"De schriftel ijke opgaven zijn gel ijk UEG zien zal,

niet ten nadeele van Pijkeren uitgevallen, wiens schrif

tel ijke beantwoording der vragen mij dan ook wel vol

daan heef~'. Indien de burgemeester dat wenste, 'zou

hij alle op papier gestelde antwoorden der solI icitan

ten "verzekerd" overzenden, anders zouden ze bij hem

gedeponeerd blijven. 6't..Op 24 maart 1834 deelde "de Heer Staatsraad Gouverneur V \
der Provincie Gelderland'l de Raad mee, dat "authorisa

tie" verleend was tot de aanstel 1ing van Gerrit Pijke-

ren tot schoolonderwijzer te Epe met ingang van 1 april
1834.

"Overwegende dat het belangrijk is eene Instructie

daartestellen voor den benoemden onderwijzer zoo is
die bepaald als volgt:

Instructie voor den Schoolonderwijzer Gerrit Pijkeren
Jacobszoon, benoemd als zoodanig bij besluit van den

Gemeenteraad van Epe.
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De Inkomsten voor den onderwijzer bestaan in het na

volgende:

a. De Schoolgelden welke bedragen voor elk kind als
dat niet kan rekenen 25 cents, en voor elk kind

dat wel leert rekenen 50 cents per maand
b. Een Landstractement van f 50,--

c. Een tractement uit de Gemeentekas van f 60,--

d. Voor het onderwijs in het metriek stel zeI f 12,--.

Alle inkomsten of Emolumenten welke vroeger aan den

Schoolonderwijzer verbonden waren, zoo als b.v. van

Kersavondjes en dergel ijken worden bij deze finaal en
voor altijd afgeschaft.

1. De Schoolonderwijzer is gehouden de algemeene Lands

wetten op het onderwijs, getrouwel ijk natekomen.
2. Dezelve zal geregeld het gantsche jaar door School

houden en wel dagelijksch van des morgens negen tot
twaalf, en des namiddags van een tot vier uren, de

Zaterdag alleen zal er geen School gehouden, maar

,die dag moet besteed worden tot het schoonmaken en

reinigen van het schoolgebouw, hetwelk op geen an

dere dagen zal mogen geschieden en waartoe vooral

geen van de schoolgaande kinderen zullen mogen ge

bezigd worden.
3. Er zal geene vacantie mogen gegeven worden zonder

toestemming van het Plaatsel ijk bestuur, uitgezon

derd de Paaschweek, in welke geen onderwijs in de

school zal gegeven worden, maar zullen die dagen

besteed worden tot het houden van de jaarl ijksche
schoonmaak der School.

4. De onderwijzer is gehouden zich steeds van eenen
bekwamen ondermeester te voorzien, die ten minste

den derden rang zal moeten bezitten, het nemen van

eenen nieuwen ondermeester zal geschieden onder

goedkeuring van het Hoofd des Plaatsel ijken bestuurs.

5. De onderwijzer zal steeds zorgen dragen voor eene

goede orde en stilte in de School; daartoe besten

dig het oog houden over de kinderen, acht geven dat

dezelve niet op de banken of tafels loopen, noch
op de laatste gaan zitten, dat zal alsmede niet door

den onderwijzer mogen geschieden.
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6. Er zullen geen kinderen op de School mogen toegela

ten worden, welke niet voorzien zijn van een bewijs

dat aan hen de Koepokinenting is geappl iceerd, of
dat dezelve de natuurlijke kinderziekte gehad heb
ben.

7. De onderwijzer zal verpl icht zijn alle Lands en Ge
meente publ icaties of bekendmakingen, om niet af te
lezen.

Er zal Extract, wat het 2e punt aangaat, aan den be

noemden worden uitgereikt tot deszelfs aanstell ing, en
wat het 3e 1id betreft, tot deszelfs informatie, ten

einde zich na te ged ragenll.

Uit de overgangsperiode van vader en zoon Pijkeren von
den we nog het volgende:

In 1831 moest bij de school in Epe een nieuwe pomp ko

men. De oude, "ten dienste van den onderwijzer en de

schooljeugdll was door verrotting bijna geheel onbruik
baar. Vóór de winter moest hij vernieuwd worden, waar

voor een eikeboom nodig was. Hiervoor en voor het plaat

sen van de pomp was ongeveer f 40,-- nodig. Uit de ge
wone begroting kon dit bedrag niet betaald worden, al

leen ui t de post voor Ilbuitengewone nachtwachten".

Deze waren niet Ilgeëffectueerdli en de burgemeester

stelde de Districts-Commissaris voor het gespaarde geld
te besteden aan een nieuwe pomp.

(

(Wordt vervolgd)

R. Paasman.

Bronnen:

Gemeente-archief Epe.
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Ma dernière volonté

De testamenten van Vrouwe Charlotte Theodora Marie

Alexandrine, Baronesse dl Oldeneel tot Oldenzeel,

Douarière den Hoogwelgeboren Heer Frederik Carel Theo

door, Baron dilsendoorn à Blois.

In 1981, het jaar waarin het kasteel"De Cannenburgll

na een restauratie van enkele jaren weer voor het pu

bI iek zal worden opengesteld, zijn er tevens 100 jaren

voorbijgegaan aan het tijdstip waarop de weduwe van
de laatste Baron van Isendoorn à Blois op het kasteel
overleed.

Met het overlijden van C.Th.M.A. Baronesse van Olden

eel tot Oldenzeel op 5 juni 1881 werden tevens de
laatste hindernissen weggenomen, die de eigenaars

van de Cannenburg, de Heren Cohen en Wolff nog in de

weg stonden om tot verkoop van het kasteel over te

gaan.
De douarière had nl. het vruchtgebruik van de Cannen

burg, en nu kregen de eigenaren de gelegenheid het
kasteel zonder verdere problemen aan de meestbiedende

te verkopen, wat dan ook prompt gebeurde.

Maar ook de nalatenschap van de overledene dient gere

geld te worden.

Op 6 juni 1881 verschijnt voor de Apeldoornse kanton
rechter Jonkheer Mr. Gustaaf Willem Mollerus en zijn

griffier, de Deventer notaris Hendrik Houck. Hij ver

klaart, dat bij hem op 12 maart 1873 is gedeponeerd

een Ilholographische uiterste wilsbeschikking" van
Vrouwe Charlotte Theodora Marie Alexandrina Baronesse

dl Oldeneel dl Oldenzeel, douarière den Hoogwelgeboren
Heer F.C.Th. dilsendoorn à Blois, rentenierster te

Vaassen. De notaris overhandigt een gesloten couvert

dat met vijf zwarte lakken is verzegeld, waarin een
famil iewapen is afgedrukt. Buiten op het couvert .

staat geschreven lima dernière volontéll en is getekend
C. dl \sendoorn à Blois, neé dl Oldeneel dl Oldenzeel
en daaronder staat Monsieur Willem Baron dl Oldenneel

dl Oldenzeel.
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Zonder de zegels te beschadigen opent de kantonrechter
de enveloppe en haalt de inhoud eruit.
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Af8chr~ft van envel; ~
z&ch bevond ppe waarin het t t •. es ament

Het testament is geschreven op een vel gewoon postpa
pier, aanvangende op de eerste bladzijde met de woor

den "je suis persuadeé" en eindigende op de vierde

bladzijde met de woorden "votre attacheé tante", waar

onder de ondertekening C. dl Isendoorn à Blois etc.,

en op een halfvel gewoon postpapier waarop zeven regels

schrift, betreffende het onderhoud van een graf, begin-'.
nende met de woorden "mon cher Wil1em" en eindigende
met de woorden "1' entretient bien".

Nadat de stukken gewaarmerkt en geregistreerd zijn,
kan notaris Houck zijn werkzaamheden voortzetten en

monsieur Willem Baron d' 01denee 1 tot 01den zeel van

de inhoud van het testament op de hoogte brengen.

Alvorens op de inhoud van het testament in te gaan
eerst iets over de erfgenamen. Dit zijn de vier kin

deren van de broer van de overledene, Mr. Karel Hya
cinth Willem Jan Baro~ d' Oldeneel d' Oldenzeel, over-
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leden 11 november 1864 en gehuwd met Leocadie Fel icité
Marie Gislaine v.d. Fosse.

Deze kinderen zijn:

1. Marie Leocadie Ghislaine, gehuwd met Willem Jacob
Octaaf de Maes.

2. Cel ina Sophie Ghislaine, gehuwd met Henricus Marti
nus Franciscus van Weel.

3. W i11em JósephGh is la ine.

4. Alexander Charles Ghislain, gehuwd met Emma Eulal ia,

gravin van der Stegen.

Daar de laatst genoemde Alexander al is overleden,

erft hiervoor in de plaats zijn zoon Phill ippe Charles
Mari e.

In de:aanhef Val haar testament verklaart de erflaatster,

dat zij haar testament herroept, dat zij voor notaris

Houck maakte (wij komen hier nog nader op terug) .

Neef Willem moet er voor zorgen dat het hele testament

"exactement" wordt uitgevoerd. Wat krijgt nu elk van

de erfgenamen?

Willem krijgt haar aandeel in de boerderij "Ankersmit",

de obI igaties en de bazar.
De beide nichten Marie en Cel ina samen haar aandeel

in de boerderij "Kloosterboer", maar Marie moet haar

aandeel weer doorgeven aan haar dochter Cel ina, zodra

deze meerderjarig wordt.
Verder legateert zij:
Aan de kathol ieken van Vaassen f 4.000,--.

Aan de protestanten van Vaassen f 1.500,--.
Aan de katho 1ieke kerk van Vaassen f 1.200,-- .voor het
lezen van missen.

Uit de opbrengst van de obI igaties moet Willem f 1.000,-

geven aan de rentmeester Bernard Megens, dan volgen

zes personen (werkzaam op het kasteel) die in aanmer

king komen voor een jaarl ijkse uitkering "zolang de
goede God 'hen in deze slechte wereld laat".

Verder f 300,-- voor het convent van Zenderen voor

heil ige missen en 100 gulden aan de kleine Karel Ber
voets.

Alvorens de meubels te verkopen mogen nog enkele fami
1ieleden een souvenier uitzoeken.
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Ook moet een aandenken gegeven worden aan de advocaten
Lal ieux, Fernand en de Kempenaar. '

Tevens aan notaris Houck, terwijl de pastoor en de
dokter niet vergeten moeten worden.

Op het bijgevoegde halve blad wordt Willem van Olde

neel meegedeeld, dat 'zij een "kapitaal heeft gegeven
voor het onderhoud van de grafkelder". De akte daarvan

berust bij de pastoor. Zij hoopt, dat wanneer Willem

in Vaassen komt hij zal gaan zien waar zijn Oom en

Tante rusten en zo kan oordelen of men de grafkelder

goed onderhoudt. ,

Er breken drukke dagEn aan voor de erfgenamen. (
Uit de correspondentie die Willem heeft gevoerd met

notaris Houck, kunnen we één en ander putten.
Hij schrijft op 11 juni 1881 naar Houck, dat ze de

vo Igende dag, zondag 12 jun i voor een paa r dagenmaa r hu is

gaan, "omdat elk onzer verpl igt is orde op zijn zaken

te stellen, immers wij hadden ze zoo eensklaps en
ove rwach t moe ten ve rIaten".

Op 27 juni vraagt hij om een afschrift van het tes

tament, De Heren schatters, die de notaris hem aan

de hand heeft gedaan, hebben ijverig gewerkt. Hij

heeft de heer Cohen (medeeigenaar van de Cannenburg)
gevraagd op 5 of 6 jul i op het kasteel te komen, om
aan hem het niet door de famil ie uitgekozen meubilair
over te doen en hem tevens in het bezit te stellen

van de aanwezige, aan de eigenaren van de Cannenburg
toebehorende, schilderijen. Hij vraagt of de notaris

ook moet of wil aanwezig zijn bij deze overgave.

De 12e jul i wordt Houck verrast met een souvenier in (zilver, zoals hem dit bij testament was toegezegd.
De taxaties van het onroerend goed moeten door een

drietal eerl ijke en kundige schatters geschieden.

De notaris adviseert: Herman van Lenten, landmeter
te Twello, Seeno van Lenten, directeur van de Proef-

tuin te Deventer en Gerrit Visser, poldermeesterlte
Terwolde.

Na deze werkzaamheden is de notaris zo vrij geweest
zijn nota in te sturen. Op 30 Jul i schrijft Wi llen

van Oldeneel uit zijn woonplaats Oosterhout, dat hij
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voorlopig akte heeft genomen van deze nota, maar zegt

erbij dat Houck nog niet aan het einde van zijn werk

zaamheden is. Hij heeft nogal bezwaar tegen de voor~

gestelde taxateurs. Vooral de titel Directeur van een

proeftuin schrikt hem nogal af. Hij ziet hierin een

theoreticus die mogel ijk niet veel kennis heeft van

de handelswaarde van de grond, maar aannemende dat de

notaris goed met de plaatsel ijke toestand op de hoog
te is, gaat hij akkoord. Wel bestrijdt hij de mening

van Houck, dat kaarten van de te taxeren percelen no

dig zijn. Bij gebruik van kaarten werkt men teveel

in huis en te weinig op het terrein, is zijn opinie,

terwijl hij er op staat bij de taxaties aanwezig te

zijn. Als de taxaties zijn verricht, wendt Willem
van Oldeneel zich opnieuw tot de notaris. Het is hem

nu gebleken, dat een stuk grond dat door zijn tante

in 1867 voor f 7.500,-- werd gekocht, nu getaxeerd is

op f 5.752,80, terwijl een perceel aangekocht in 1880

voor f 8.775,-- maar gewaardeerd is op f 7.108,20.

Zouden wij, zo schrijft hij, met dit verschil voor
ogen "Den BI iksem van Jupiter Fiscus durven trotseren?"

Zijn grote vraag is dan ook Ilis de waarde van de grond

zoveel gedaald, of heeft tante zo duur gekocht?'1

Het antwoord hierop is niet bekend.
Daar notaris Houck met de verdere afwikkel ing van de

nalatenschap geen bemoeienis heeft, kunnen wij in zijn

minuten geen nadere gegevens vinden. Dit lukt beter
in de successiememories.

Hierin vinden we ~at de vier erfgenamen krijgen.

Marie Leocadie Ghislaine krijgt ~ deel in de boerderij
"Kloosterboer" is f 8.546,79

alsmede een bedrag van f 51.255,845

f 59.802,635

Cel ina Sophie Ghislaine krijgt eenzelfde bedrag,

Willem Joseph Ghislaine krijgt f 51.255,845
de bazar, (dit wordt omschreven

als een kastje met oud porcelein
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en andere voorwerpen van smaak)

en gewaardeerd op f 2.325,--
de helft van de boerderij

IIAnkersmitil f 40.528,475

obI igaties f 6.500,--

f 100.609,32

terwijl Phil ippe Charles Marie, die in de plaats van

zjJD vade~-erft de som van f 51.255,845 krijgt
-toegedeeld.

Met de boerderij Kloosterboer wordt een boerderij be

doeld die eigenlijk de hoeve "Haverkamp" heet, terwijl (
met de boerderij Ankersmit een boerderij bedoeld wordt ~
die onder de naam hoeve IIMaatakker" bekend staat.

De namen Kloosterboer en Ankersmit geven de pachters
namen aan. Beide boerderijen Iiggen in de kadastrale
gemeente Nijbroek.

De zes personen die een jaarlijkse uitkering is toege
zegd, worden ook nader aangeven en wel:

le Weduwe Schuurwind, geboren Theodora Jozepha Iven,
geboren te Dusseldorf 23 mei 1814.

2e Jean Wijnbergen, eigenlijk genaamd Jan Gerrit Hen

driks, geboren te Voorst 21 augustus 1801.

3e Anthonius Kelderman, geboren te Vaassen op 14 okto
be r 1847.

4e Antonette Wilhelmina Voortman (la cuisinière) ge
boren te Deventer 28 november 1850.

Se AntoniaTebuina\loortmanTfa Femmeude chambre) huis

vrouw van de al eerder genoemde Kelderman geboren
te Deventer 11 november 1847.

6e Wilhelmina Geertruida Lokin (la vachière) geboren (te Voorst 21 april 1862.

Nu de nalatenschap is afgewikkeld, wil ik nog even
terugkomen op de aanhef van het testament. Hier ver

klaarde de douarière dat zij haar testament, gemaakt
voor notaris Houck, herriep. Het leek mij wel interes
santeenskennis te nemen van de inhoud hiervan. Dit

testament bleek op 7 maart 1864 te zijn gedeponeerd

onder de minuten van notaris Houck en geregistreerd

onder nummer 400. De stukken waren nog verzegeld maar
dank zij de medewerking van de gemeentearchivaris wer-
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den ze geopend en kon ik kennisnemen van de inhoud.

Deze bestond uit een z.g. holografisch testament en
een brief. Het testament dat ik hieronder wil weerge

ven vertoont veel overeenkomst met het exemplaar dat

door haar echtgenoot F.C.Th. van \sendoorn à Blois

werd gemaakt. Ook de data zijn gel ijk.

"Ik ondergetekende Charlotte T~eodora Marie Alexandrine,
baronesse dl Oldeneel dl Oldenzeel, echtgenoote van den

Hoogwelgeboren Heer Frederik Carel Theodoor Baron
d I Isendoorn à Blo is, wonende op den Kannenbu rg onde r

Vaassen verklaar het navolgende te zijn mijn uiterste

w iIsbesch ikk ing. Ik benoem en ste I tot mij nerfgenamen

hen die door de wet daartoe geroepen zullen zijn. Ik

begeer dat al mijn goederen zich bevindende op den
Kannenburg en wel meer speciaal de Bazar en al wat

zich daarin bevindt, hetwelk mijn eigendom is bij mijn

overl ijden zal bI ijven op den Kannenburg tot aan de

dood toe van mijne geliefden echtgenoot, na wiens over

Iijden daarmede zal worden gehandeld overeenkomstig

de beschikking daaromtrent door mij reeds gemaakt of

nog te maken of anders door mijnen gel iefden echtgenoot

reeds gemaakt of nog te maken waarnaar ik begeer dat

mijn erfgenamen zich geheel en al zullen gedragen.

Gedaan op den huize Kannenburg onder Vaassen den

31 januari 1864. C. dilsendoorn à Blois neé d'Oldeneel
dl Oldenzeel".

De bijgevoegde in het Frans geschreven brief is be

stemd voor Willem van Oldenzeel. Zij schrijft dat
wanneer hij deze brief zal lezen zijn tante, naar zij

hoopt, al zal rusten in de graf~elder in Vaassen.

Verder schrijft zij dat zij haar "fortuin'l aan hem
nalaat önder de volgende voorwaarden:

f 2.000,-- "pour fonder un Iit à llhospice de Feluy"
voor haar zwager f 2.000,-- voor I'hospice de st. An
Joine te Kleef.

f 50,-- waarvan de rente bestemd is voor het onderhoud

van het graf van haar moeder. Een jaarl ijkse uitkering

van 110 gulden aan vrouw Schuurwind, geboren Iven, zo
lang zij leeft. Vier duizend gulden aan de Kathol ieken
van Vaassen voor de armen, ook aan de Protestantse ge

meente f 1.000,--.
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~~i~e~e~u~~~~~h~~~d~:nW~:~v~~a~ew~:;7~e~:a~o~~c~~::en
~:ag:~~t~:k sam~n met haar geliefde echtgenoot en haar
45 missen tem~e f 1.000,-- ge~even worden om jaarlijks

ezen voor haar zlelerust

~aar parels mag hij aan zijn zusters g~ven die voor

ReKwa~:~~ d~~~va? e~n geschenk moeten kope~ voor de
' .. ,IJ eind Ig t me t de wens da t zij el kaa r te-

rug mogen z Ien "daa r ' .

Voor Willem van Oldene:~a: g~en scheiding meer zal zijn".
zover wij dat nu k IS ~t tweede testament, voor

unnen overzien, lang' niet zo .

geweest dan dit eerste. Verder bI i'ft d gunstig (
~waarom werd de overledene niet inJde ~~;fk:I~:~a~i~pen
aar ~chtgenoot en zwager begraven?11 J

O~k Uit het tweede testament bI ijkt m. i.
dit haar bedoel ing is geweest. duidel ijk dat

W. Terwe I.

Bronnen:

Gemeentearchief Deventer:

~otarieel Archief, Notaris H. Houck
Inv.Nrs. 400 en 1910.

Rijksarchief Arnhem.

Successiememories deel 100

0rchief Cannenburg
Inv. nr. 235.

(
Heeft Epe de tram gemist? (3)

D~.heer Laurillard, ingenieur te Deventer opende de

blJee?komst en gaf inlichtingen over de t~ volgen
te, die nu za1 zijn: rou-

Deventer - Twello (villa Eureke) - Emstermate - Terwol

~e, tot Scherpenhof - Heegsche hoek tot aan de beuke-
oom en vandaar naar It Nijbroekerdorp, de Geere, Vroo
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lijke Boer, Horthoek, Oene, Oene, Epe.
Over de kosten gaf de direkteur van de Geldersch Over

ijsselsche Stoomtrammaatschappij, de heer Lefèbre, de
nodige inIichtingen.

De voorlopig te maken en gemaakte kosten (in kaart

brengen, enz.) zijn berekend op f 4.000,--.
Als bewijs dat de mening der comitéleden, omtrent de

levensvatbaarheid van de tram nogal gunstig was, werd

staande de vergadering getekend voor een bedrag, groot

f 1.000,--. De overige f 3.000,-- zouden gevonden wor

den uit aandeeltjes van f 10,--.

De gehele Iijn tot Epe zal een lengte hebben van 23 km.

Voor de aanleg van de baan en het rollend materiaal

etc. zou een bedrag nodig zijn van f 510.000,--.
Daarvoor zou een subsidie aangevraagd moeten worden

van het Rijk, groot f 170.000,--, van de provincie,

groot f 51.000,-- en van de gemeenten Deventer, Voorst
en Epe gezamenl ijk f 170.000,-- en wel van Deventer

f 85.000,-- en v~n Voorst en Epe elk f 42.500,--.

Het dan nog ontbrekende bedrag zal uit aandelen gevon
den moeten worden.

Er werd een voorlopig bestuur samengesteld, waarnaast

de beide heren, concessionarissen, Ir. Laurillard en
dhr. Lefèbre de drie heren, burgemeesters van de be

trokken gemeenten, plaats nemen.

De vergadering gaf bI ijk van de goede verwachting om

trent de stoomtramplannen.

WAT GING ER MIS?

Om de f 4.000,-- voorbereidingskosten bij elkaar te

krijgen was, zoals we weten uit de plaatsel ijke comi

té IS, voor f 1.000,-- aan aandeeltjes à f 10,-- bij

elkaar gebracht. Moest ergo nog f 3.000,-- worden

opgeb rach t.

Het plaatsel ijk Comité van Epe, de heren Sweerts de
Landas, RauwenHoff, Overbosch, Kalff en Westhof plaat

sten 28 januari 1907 in de "Eper Nieuws en advertentie

krant" een oproep en deden een circulaire rondgaan met
teks t: ,
IIIJndergetekenden, pIaa tse Iij ke Ieden van It Com ité voo r
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den aanleg van een stoomtraml ijn Deventer - Epe, bie

den U deze Iijst ter inteekening aan, ter verkrijging
van de noodige gelden om de kosten te bestrijden voor
It opmaken van It ontwerp dezer stoomtraml ijn en de

daarbij behorende begroting. Deze kosten zijn geraamdop f 4.000,--.

Door It comité werd reeds voor ong. f 1.000,-- aan
aandeelen van f 10.-- gegarandeerd.

Wanneer de Iijn tot stand komt, worden allereerst deze
aandeelen terugbetaald.

It Zal wel overbodig zijn te achten, de groote voordee- .

len op te sommen, welke zoove,len erbij zullen genieten, (
als eenmaal uit Epe - Deventer, via oml iggende plaat-
sen zooveel sneller en gemakkeI ijker te bereiken zal
zijn dan totnutoe het geval was.

Winkelnering, industrie, grondeigendom, particul iere

belangen, om maar een eerste greep te doen zullen er

aJ Je It voordeel van ondervinden. De algemeene belang
steIl ing wordt beter getoond door vele aandeelen, tot

het kleinste bedrag van tien gulden, toe te zeggen,
dan een minder getal aandeelen te nemen, welke een
grootere som vertegenwoordigen. Het Comité".

Op deze lijst was tot 28-1-1907 voor 64 aandelen getekend.

(Wordt vervolgd)

F. Zands tra.

(
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Van de redactie

Van de "Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen

en beke~', tot stand gek6men op 26 oktober 1979, ont

vingen we het jaarverslag over 1980.
De Stichting heeft ten doel het instandhouden van de

Veluwse sprengen en beken en zo mogelijk het terug

brengen ervan in de oorspronkel ijke vorm, met als

belangrijkste kenm.erken de loop van het water, de zui

verheid van het water, de rijkdom van flora en fauna

in het water. en langs de oever en het landschap, dit
alles door een goed beheer.

De Stichting, waarvan de bestuursleden bijna allemaal
in de gemeente Epe wonen en die nauw samenwerkt met

de "Stichting tot behoud van de Ugchelense sprengen",

geeft een kwartaalblad "De Wijerd" uit, waarin over

de aktiviteiten wordt gerapporteerd. Belangrijk wordt
geacht het leggen van kontakten met lokale bewoners

voor adekwate signalering van aktiviteiten welke het

beeklandschap bedreigen.

Eind 1980 bedroeg het aantal donateurs 175, waarin be

g repen 11 ins te 11ingen, mees t m iIieug roepen.

Verscheidene Veluwse gemeenten, o.a. Epe, hebben posi
tief gereageerd op een subsidie-aanvraag, terwijl het

Zuiveringsschap Veluwe een subsidie van f 5.000,-
voor 1981 heeft verleend.

Voor meer inl ichtingen over de aktiviteiten van deze

Stichting kan men zich wenden tot de voorzitter, mevr.

V.M. Roelants, Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen, tel.
05788 - 1919.

R. Paasman.
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GROOT MUSEUMBOEK.

Samengesteld door J. Elffers en M. Schuyt.
Red. A. Overbeek.

Geïllustreerde gids langs 660 musea van Nederland.

Ui tg. Meulenhoff-Landshoff. 1980.432 blz. afbn.,
reg. en trefwoordenreg. f 49,50.

P. E.B.

H isto rische Ve ren igingil.
1979. blz. 20-24;

1980. blz. 12-16;

1980. blz. 36-41;

1981. blz. 9-13.

(wordt nog vervolgd).

Boekaankondiging

KLOK, R.H.J.,

Ontmoetingen met onze vroegste cultuurhistorie:
Prehistorische grafheuvels op de Veluwe.

Amersfoort. 1980. 175 blz. m. afbn. en krtn.

(R.O.B. Overdrukken. Nr. 125) o.a. Over de cul
turele pJaatsbepal ing en beheer.

Zie bespr. in: Gelders Oudheidk. Contactbericht
Nr. 87. 1980/IV. blz. 30.

THIENEN, E.M. van,

De kerk van Vorchten. Reconstructie van groei.
m. afbn. en Iit.opg.

(In: Heerder Historische VerenigingII, Nr. 19.
Dec. 1980. blz. 3-12).

Aan de hand van bekeken bouwsporen (breUkvlakken,
dakmoeten, gebruikte stenen, verfresten enz.) èn
archiefvondsten, werd zorgvuldig nagegaan, wat
er achtereenvolgens aan het kerkje veranderde.

ROOK, A.J.,

Het geslacht Overbosch. m. portr.

(In Heerder Historische VerenigingII, Nr. 20.
Mrt. 1981, blz. 2-8).

Verkorte genealogie van het geslacht Overbosch
in Heerde en Epe.
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ROOK, A.J.,

De molen "De Hoop" in de Horsthoek onder Heerde.
m. krt. en afbn.

(In IIHeerder Historische VerenigingII, Nr. 20.

Mrt~ 1981, blz. 20-44).

Beschrijft in hoofdzaak de lotgevallen van de

papier/korenmolen IIDe Hoop" (sedert 1760 bezit

van het geslacht Rakhorst) en in beperkte mate,

de overige papiermolens in de Horsthoek.
(wordt nog vervolgd).

PALM, G.J.,

Mr. Herman Willem Daendels en zijn tijd. Met bron
nen.

(In 'IHeerder

Nr. 15 Dec.
Nr. 16 Mrt.

Nr. 18 Sept.
Nr. 20 Mrt.

HEITLING, W.H. en L. LENSEN,

Vijftig eeuwen volk langs de Ijssel.

Zutphen. Uitgeverij Terra. 1981. 440 blz. afbn.

krtn. Iit. opg. f 84,--.
Vlot geschreven standaardwerk over de volksgeschie

denis van het IJsselstroomgebied vanaf de oudste

tijdperken, o.a. over: de ontwikkel inq van steen
bakkerij, pannenfabricage, landbouw (boekweit)

en veeteelt, het verkeer, waterstaatkundige pro
blemen en over Ds. Martinet.

Zie bespr. in N.R.C. Handelsblad 28-3-1981,
door H. Besselaar.
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