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Burgemeester Beuke kreeg eerste exemplaar

van de bibl iografie van Epe

Tijdens een eenvoudige bijeenkomst op 10 september jl.

van Burgemeester en Wethouders met enkele genodigden

9verhandigde Mej. P.' El izabeth Berkhout het eerste exem
plaar van de door haar samengestelde "Bibl iografie van

Epe en omgeving", 2e druk, aan Burgemeester J.H. Beuke.o Terecht noemde de Burgemeester deze bibl iografie een
,bijzondere bijdrage aan de kennis over Epe en omgeving.

Hij overhandigde Mej. Berkhout als dank een boeket

bloemen en een geschenkbon.
Mej. Berkhout, ere-l id van onze vereniging, begon in

1963 aan haar "levenswerk'l, na haar pensionering.

In 1970 verscheen de eerste druk en in 1973 een supple

ment. Samen met Mej. J. Visser heeft zij de eerste

druk geheel omgewerkt tot het boek dat wij nu ontvan
gen hebben.

Als voorzitter van de historische vereniging "Ampt Epell

heb ik Mej. Berkhout dank gebracht voor het vele werk,

dat zij de afgelopen 17 jaar heeft verricht. Daarnaast

natuurlijk woorden van dank aan de gemeente Epe, die
de uitgave heeft mogel ijk gemaakt.

Tenslotte Mej. Visser voor haar hulp, de Heer Kanne

gieter voor zijn inzet namens de gemeente Epe en

Mevrouw De Nijs van het Administratief Centrum, die

0,de technische verzorging voor haar rekening heeft ge-, nomen van deze goed verzorgde uitgave.\

G.S. van Lohuizen.

De bibl iografié is verkrijgbaar door storting van

f 20,--plus f 6,25 verz~ndkosten op bankrekening
nr. 31.75.30.202 bij de Rabo-bank te Epe ten name

van de gemeente Epe of op postrekeningnummer

84.70.54 van de gemeente Epe, onder vermelding

"bestell ing bibl iografie'l.
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Daarna volgt toezending per post. Voorts is afhalen

op het gemeentehuis mogel ijk. In dat geval kan men

zich vervoegen op de afdel ing Financiën, kamer 117.

Mej. Berkhout overhandigt Burgemeester J.H. Beuke het
eerste exemplaar van de 2e druk van de "Bibliografie
van Epe e. o. ".
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Een nieuwe editie van de "Bibl iografische

Gouden G ids" van Epe. en oms treken

Een bibliografie is een 1ijst van werken van één soort;

in het geval van de Bibl iografie van Epe en omgeving
wil"van één soort" zeggen: al die werken die op de

één of andere wijze handelen over Epe en (wijde) omge

ving. Reeds in 1970 publ iceerde Mevr. P. Elizabeth

Berkhout zo'n Iijst; op 10 september 1981 verscheen

een herziene en bijgewerkte tweede editie (gedateerd

1980). Een gebeurtenis om als lezer van Ampt Epe ter
dege aandacht aan te besteden.

Plaats- en streekgeschiedenis.
De laatste decenniën heeft zich een vruchtbare en in

spirerende wisselwerking ontwikkeld tussen de ligrande"

en de "petite histoire", tussen de nationale geschie

denis enerzijds en de locale en regionale geschiedenis

anderzijds. Daarbij komt dat ,niet langer op eenzijdige

wijze de nationale leiders, de groten, genieën en de

"helden" als onderwerp gekozen worden, maar thans even

zeer aandacht besteed wordt aan de gewone mensen en

hun dage Iijks leven, doen en denken. Het leven van de

ze laatste groep is immers veel karakteristieker voor

een bepaalde periode dan dat van de kleine groep bij

zondere en meestal geprivilegieerde famil ies en per
sonen.

Is de geschiedenis van de groten meestal gekoppeld aan

de hoven, de residentie, de hoofdstad en nog enkele

culturele, economische en militaire centra, de geschie

denis van de gewone mensen is veeleer die van de pro

vinciesteden, de dorpen, het platteland, de agrarische,

veen-, mijn-, visserij- en industriegebieden. Natuur

lijk hebben de grote en kleine geschiedenis elkaar no

dig: de eerste levert het historisch kader, de metho

den en de probleemsteIl ingen, de laatste levert vooral
het concrete feitenmateriaal.

Legio is het aantal historische verenigingen dat zich

in de jaren na de Tweede Wereldoorlog juist is gaan

toeleggen op de plaatsel ijke en regionale geschiedenis,
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de geschiedenis, waarin de gewone mensen centraal staan.

Legio is het aantal publ ikaties, lezingen en verzame-

1ingen op dit gebied - dikwijls echter niet zo gemak
keI ijk te achterhalen. Documentatieoverzichten, inven

tarissen en bibl iografieën zijn meer dan ooit gewenst.

Een hi~torische instell i~g of vereniging kan zich ei
genl ijk pas "volwaardig'l achten wanneer het over zulke

instrumenten beschikt: noodzakelijke gidsen in een wa

re doolhof van verzamelde kennis. Hoe zou je zonder
gids er achter moeten komen, dat bijvoorbeeld:

- in De navorscher van 1890 de mogel ijke betekenis van O'!
de naam Epe besproken wordt (H 8);

- in het She11 Journaal van 1968 gegevens te vinden

zijn over het Van Maanenpad tussen Tongeren en Gor
tel (K 24);

- in het Jaarboek Amstelodamum van 1944 en 1957 gege

vens te vinden zijn over de eigenaars van de koper

molens ,te Epe (M 25,26);

- in het Leidsch Jaarboekje van 1911 een artikel staat

over de schrijfster El isabeth Maria Post (Q 34);

- in Brabants Heem van 1949 gegevens staan over de

kerk en toren te Oene (R2i);
- in de serie Nederlandse oudheden als nr. 6 (van 1976)

eeh onderzoeksverslag te vinden is over het prehisto
rische akkerbouwgebied tussen Emst en Vaassen (B 35)?

Het belang van Berkhouts Bibl iografie.

De historische vereniging "Ampt Epe" bezit register-·
delen op het verenigingsorgaan (uit resp. 1968 en 1975)

waardoor de gegevens van dit tijdschrift toegankel ijk ()\
gemaakt zijn. Sinds 1970 is de vereniging echter ook

"volwaardig" in de hierv6ór genoemde zin: in dat jaar

verscheen de eerste uitgave van de Bibl iografie van

Epe en omgeving; een supplementdeel volgde in 1973.

Aangezien het onderzoek en het publ iceren niet stil
staan, krijgt de bibl iogra(a)f(e) geen rust. Sinds

1970/1973 zijn er al weer zoveel nieuwe publ ikaties
verschenen over dit deel van de Veluwe, dat een nieuwe

editie van de Bibliografie gewenst was.
Het is de grote verdienste.van Mevr. P.E. Berkhout dat

deze nieuwe editie thans voorhanden is! Als deskundige
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op het gebied van bibliotheek en bibl iografie was dit

werk bij haar in bijzonder vertrouwde handen. Niet al

leen heeft zij de ruim 1)00 titels met grote speurzin
en volharding bij elkaar gebracht, ze heeft ze ook ge

lezen, beschreven en geannoteerd, vervolgens geordend

en tenslotte d.m.v. trefwoorden en register toeganke
1ijk gemaakt. Een ieder die ervaring heeft met dit

type werkzaamheden, weet dat er veel aangenamer werk

op historisch terrein te bedenken is - maar nauwel ijks
zinvoller werk~

Overigens is deze Bibl iografie niet alleen een biblio
grafie op het gebied van de geschiedenis. Het werk be

vat in principe alle pub 1ikaties over Epe en omgeving:

ook moderne uitgaven op sociaal-economisch gebied, op

recreatief, ecologisch en planologisch gebied, om
maar enkele voorbeelden te geven. Het werk stijgt dan

ook in gebruikswaarde uit,boven een historische biblio

grafie in engere zin: ook gemeentelijke en provinciale

bestuurders, geïnteresseerden in natuur en mil ieu, en

mensen uit het bedrijfsleven kunnen hun voordeel doen
met dit werk. Het is dan ook niet meer dan terecht dat

de Gemeente Epe de uitgave van deze "bibliografische

gouden gids" op zich genomen heeft. Het strekt de Ge
meente tot eer over een dergè}ijke bibl iografie te kun
nen beschikken.

Enkele kanttekeningen.

Ten opzichte van de eerste editie heeft de nieuwe uit

gave enkele veranderingen ondergaan.

Het titelbestand is niet meer doorlopend genummerd,

maar per rubriek. Ieder van de 26 rubrieken wordt aan
geduid met een letter van het alfabet; iedere titel is

daarom voorzien van een letter-plus-cijfer-aanduiding.

Het onderwerpregister verwijst naar deze codes.

Aangezien er in opzet méér rubrieken dan 26 waren,
heeft de samenstelster sommige rubrieken samen onder

één l~tter gebracht op een wijze die voor mij niet al

tijd doorzichtig is. De rubrieksindeling en het onder
brengen van bepaalde werken in een rubriek, alsmede

de volgorde van de rubrieken en de volgorde binnen de
rubrieken, hebben echter per definitie een subjectief
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moment in zich. Men kan daarin zijn eigen gang gaan

(maar zich wel verantwoorden), of zich qua systematiek
aansluiten bij andere, soortgel ijke bibliografische

publikaties (bijv. de Gelderse bibliografie in voor

bereiding). Waarvoor men ook kiest,wanneer men op

het werk een nauwkeurig en gedetailleerd onderwerps
register heeft, komt iedere ter zake doende publikatie

vanzelf boven water - onafhankelijk van eventuele sub

jectieve momenten bij het ordenen van het materiaal.

De nieuwe editie van Berkhouts Bibliografie bevat geenJ'\>register meer op schrijvers van artikelen en boeken ~J
van Epe. Terecht kent Mevr. Berkhout aan een dergel ijk

register minder waarde toe dan aan het onderwerpsregis

ter. Ook het register-maken kent vele subjectieve mo

menten (welke trefwoorden kies je, en hoe volledig
wi 1 je zijn?).

Door het opnemen van onderlinge verwijzingen en sub
trefwoorden wordt de kans op doeltreffend en efficiënt

gebruik groter. Wat mij betreft mag het register nog
wel wat uitgebreid en verfijnd worden. Enkele voor
beelden:

- Ik zoek 1iteratuur over de geschiedenis van de r.k.

Bernardusschool. Onder school vind ik geen ter zake

doende verwijzingen in het register; Bernardusschool

komt niet voor. Onderwijs komt als trefwoord in het

register niet voor. Onder ~ komt geen sub-trefwoord

(Bernardus)school voor, wel onderwijs. Hiervoor word
ik verwezen naar de gehele rubriek X, maar daar vind

ik géén literatuur over de Bernardusschool. Op deze ()/~
wijze ben ik vastgelopen en heb de korte geschiedenis
van deze school, zoals die beschreven staat in Hon-

derd jaar Epe (M 14), niet gevonden. Naar het gehele
hfdst. over onderwijs in dit boek, worden in het re

gister géén verwijzingen gegeven.

- Op vergel ijkbare wijze kon ik noch onder Prins, noch

onder predikanten of persoonlijkheden, noch onder
~ - kerkgeschiedenis, Gemeentewoning, of wat dan
ook, de interessante levensschets over ds. J.A. Prins

vinden die in Honderd jaar Epe is opgenomen.
Ik leid uit deze en andere' steekproeven twee dingen af:
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1. Het register kan door meer onderlinge verwijzingen

en verdere verfijning van trefwoorden nog efficiën
ter worden;

2. Van "verzamelbundels" zoals Honderd jaar Epe moeten
de afzonderl ijke bijdragen ook apart opgenomen wor
den onder de desbetreffende rubrieken, met annota

ties waarmee (sub)trefwoorden in het register cor

responderen.

Wensen.

En aldus bl ijft er altijd wat te wensen over, zelfs
voor de criticus die Mevr. Berkhout bovenal van harte

compl imenteert met haar zeer fundamentele bijdrage aan

de historiebeoefening van Epe en wijde omgeving, en

Ampt en Gemeente Epe geluk wenst met deze onmisbare

"b ib 1iog raf ische gouden g ids".

Niet alleen de beoefenaar van plaats- en streekgeschie

denis is met deze Bibl iografie ten zeerste gediend,
maar in de door mij geschetste wisselwerking tussen
nationale en locale geschiedbeoefening, zal ook de

niet plaats- of streekgebonden historicus dankbaar van

dit werk gebruik kunnen maken.
Het is dan ook te wensen dat dit belangrijke "bibl io

graafwer~' in de toekomst voortgezet zal worden!

Bert Paasman.

~
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Kerkgeschiedenis van Epe (3)

Johan ten Holten (1571 - 1581)

ook Jahnnes then· Holten.

In 1570 neemt Aegidius van de Berg (Aegidio de Monte)

bezit van het nieuwe bisdom Deventer en hij gaat zeer

ijverig te werk. Het is nu even rustig op de Veluwe

en hij gaat op bezoek in alle parochies van zijn bis- 1\'dom. In 1571 is hij in Epe, waar hij 6 augustus 1575 ",!
weer komt. Hij heeft verslagen gemaakt van zijn visi

taties en deze zijn bewaard gebleven.

Over zijn bezoek aan Epe:

EEPE

Patronus (eccl isiae) S. Martinus.

Pastor D. Joannes then Holten.

Collator Regia Majestas,

Corpus ultra iC flor.

Onus dominicus ac festivis et feri is 6 celebrare, etc.

Vicarius S. Anthonii D. Gerardus Hoeckell.

Corpus circiter XL flor.

Collatores fraternitas S. Anthonii cum pastore ibidem.

Onus feriis 2, 4 et sabatho celebare.

Vicarius S. Crusis D. Andreas Ottonius.

Collatores pastor cum aedibilus.

Corpus circiter xxiii equit.gelr.

Onus trium missarum. Cl

Vicarius S. Catherinae D. Joannes Gerardi, clericus

Daventriensis.

Collator dominus de Keppel.

Corpus circiter ii iixX flor.

Onus trium missarum in quindena.

Vicarius beatea Mariae virginis D. Andreas Ottonis

praefatus, habet dispensationem a Rmo, quod possit
. ambo
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sub codem tecto retinere.

Collator Gerardus a Dompzeler.

Corpus XLV flor.
Onus trium missarum.

Officii S. Martini rector eiusdem D. Andreas Venraedt.

Corpus viii flor.

Onus festivis diebus et sabatho primam missam celebrandi.

Aediles Johan Roeloff, Decimar Johans und Willem Hen-

d r icx .

Fabrica habet annue xvii modios si I iginis et LX flor.

Custos Egbertus Rodolphi.
Custodia valet annue xx flor.

Hieruit bI ijkt, dat het recht om een pastoor te benoe

men nu duidelijk aan de keizer toekomt. (Collator Regia

Majestas.)

Verder zien we, dat er 3 vicarissen aan de parochie

verbonden zijn:

Gerardus Hoeckell, vicaris van de St.Anthonie vicarie

Andreas Ottonis, vicaris van de H. Kruis vicarie, en

met dispensatie, van de St. Maria
vicarie

Andreas Venraedt van de St. Martinus vicarie.

(in deze opsomming van vicariën ontbreekt m.i. de St.

Joris of kleine vicarie. Zie Med. bI. Ampt Epe no. 24).

De kerk van Epe blijkt dus nog steeds een belangrijke

en grote kerk te zijn. De pastoors Van Heukelen en Van

Leesten waren ook deken van Veluwe en in 1575 waren

er naast de pastoor 4 vicaris plaatsen.

In 1574 krijgt de parochie een nieuwe miskelk, die nu

nog bewaard wordt door de St. Martinus parochie te Epe.

(Zie Med.BI. Ampt Epe no. 46.) Deze kostbare - verguld
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zilveren - kelk moet in 1574 bij een belangrijke gele

genheid geschonken zijn, maar de reden is nu niet meer
te achterhalen.

In de consistoriekamer van de Herv. kerk in Epe hangt

in een Iijst je een glasscherf van een glas-in-lood raam,

dat gevonden is in Gorte1, met opschrift: "Der Johan

Ten H pastor Tot EEPE 1575". Dit glas-in-lood

raam za I in 1575 aan Johan ten Ho Iten geschonken zij n

en zal een plaats in de kerk gehad hebben. Ook hier

weer weten we helaas niet waarom dit raam geschonken
werd.
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In 1577 was Ten Holten nog pastoor in Epe, in 1581 is

er een vacature. Hij zal dus in 1580 of 1581 gestorven

zij n.

Bij zijn visitaties aan Vaassen tekent bisschop Van

de Berg o.a. aan, dat Johan ten Holten, pastor te Epe,
vicaris van de S. Anna vicarie is en collator van de

Heil ige Kruis vicarie.

In 1578 is er in Heerde een "beeldenstorm" o.l.v. Derk

van Dorth, heer van Rozendaal. Hoe het in Epe in die

tijd was, is niet duidel ijk. Het geval Heerde staat

m. i. op zichzelf, hoewel het in die tijd overal gistte

en de reformatie hier en daar begon door te dringen.

Ik neem voorlopig aan, dat het in Epe rustig gebleven is.

Paulus Antonii (1581 - 1585)
de eerste predikant van Epe.

In 1581, nu dus 400 jaar geleden, was Johan ten Holten

overleden. In 1576 is Gelderland tot de Pacificatie

van Gent toegetreden, waarbij besloten werd de Spaanse

kwelduivels te verdrijven. Het Hof van Gelderland was,

mede onder invloed van Jan van Nassau, de reformatie

toegedaan en trachtte het Calvinisme ingang te doen
vinden.

Paulus Antonii vestigde zich hier op de vacante plaats.

Hij vond hier een streek, die nu eens door Spaanse,

dan weer door Staatse troepen bezet en geplunderd werd.

Hij zal dus niet een bevolking aangetroffen hebben,
die veel aandacht had voor de reformatie.

De plattelandsbevolking was nog in grote meerderheid

rooms-kathol iek, evenals de plaatsel ijke overheid.

En bovendien had men wel andere zorgen.

Op 22 februari. 1583 vaardigdé het Hof van"Gelderland

een bevel uit tot reformatie van de g~hele Veluwe.

De voormal ige pastoors en geestel ijkén werden opge

roepen een "Christelijk onderzoek of examen" te onder

gaan, om hen, al of niet onder dwang tot de reformatie

te bekeren. De Drosten en de andere plaatselijke be

sturen werden ingeschakeld om deze ordonnantie door

te voeren. Maar de plaatsel ijke overheid was nog rooms-
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kathol iek, zo eenvoudig was het dus niet om di t bevel

uit te voeren. De schout van Epe zond deze ordonnantie

o.a. aan de pastoor van Vaassen, Willem Janszoon.
Deze wachtte echter de krijgskansen af. Hij had goed

gezien. Hij werd kort .daarop bisschop van Deventer,
want de Spaanse troepen hadden weer succes.
Paulus Antonii en zijn medepredikanten in Heerde en

Nijbroek lazen met instemming de ordonnantie van 1583.

Het was voor hen een steun in de rug.

Echter, de oorlog woedde vooral in deze streken ..

Hadden in 1578 de staatstroepen Deventer en Zutphen C
veroverd, in 1583 viel Zutphen en in 1587 Deventer

weer in handen van de Spaanse troepen o. I.v. Parma.
De Veluwe en ook het Hof van Gelderland kwamen weer

onder Spaanse, dus rooms-kathol ieke, invloed en de or

donnantie van 1583, die zo hoopvol was voor de refor

matie, wordt in 1585 weer ingetrokken.

Paulus Antonii had geen keus en vertrok in 1585 uit

Epe. Vier jaar had Epe een predikant.

Mogelijk is hij naar het noorden getrokken.
W. Terwel vestigt de aandacht op een getuigenverklaring
van 1628 in een civiel proces, waarin een Paulus Ant6nii,

lipredicant in actuelen dienst" in Beilen, 80 jaar oud,

verklaart ongeveer 45 jaar geleden 13 jaar conventuaal
van het klooster Hulsbergen te zijn geweest.

In 1579 is het fraterhuis Hulsbergen ontruimd.

Paulus Antonii, dan ongeveer 31 jaar oud, ~s vermoede-

Iijk gaan zwerven, heeft de reformatie leren kennen,

bestudeerd en aangenomen. Hij, de frater van Hulsber- ~
gen, wordt dan de eerste predikant van Epe.

Joachim van Huet 1585 - 1591 of 1592.

In 1589 wordt Joachim van Huet genoemd als pastoor van

Epe. Na het vertrek van Ds. Pau Ius Anton ii in 1585 za I

hij diens plaats ingenomen hebben, maar als pastoor.

De kerk zal weer geconformeerd (gewijd) zijn, na 4 jaar

in handen van de reformatie te zijn geweest. Dit kan

mogel ijk een verklaring zijn voor het 2e wijdingskruis,

dat wij nu nog in de kerk vinden.

Over Joachim van Huet is verder niets bekend. Mogelijk
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is hij tot 1591 of 1592 pastoor van Epe geweest. In

1592 vinden wij Ludolphus Pieck als pastoor in Epe.
De naam "Huet" komt in het begin van de volgende eeuw

herhaaldelijk voor. Zijn dit afstammeI ingen van pastoor
Huet?

Ludolphus Pieck 1591 of 1592 - 1598.

Hij komt ook voor onder de naam Lubbert Pieck en één

keer als Ludolphus Poicke.

Hij was, zoals wij zullen zien, de laatste pastoor in
Epe en niet, zoals op de Predikantenlijst in de consis

toriekamer van de kerk staat, de eerste predikant.

Ludolphus Pieck werd in 1566 benoemd tot pastoor in

Wilp. Na het overlijden van Johan van Wijhe benoemde
de stadhouder, namens de koning van Spanje, Pieck tot

pastoor van Wilp. Het kapittel van St. Lebuinus te
Deventer meende het collatierecht te hebben en wilde

Engelbert Verreycken tot pastoor benoemen. Het Hof

besloot Pieck tot pastoor van Wilp aan te wijzen,

waardoor dus werd bevestigd, dat het collatierecht bij

de koning was, zoals wij dit ook gezien hebben bij de

benoeming van Gerrit van Leesten in Epe.

Bij het bezoek van Aegidius de Monte, bisschop van

Deventer, aan Wilp, was Pieck in 1571 en 1576 nog

pastoor daar.
Wanneer hij naar Epe gekomen is, is niet duidelijk,

in 1591 of 1592. In iede r geva I is hij op 4 juIi 1592

pas toor te Epe.
Volgens Oostveen is Pieck vrij zeker een famil ielid
van een van de martelaren van Gorkum-Den Briel in 1572.

Toen prins Maurits in 1591 Nijmegen, Zutphen en Deven

ter heroverde op de Spaanse troepen, sloeg de gezind
heid van het Hof van Gelderland weer om, het werd

Oranje-gezind, zoals van 1572 tot 1583 en dus ook
reformatie-gezind.

Op 9 mei 1592 schreef het Hof aan alle Veluwse rech
ters en schouten een brief, waarin gesteld werd, dat

alle kerken en kerkel ijke goederen, ook de vicariën,
in dienst van de verkondiging van "Gods Woord" moesten

wo rden geb rach t.
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Op 12 juni 1592 volgde een brief, waarin het bevel

werd gegeven, dat alle pastoors, vicarissen en school

meesters zich moesten onderwerpen aan een examen, zo

als voorgeschreven in het plakkaat van 1583.

Voor Ludolphus Pieck betekende dit, dat hij op 4 jul i

1592 naar Harderwijk moest om zich aan het examen te

onderwerpen. Maa r 111 udo 1 phus Po icke (zoa 1 s hij één

keer in de acta genoemd wordt, verder heette hij steeds

Pieck), pastoor in Epe excusavit se per 1iteras"• Hij

probeerde er onderuit te komen, door zich schriftel ijk ~ \te excuseren. Maar hij werd nu opgeroepen voor de Pro- ~

vinciale Synode in Nijebroeck op 11 september 1592.

"Ludolphus Pieck, pastor tot Epe (e.a.), die in den

voorss. examinibus absentes waeren, sijn indesen sij-

nodo eerst compareert ende hebben die beschreven arti

culen geapprobeert ende aengenoemen".

Hier heeft Pieck dus de 13 artikelen aangenomen, die

hem tot mede-broeder deed zijn en die golden voor "al

le pastoors ten platten lande in Neder-Veluwe". Men

nam genoegen met de toezegging van Pieck, dat hij de

reformatie zou prediken, maar al spoedig bleek, dat

hij de nieuwe leer verwierp en in zijn hartrooms-ge
zind bleef.

Op de classicale vergadering van 14 en 15 november 1592

was Pieck niet aanwezig. "Ludolphus Pieck van Eepe

heefft sich ontschuldicht deur 1ijffswachheit, ende

beloefft sich geh. voort conform te holden en te gedra

gen". Hij meldt zich dus ziek, maar belooft wel zich

aan de voorschriften te zullen houden. Hij doet niet (
wat hij belooft. Hij bI ijft doorgaan de missen op te
dragen.

Op de Particul iere Synode te Arnhem van 25 tot 29 septem

ber 1593 wordt Pieck geschorst als predikant, om in

de volgende particuliere synode te bezien of hij weer

zal worden toegelaten.

AanWesseliusSolingensisuit Heerde wordt opgedragen

de kerk van Epe te verzorgen. Maar ook in Wessel ius

vergist men zich. Deze kan geen goede "getuichenisse"

overleggen, hij probeert het met een vervalsing, valt

door de mand en wordt in 1596 uit zijn ambt ontzet.

16

o

o

Pieck is dus geschorst en hij wordt in 1594 aan het

Hof voorgedragen om afgezet te worden. Dit heeft geen

gevolg, de plaatsel ijke ~verheid is rooms-gezind en
handhaaft hem.

Hij bezocht de classicale vergaderingen niet en bleef

dienst doen als pastoor.

Op 2 juni 1596 laat hij aan de .vergadering in Harder

wijk weten, dat hij door "lieffte swacheit" weer niet
kan komen.

Het geduld van de classicale vergadering raakt op.

In de vergadering van 28 april 1597 in Elburg "Ludol

pho Pyck, pastori in Epe, is bevolen dat hij in naes

ten classe oick ront bekentenisse sal doen van den

Catechismo off hij schrifftmatich zij ofte niet, dat

welch hij oick beloeft heeft".

Nu wordt het wel moei 1ijk voor Pieck. Hij verschijnt

niet op de classicale vergadering in Putten op 25

apri 1 1598, maar: "Ludolphus Pick, pastor Epp hefft

verclaert, dat hij tegenwordigh die lehr dess catechis

mi als schrifftmatigh nit en konte bekennen ende over

metz hij hem onschuldigende sinde, dat hij bij den

Graff iet te thon hadde, daer hij, indien hij die lehr

dess catechismi sol annemen, niet frij sol moegen ko

men, om dess fiandt will; hefft oick niet willen ver

claeren, off beloven dat hij den Catechismum oender

teickenen wi lde, wanner dat hij solde widerom gecomen

sin. Ten lasten ontkende hij oick, dat hij ertijts

bewi 11 iget ende aengenomen hat in den Synodo in Nei

wenbuyck .... "

Hij verontschuldigt zich dus weer, hij kan niet komen

omdat hij bij de Graaf iets te doen heeft. Maar nu kan

hij er niet meer omheen en hij moet bekennen, dat hij

de catechismus niet aanvaardt en beweert nu, dat hij die

op de synode van Nijbroek ook niet aangenomen had.

Dit is dan het einde. Op 10 mei 1598 wordt hij door het

Hof van Gelderland afgezet. Maar omdat hij aloud is,

wordt gevraagd om hem geldel ijk te ondersteunen. De

plaatsel ijkeoverheid zal hem zeker geholpen hebben.

Men heeft hem al die tijd de hand boven het hoofd ge
houden.
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De overheid moest nu wel meewerken. Zij Iiet door enige

metselaars alle voorwerpen van de I'roomschengodsdienst"
op gepaste manier verwijderen. Dit is ook heel netjes

gebeurd, wij zien dat nog o.a. aan de wijwaterbakjes,

die niet uitgehakt zijn, maar afgehakt en daarna be

pleisterd. Ook de schilderingen zijn eenvoudig onder
gekalkt. Wat er met de beelden gebeurd is, is onbekend.

In 1892 heeft er in de kerk een herdenkingsdienst

plaats gehad, ter viering van de 300-jarige reformatie.

Daar werd een nieuw avondmaal servies aàngeboden, dat ~
nu nog gebruikt wordt, waarin staat 1592-1892. '

Uit het bovenstaande weten wij nu, dat dit niet juist

is geweest. Ludolphus Pieck (en niet Pork) was niet
de eerste predikant in Epe na de reformatie. Dat was

Johannes Voskui 1 (en niet Volkui 1), die in 1599 naar Epe komt.

Ludolphus Pieck was de laatste pastoor, die tot 1598

de rooms-kathol ieke eredienst verzorgde in de kerk.

Tot 1598 was de kerk ook als zodanig ingericht. Pas in

1598 werd de kerk veranderd en aangepast aan de refor
matorische eisen.

G.S. van Lohuizen.

(Wordt vervolgd.)
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Een rechtstreekse verbinding tussen Gene
en Welsum

Ondanks de pogingen, die in de twintiger jaren van de
vorige eeuw werden ondernome~om te komen tot het aan

leggen van een weg, dle de dorpen Oene en Welsum recht
streeks met elk~ar zou verbinde~ is er tot in onze tijd

nog steeds niets van terecht gekomen. De oorzaak ligt

naar alle waarschijnl ijkheid in de geografische situa
tie. De grens tussen de provincies Overijssel en Gel

derland loopt nu eenmaal halverwege Oe ne en Welsum en
dus ook de grens tussen de gemeenten Ol st en Epe.

Hoe deze uitwas van Overijsse~ aan wat men zou kunnen
noemen de verkeerde kant van de IJssel ontstaan is, is

moei Iijk te achterhalen. Vermoedel ijk is het een ge

volg van het in feodale tijden heersende grootgrond
bezit toen de één of andere landheer uit het Overijs

selse tevens eigenaar was van een lap grond op de an
dere oever.
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De verbinding tussen Oene en Welsum kon dan ook alleen

tot stand komen als er voldoende samenwerking tussen
de provincies, dan wel tussen de beide betrokken gemeen

ten kon worden gevonden. En hier raken we de kern van

de zaak .. Oene en Welsum willen wel, maar de plannen

strandden op gebrek aan medewerking, meestal versluierd

achter het argument dat er geen geld voor beschikbaar

is. En toch 1igt de aanleg van de weg zo voor de hand.

Welsum en Oe ne hebben sterke banden op allerlei gebied,

zoals school- en kerkbezoek, bankwezen, posterijen,

winkelnering e.d. Een rechtstreekse verbinding lijkt

alleszins gerechtvaardigd. De bestaande weg via de

Houtweg en de Bandijk, die bovendien ter plaatse erg
bochtig is, is een eind om. Een directe verbinding
zou de afstand tussen beide dorpen zeker met 2 km. be

korten en vergt, althans tussen de nu bestaande open

bare wegen niet meer dan een stuk weg van ca. 1,4 km.,

waarin dan twee overbruggingen nodig zijn. Eén over

de Terwoldse wetering en één over de Zandgrave. Vooral

Welsum zou er mee gebaat zijn, t~meer omdat het dorp

bij uitvallen van het veer door hoog water of ijsgang
afgesneden is van zijn eigen gemeentekern. Zou in de

voorgenomen provinciale herindel ing misschien een mo

gel ijkheid Iiggen de grens naar de Ijssel te verleggen?

Hoe dan ook, op 26 juni 1828 schreef de burgemeester

van Epe, G.W. v.d. Felz, een br~ef gericht aan de

districtscommissaris te Voorst over bovengenoemde kwes

tie. Hij pleit daarin voor een rechtstreekse verbin

ding tussen Epe en het Olsterveer, daarmede een meer

dan plaatsel ijk belang aanduidend en met hantering

van andere argumenten dan die, welke in deze tijd op

geld doen. Als voordelen voor de nieuwe verbinding
noemt de burgemeester:

- de bestaande weg is erg slecht en een eind om. (Hij
doelt hier waarschijnl ijk op de verbinding via de

Houtweg en de bochtige Bandijk.)

- de nieuwe weg zou een betere verbinding geven met
Deventer, omdat dan via het Olster veer gebruik
kan worden gemaakt van de steenweg van Ol st naar
Deventer.
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- de steenovens van Olst mogen door de nieuwe weg

meer afzet van hun producten op de Veluwe verwachten.

- het veer zal drukker worden en meer baten opleveren.

Voor de gemeente Epe worden de kosten van de weg op
haar gebied als volgt geraamd:

voor grondaankoop ca. één bunder f 400,-

brug over de Terwoldse wetering f 160,--
brug over de Zandgrave f 40,--

arbeidsloon voor de weg f 150,--

4() f 750,--.
De kosten voor de gemeente 01 st worden voor het gedeel

te op haar gebied op ongeveer hetzelfde bedrag geschat.

r
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f1.325,-
f 262,-
f 337,20
f 200,-
f 60, --

f 2.809,20

Het is niet duidel ijk geworden, waarom de grond onder

Welsum zoveel duurder is gerekend. Evenmin wordt gespro

ken over aanvoer van zand voor het weglichaam.

Mogel ijk heeft men gedacht dit plaatselijk uit de slo
ten te kunnen halen.

Een half jaar later komt er een brief van de districts

commissaris, waarin hij meedeelt, dat de goeverneur

In feite komt het antwoord er op neer dat men er gewoon

weg geen zin in heeft. De hoge raming zal wel bedoeld
zIJn om de afwijzing enige kracht bij te zetten.
Toch geeft de burgemeestér het niet op. Op 28 januari

1829 schrijft hij opnieuw een brief aan de districts
commissaris en stelt nu voor, dat Olst één derde deel

van de kosten voor zijn rekening neemt. Het bedrag van

f 3.400,-- vindt hij ook aan de hoge kant. Nadat hij

zich plaatsel ijk van de situatie op de hoogte heeft

O g~steld, komt hij nu met een meer gefundeerde begroting.

De weg krijgt daarin een totale lengte van 2155 ellen.

Onder Oe ne 843 ellen bij een totale breedte van 16 el

len (d.w.z. bermen en sloten daarbij inbegrepen) en
onder Welsum 1312 ellen bij een breedte van 12 ellen.

De grond ligt daar hoger, zodat met minder breedte kan

worden volstaan. De eigenlijke weg wordt 7 ellen 5 palm

breed. Als men de hier gebruikte lengtemaat van een el

toepast op het kaartje, dan bI ijkt, dat een el vrijwel
gel ijk is aan een meter en dat niet de Amsterdamse el
van ca. 0.69 m. wordt bedoeld.

De weg zou moeten kosten:

- vcior grondaankoop onder Oene 843 x 16,ellen =

13488 ellen (ca. 11/3 bunder) tegen f 470,-
per bunder

- idem onder Welsum 1312 x

ellen (ca. 17112 bunder)
bunder

0- graafwerk onder Welsum 1312 el àfO,20 per el
- graafwerk onder Oene 843 el à f 0,40 per el

- brug Terwoldse Wetering

- brug Zandgrave

Als we nu het kaartje bezien, dat van vrij recente da
tum is en uitsluitend ter ori~ntatie aan dit artlkel

is toegevoegd, dan bl ijkt, dat in de huidige situatie

het Overijssels gedeelte, lndien de weg ~ordt aange
legd tussen de bestaande wegen, vrij kort ls. Kenne+

lijk heeft de burgemeester een weg voor ogen gestaan,

waarvan het Overijssels gedeelte tot dicht bij het 'i
veer loopt.

Reeds voordat hij het plan voor de aanleg van de weg

aan de districtscommissaris voorlegde, had de burge

meester zich al tot zijn collega in Olst gewend met

het voorstel de zaak te bespreken samen met van weers

zijden een 1id van de gemeenteraad. Helaas vindt hij

weinig gehoor. De Olster burgemeester schrijft lakoniek
terug, dat noch de gemeenteraad, noch de ingezetenen

van Welsum behoefte aan de weg voelen en vindt dan ook

de voorgestelde bespreking overbodig. Hoogstenswil hij

praten over het tracé in zijn gemeente voor het geval

Epe alle kosten voor de aanleg van de weg voor zijn
reken ing neemt.

Maar burgemeester Van der Felz zet door, getuige de

hiervoor genoemde brief. Aan het ,slot van zijn schrij

ven verzoekt hij de districtscommissaris er bi i ge;

goeverneur op aan ~e dringen contact op te nemen met

diens ambtgenoot in Overijssel met de bedoeling Olst
alsnog te ~ewegen met het plan in te stemmen en er

gelden voor beschikbaar te stellen. En - zo zegt hij
de gemeente Epe behoeft er niet alleen voor op te

draaien, want het is ook een provinciaal belang. Van

daar dat hij vraagt of er subsidie van de provincie
en van het Rijk kan worden verwacht.
Het antwoord van de districtscommissaris komt 1 decem

ber 1828. De goeverneur heeft contact opgenomen met de
goeverneur van Overijssel, maar dat heeft althans voor

lopig tot niets geleid. De kosten worden van die zij

de op f 3.400,-- geschat.

De districtscommissaris vindt dit nogal aan de hog~

kant, ondanks het feit, dat er voor laag gelegen lan

derijen,zand van elders moet worden aangevoerd.

Overijssel ontkent niet, d~t Olst wel enig belang heeft

bij de weg, maar dat de kosten daar niet tegen opwegen.

( )
I
)

)I
)

12 ellen = 15744

tegen f 900, -- per

f 625, --
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van Gelderland een missive heeft ontvangen van de goe
verneur van Overijssel "in substantie behelzende:

- dat de kosten van de weg op Overijssels gebied wor
den geraamd op f 2.548,40;

- dat de gemeente Olsthet nut van de weg erkent, maar

geenszins kan toestemmen dat dit zulk ene groote op

offering waard zou zijn. Zij biedt dan uitde ge
meentefondsen van 1830 een subsidie van f 300,-- aan;

- dat uit de provinciale fondsen van Overijssel geen

gelden voor dezen weg kunnen worden afgezonderd". (De districtscommissaris verzoekt nu om na te gaan hoe- .
veel Epe nog zou kunnen bijdragen Jn de kosten van de

weg op Overijssels gebied. Zo ja, hoeveel kan de ge
meente dan beschikbaar stellen? Ten slotte wordt ver

zocht eens na te gaan of er dan volstrekt geen weg van
Oene naar Welsum en het veer bestaat en zo ja, hoe-
veel het dan zou kosten die weg in orde te maken.

Op 1 september schrijft de burgemeester terug, dat de

opoffering voor Epe al groot genoeg is en er dus geen
geld over bI ijft voor het Overijsselse gedeelte.

Er is wel een bestaande verbinding van Oe ne naar de

dijk halverwege Veessen-Welsum, maar die is erg smal

en van bar slechte specie. Het opknappen van deze weg
vraagt veel geld (grondaankoop voor verbreden, aan-
voer van zand, wegzagen van bomen), zodat dan wel weer

bij hogerhand om subsidie zal moeten wordBn gevraagd.
Er komt nu een nieuw voorstel van de districtscommis

saris. Hij gaat d.aarbij uit van een raming vanf2.350,--,

omdat hij de raming door Overijssel van f 2.548,40 te (
hoog vindt. Ol st heeft f 300,-- toegezegd, de steen7

fabrikant Westhof f 50,--, bI ijft over f 2.000,--.

Dit bedrag zou "genegosieerd" (=geleend) kunnen worden

en de rente betaald kunnen worden uit de opbrengsten
van een tol. Hij vraagt nu de burgemeester:
- hoe hoog zal de tol moeten zijn;

- wat de te verwachten opbrengst zal zijn;

- waar de tol te plaatsen. De financiën staan geen
afzonderl ijk gebouwtje toe;

- wat er verder nog over deze zaak valt op te merken.

Het voorstel van een tol valt bij de burgemeester niet
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in goede aarde. Als het dan toch moet, denkt hij aan
hoogstens 1 cent voor een wagen en ! cent voor een kar.

O~er de opbrengst durft hij geen uitspraak te doen.
Dat hangt volledig van het gebruik af en dat wordt

door een tol zeker niet in de hand gewerkt. Bovendien

zal er een gebouwtje moeten komen~

Het begint er somber uit. te zien, als bovendien de

districtscommissaris op zijn desbetreffende vraag aan

de gemeenten Heerde, Elburg, Doornspijk, Oldebroek en

Ermelo het vrijwel eenslyidens antwoord krijgt, dat

men het nut van de weg wel erkent, maar er geen geld

voor beschikbaar kan stellen. Heerde had wel achter

wege kunnen blijven, want daar beschikt men via de

Kerkdijk al over een verbinding met het veer. De
districtscommissaris besluit dan met de woorden:

"Weshalve ik geloof, dat dit plan hiermede voor geheel

en al vervallen moet gehouden wordeni'.

Er blijft nu niets anders over dan te trachten de

Houtweg in een betere staat te brengen. Een eerste be

groting van de zijde van de gemeente Epe in december

1830 komt uit op ruim f 1.000,--, waarbij voor grond

aankoop per el (ca. 1 m2) f 0,25 wordt gerekend.

De verdere correspondentie over de verbetering van de

Houtweg levert weinig belangwekkends op.
De verbetering van de Houtweg wordt een feit al schrij

ven we inmiddels medio 1832. Alzo ruim vier jaar later.

De weg tussenOene en Welsum is dan ook helaas tot op

de huidige dag een illusie gebleven.
D. Roe Iofs.

Bron: Archief van de gemeente Epe.

Noot: De provincie was destijds in een aantal distric
ten verdeeld, waaronder het district "Midden

Veluwe", dat te Voorst zetelde. Aan het hoofd
stond de districtscommissaris (voor 1825 hoofd

schout). Vrijwel alle correspondentie met hoger

hand Iiep via de districtscommissaris.
Ook de antwoorden kwamen door zijn tussenkomst

weer bij de burgemeester.
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Gingen de gevraagde besl issingen de bevoegdheden
van de districtscommissaris te boven of achtte

hij het belang daartoe groot genoeg, dan werd

de zaak aan het provinciaal bestuur voorgelegd.

Ook als de burgemeester er nadrukkelijk omvroeg.

D.R.

G\)}~0V rt'tr (
~~~

Epe, zoals het is geweest.

Het Sint Maartenshof

Uit het Noord Veluws Dagblad van 3-9-1954

Een oud geschrift vermeldt, dat de terreinen langs
Kerkplein en Hoofdstraat ten Noorden van de Willem

Tellstraat (voorheen de Vinkesteeg) de naam droegen
van Sint Maartenshof.

En daar de Hervormde kerk, toen zij nog voor de R.K.
eredienst bestemd was, aan Sint Martinus of Sint Maar-

ten was gewijd, kan daaruit de conclusie worden ge- (trokken, dat die gronden aan de Kerk behoorden.

Hiervoor zijn nog meer aanwijzingen. Allereerst dat

de grond waarop het pand van de heer Both staat, be

last was met een uitgang groot f 6,-- IS jaars en

het terrein waarop thans de Ford-garage zich bevindt,
met een van f 2,70, beide ten laste van de Kerk.

Van een uitgang op het daarnaast gelegen terrein,
waarop voorheen de kosterij stond, is niets bekend.

Een uitgang daarop zou ook geen zin hebben, daar de
kosterij eigendom van de Kerk was.

Zo is het ook niet onwaarschijnlijk, dat de in 1826
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gestichte school is gebouwd op grond van de Kerk,

daar dit terrein direct bij de kosterij aansluit.

Ook lag er tot in de zeventiger jaren der vorige eeuw

tussen de genoemde gronde"n en die van de heer Van Mee

keren een akker bouwland, die door de Kerk, wier eigen

dom hij was, aan de aangrenzende eigenaren is verkocht;

dezen hebben daardoor hun tuinen vergroot.

Van het huis, dat heeft gestaan ter plaatse van de

FORD-garage, is weinig bekend. Het was een zeer oud
huis, dat omstreeks 1890 ~egens bouwvalligheid is af

gebroken. Het behoorde in eigendom aan de familie

Wagenaar. Vele jaren is het bewoond geweest door koper

slager Lammers, die zijn zaak omstreeks 1880 heeft

overgebracht naar de overzijde van de straat.
De hoek Kerkplein-Willem Tellstraat is een plek, die

in lang vervlogen eeuwen niet zonder betekenis is_ge
weest.

In 't laatste der 18e eeuwen in het begin der 1ge eeuw

was er een herberg, waar "De Zwaan" uithing. Daar woon
de destijds de kastelein "Cornel is uit de Zwaan", die

zelf een sterk gebruiker was van het geestrijke vocht,

dat hij ook aan zijn klanten schonk. Op zekere dag zat

hij met zijn kornuiten te kaartspelen, daarbij stevig

borrelend, totdat hij onverwachts ineenzakte en op
zijn stoel overleed. De makkers namen een laken van het

bed, legden dit de overledene over het hoofd en gingen

voort met het kaartspel. Zo luidt de overlevering.

In later jaren is het huis bewoond geweest door H. Man

vis, die destijds gemeente-ontvanger van Epe was.
Deze verkocht het in 1855 aan W. Overbosch, veearts

te Epe, die er een grutterij en kruidenierswinkel in

vestigde voor zijn zoon Sarris Overboseh. Deze zaak

is geopend op 1 september 1856. Aanvankelijk werd de

grutterij gedreven door paarden, tot in 1875 de ros

molen werd vervangen door een stoommachine, die in

1908 plaats moest maken voor een zuiggasmotor.

In 1913-1914 is het oude pand geheel afgebroken en

vervangen door het tegenwoordige. Bij de werkzaamheden

van afbraak en wederopbouw zijn vondsten gedaan, die

erop wijzen, dat men daar op historische grond staat.
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Behalve restanten half verbrand hout, die aantoonden

dat er in vroeger tijden brand had gewoed, werd in d~

onderste 1aag der fundamenten een gebakken steen ge
v~nden, waarop een allegorische of mythische voorstel-

IIng was aangebracht, een siersteen, die men in een
allemanswoning niet kon verwachten. Deze steen is

geheel gaaf. Gelukkig heeft men hem met de figuren in

het zand gelegd en op de achterkant de kalk aangebracht.

( o

De steen is in goede handen en veil ig opgeborgen (zie

foto) ..

Bij het verwijderen van de teelaarde ter plaatse van

de malerij van de heer Bo~h ontdekte men, dat daar

vroeger mensen zijn begraven. Men vond er langwerpig
vierkante vakken, die in kleur sterk verschilden van

de omringende grond. Restanten van 1ijken zijn niet

gevonden, zelfs geen beenderen, enkel een stukje ver
roest ijzer, bl ijkbaar afkomstig van een handvat aan
een doodk ist.

De vraag rijst, waarom daar doden zijn begraven.

Het terrein 1igt buiten de kerkhofmuur. Zijn daar zelf

moordenaars of misdadigers ter aarde besteld, die niet

aan gewijde aarde werden toevertrouwd?
Waarschijnl ijk niet. Veeleer is aan te nemen, dat daar

ter plaatse een kerkelijke of semi-kerkelijke stichting

(een klooster) heeft gestaan, die haar eigen begraaf
plaats had.

In de geveltop van het pakhuis van de heer Both is aan

gebracht een borstbeeld van gehouwen steen, dat ook

zeer oud is en geen ridderfiguur voorstelt.
Dit beeld heeft steeds op één der zolders in het oude

pakhuis gelegen. Ook dit wijst erop, dat op die plek

in vroeger eeuwen een gebouw heeft gestaan van meer
dan gewone betekenis.
Wie kan hierin 1icht verschaffen?

Bronnen: Noord Veluws Dagblad van 3-9-1954.

( 0
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De optische telegraaf van Amsterdam naar
paleis Het Loo

In een akte van 21 maart 1812, gepasseerd voor Gerrit

des Ruelles, griffier bij hetvredegericht van het
kanton Apeldoorn vond ik indertijd, datWillem Kemper,
timmerman, wonende op het Loo, Jan Rikkers, timmerman,

wonende te Elspeet en Jacob van Eisen, timmerman, wo

nende te Vaassen, tot hun bijzondere gemachtigden be- (
noemden de Heren Adriaan Mijné & Co., solI iciteurs te

Amsterdam, om voor hen en in hun naam bij de Raad van

Lequidatie van het voormalig Ministerie van Oorlog in
te vorderen de gelden welke zij te vorderen hebben

voor het plaatsen der "Telegraphen" op het keizerl ijk

paleis It Loo, op de aangewezen berg nabij het Vrij

bosch en op de kerktoren te Vaassen. Alles volgens de

"door handen van den Heere Daendels in qual iteit als

Bailluw van Nederveluwe, in der tijd daar van ingele
verde rekeningen".

Op mijn verzoek aan de tweede afdel ing van het Algemeen

Rijksarchief te Den Haag om nadere inl ichtingen over
bovenstaande vordering, deelde de Rijksarchivaris,
Drs. E. van Laar, mij mee, dat hierover niets te vin

den was. Wel wees hij mij op een studie van W.C.A. Sta

ring: "Optische telegrafen in Nederland", opgenomen

in het tijdschrift van het koninkl ijk instituut van

ingenieurs, jaargang 1890/91, en op een artikel van (Dr. E.A.B.J. ten Brink over de optische telegraaf in

Nederland tot 1813, opgenomen in het Tijdschrift

Napoleontische Studien, aflevering 10, 1967.
Ook wees hij mij op het archief van de Directeur der

Landelijke Telegrafische Beseiningen 1809/1810, des

tijds in hethulpdepot te Schaarsbergen.
Staring vermeldt eerst het tot standkomen van een sein

correspondentie tussen Amsterdam en Ossendrecht, dit

ingevolge een schrijven d.d. 29 augustus 1809 van de
Minister van Oorlog Krayenhof aan de Directeur van het

Depot-Generaal van Oorlog, de Lt.Kolonel M.J. de Man.

De eerste luitenant, ingenieur, geograaf J.D. van Schel-
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le werd belast met de inrichting der d~einposten en

met de aanstelling van "seinmeesters adsistenten" en

arbeiders en ontving op 31 oktober 1809 zijn benoeming

tot Directeur. Ook in de'l ijn naar ft Loo kwam tot
stand met posten te Muiden, Naarden, Eemnes-Buiten,

Nijkerk, Putten, Garderen, Elspeet, op de berg achter

Niersen, en op het paleis Het Loo. Elke post werd be
diend door een seinmeester en twee "adsistenten", waar

van overdag steeds twee man op post waren, om elke tien
minuten voor- en achterui~ waar te nemen. Alleen Amster

dam en Het Loo konden met het geven van seinen begin

nen. De overige posten hadden niets te doen dan de

seinen zorgvuldig over te nemen. De seinmeesters, af

komstig van de Marine, ontvingen 2~ gulden daags. De
veteranen die a Is "ads istenten'l optraden, genoten een

toelage boven hun tractement van 40 cent daags, van

50 cent daagsals "adsistent" en van 60 cent daags als

zij als seinmeester dienst moesten doe~ ..
Het seintuig bestond uit een rechthoekig houten kruIs,

opgehangen aan een horizontaal uitgestoken mast en

voorzien van vijf schijven. Vijf manden of bollen:van

ongesch~ldè teen, licht gevlochten, werden door mldd~l
van over vijf schijven geschoren Iijnen, aan het kruIs

opgehangen.

Daar ook het kruis door de waarnemer gezien werd, kon

ook althans bij dag, de plaats waar de bol hing in

aan~erking komen en geraakte men dus met dit stelsel

tot een aantal van 31 seinen, waarbij er nog enige ge

voegd werden door vlaggen te hijsen en door twee of
drie bollen onder elkaar te hangen.
Deze seinen zijn hieronder aangegeven.
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De eerste] ijst van de betekenis der seinen is op
17 november 1809 door de Minister van Oorlog vast

gesteld, doch later op 19 januari 1810. ingetrokken

en door een andere vervangen. Kort daarna schijnt

deze telegrafische correspondentie te zijn opgehe-
ven en de seinposten opgeruimd. Tot zover het arti~e]

van Staring. Uit het vervolg van dit artikel za] b] ij
ken dat de data van opheffing exact bekend zijn en ook

op enkele andere punten dit artikel van Staring nog
enigermate kan worden aangevuld.

De pub] ikatie van Dr. E.A.B.J. ten Brink geeft geen (
nieuwe gegevens, daar hij ook weer Staring citeert.

Het feit dat de akte van 21 maart 1812 duide] ijk

spreekt van een post op ~e Vaassense toren, en Staring

deze plaats in het geheel niet noemt, was voor mij aan
leiding eens een onderzoek in te stellen in het ar

chief van de Directeur der lande] ijke beseiningen,
thans weer aanwezig in het A]gemeen Rijksarchief in
.Den Haag. Dit uit een tweeta] portefeuilles bestaan

de archief bevat voor het overgrote deel gegevens over
de ]ijn Amsterdam - Zee]a~d, doch ook interessante

gegevens over de lijn Amsterdam - paleis Het Loo.

"'10.4.

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
XXXXXXX
~~xxt<~~
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Er zijn door mij bewust voor het overgrote deel gege

vens gebruikt die op de naaste omgeving betrekking
hebben.

De order "tot het etab] is~eren eener te]egraphische

correspondentiebeseinings] inie tussen de Hoofdstad
en het paleis Het Looil is gedateerd 21 oktober 1809.

Hierbij wordt de le luitenant, ing. geogr. Van Schelle

tevens Iigeauthoriseerd" tot het verplaatsen van enige

seinmeesters uit de Iinie tussen Bergen op Zoom en de
Hoofdstad naar de nieuwe linie Amsterdam - Het Loo.

Op 10 november bI ijkt Directeur Van Schelle in E]speet

te zijn, want hij gelast op die dag de onderschout van

E]speet om materiaal beschikbaar te stellen voor de
timmerman Jan Rikkers, zodat deze de telegrafen kan

maken op de toren van Elspeet en op de berg onder Gor

tel. De nieuw benoemde seinmeester voor paleis Het Loo

is niet erg gelukkig met deze promotie. In een request
aan de Minister van Oorlog d.d. 9 november 1809 deelt

Teunis van de Polder mee dat hij seinmeester is geweest

op de Westertoren te Amsterdam en bij 'Ireso]vatie" van

28 oktober 1809 is overgeplaatst naar Het Loo, terwijl

hij zich vandaar naar Elspeet moest begeven om daar de

komst van Directeur Schelle af te wachten. Acht dagen

heeft hij daar naar zijn superieur uitgekeken, terwijl
hij ondertussen "bezocht" werd door een hevige koorts,

zodat hij de vrijheid maar heeft genomen naar zijn

vrouwen drie kleine kinderen (en alle dagen een vier

de op komst) terug te gaan.
Hij vraagt dan ook "ten vriendel ijksten" zijn plaats

op de Westertoren weer te mogen innemen en presenteert

als zijn vervanger voor Het Loo de seinmeester Wi]]em

Bijers van Koudenkerk.

Tot een daadwerkel ijk inwil1 igen van dit verzoek IS

het niet gekomen. Op de 12e november 1809 is Van Sche]

le op Het Loo en brengt schriftel ijk verslag uit aan

zijn superieur, de fungerende Directeur van het Depot
Generaa] van Oorlog Van Hooff .

Hij deelt hierbij mee, dat hij zich tevergeefs heeft

beijverd om het paleis Het Loo te ontdekken vanaf de

berg tussen Elspeet en Het Loo. Hij is daarom naar

Vaassen gegaan en heeft ook aldaar een post geëtab] i-
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de Weledelgestrenge Heer A. Schilders, President der

Stad Harderwijk, waarin hij zich beklaagt over het feit

dat het benodigde materiaal niet tegen de 15e dezer

is afgeleverd. Hij neemt 'de vrijheid "Zijne Edelge
strenge te verzoeken de betreffende leveranciers aan

te manen om er voor te zorgen dat alle benodigheden

hedenavond of morgenvroeg te Elspeet arriveren, al wa

re het dat zij deze nagh moesten doorwerken. It Is

niet onrede1 ijk zulks te vergen, daar ik in Deventer

even. zovee 1 in eene nag tt~jd heb doen ve rvaa rd igen

voor Vaassen en Het Lodl. Aldus een hoogst ontevreden
Van Sche 11e.

De volgende dag reageert de President van Harderwijk

op dit schrijven. Alhoewel de brief "eerst des namid

dags ten 3 uur is binnengekomen" heeft hij meteen de

betreffende personen bij hem ontboden".
Herman Verhoef; die voor het benodigde touwwerk zou

zorgen, heeft dit in Amsterdam besteld maar hierop nog

geen reactie ontvangen. Betere berichten geeft de wim

pelleverancier Fijn van DraaL Hij zegt "morgen drie

wimpels klaar te hebbeni'. Mandenmaker Olthuyzen ver

klaart "dat de manden morgen ter dispositie zullen zijn".
Tot zover Harderwijk.

"Mijnheer Van Sche1de.De ti Ilegraaven bennen nog niet

klaar, omdat wij geen touwwerk hebben". Deze noodkreet

doet seinmeester H. de Waard uit Elspeet op de 18e no

vember 1809 aan zijn superieur.
Ook de Garderense .seinmeester Daniel Ribbe zit nog dik

in de problemen. Zijn klaaglied laten wij hier volgen.
liGarderen, den 7 Decembe r 1809 ..

Mijnheer De Heer van der Schelle. Het kan mijn niet be

grijppen dat al de sijnmeesters al tuyg hebben, instruk
sis ende wimpels en ik heb wel mijn instruksi maar tot

nog toe geen wimppels. Wat daar aan mankeert dat kan

mijn niet begrijppen dat U heede1e mijn de instruksis
stierd sonder wimppe1s en ik heb U heedele den 23 no

vember al een brief aan Uw gestiert als dat ik klaar
was met de ti Ilegraaf ..

Verder bI ijf ik onderdannigetrouwe ~(enaar_
Dan iel Ribbe in Ga rderen,.i_
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te Muyden
te Naarden

te Eemnes Buiten

te Bunschoten

te Nieuwkerk

te Pu tten

te Garderen

te Elspeet

bij Elspeet op de Berg
te Vaassen

op Het Loo

Vaassen 41 dagen in functie

10 stuivers ontving.

Ook zijn collega Jan Struik uit Elspeet heeft moeil ijk

heden en klaagt op 10 december 1809: "ik heb nuy al

drie weken hier geweest zonder duyt geIt.

Ik heb mijn goed al moeten verzetten om van te leven,

maar nuy kan ik niet meer en als ik Uw Edele mag ver
zoeken om mijn tot onderstand te helpen tot levens

middelen, want ik kan hier niet geholpen worden omdat
ik hier een vreemdel ing ben ..... ".

Inmiddels is er op hoog niveau een ingrijpende besl is-

sing genomen. Op 9 december 1809 schrijft Directeur (
Van Schelle aan zijn elf seinmeesters het volgende be
richt. "Op speciale last van Z.E. de Minister van Oor

log, gelast ik U om op ontvangst dezes Uw kijker en

instructie te stellen in handen van de Heer Burgemees

ter of Scholtis van Uwe plaats, tegens behoorlijk recu,

welk recu gij mij zult toezenden. Vervolgens zult gij
Uwen Telegraph en alles wat tot Uwe seinpost behoort

stellen onder het toeverzigt van de plaatselijke rege

ring ten einde door hun een wakend oog op dezelve ge
houden worden. Vervolgens dank ik U mitsdezen voor den

getrouwen en goede diensten met welken gij gedurende

den tijd, dat gij onder mijn orders gedient hebt; Uwen

post hebt waargenomen; waarvan ik U bij desen ontslaa;
zullende U Uwen tractementen uitbetaald worden tot en

met 15 deeser, welke gelden ik zo spoedig mogelijk aan
de Heer Pansier, onder wiens orders gij U weder stel
len zult, zal doen toekomen, ten einde U Uwen uitbeta-

1ingen te kunnen doen, als komende mij dit de geschik

ste wijze voor te zijn om U deselve te doen geworden. (
Na de verzekering mijner achting noeme ik mij, de Di
recteur voornoemd D. van Schelle'.

De Heren Van Westerveld en Daendels, resp. Bailluw van

Over- en Nederveluwe worden op dezelfde datum geTnfor
meerd over de opschorting van de "Telegraphische Be
seiningsl inie" tussen de Hoofdstad en het Paleis Het

Loo. Ook de Burgemeesters van Muyden, Naarden, Eem
nes Buiten, en Bunschoten, alsmede de Schouten van

Putten, Garderen en Het Loo krijgen hun instructies.

Het kruis met touwwerk, benevens de manden moeten van

de torens afgenomen worden en op een geschikte en vei-
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lige plaats worden opgeslagen en alles moet zodanig
worden bewaard, dat op eerste order de telegraaf weer

in werking gebracht kan worden. Daarmee behoort de
'ITelegraphische Beseiningsl inie'l Amsterdam-Het Loo
weer tot het verleden.

Wel rijst de vraag of deze telegraaf ook werkel ijk

gef~nctioneerd heeft. We menen dit zondermeer te kun
nen ontkennen.

Op het blad met de 40 seintekens zien we dat de tekens

32 tot en met 35 zijn samengesteld met een wimpel.
Zonder deze tekens was het niet mogel ijk de beseining

uit te voeren, daar deze tekens seinen van orde voor

stelden zoals stopsein, begane misslag, voortgang etc.

Wij hebben gezien dat de post Garderen op 7 december
nog niet seinklaar was wegens het ontbreken der wim

pèls, terwijl de order: van stopzetting van 9 december
dateert. Trouwens aan Lodewijk Napoleon was toch niets

meer te telegraferen, daar hij al op.26 november 1809

met zijn Minister van Binnenlandse Zaken Roëll naar

Parijs was vertrokken om bij .broer Bonaparte op het
"matje" te komen.

Ook de beseining lerseke via Bergen op Zoom naar de

Hoofdstad was geen lang leven beschoren. Op de 2ge

van Louwmaand 1810 werd haar onmiddellijke afbraak ge
lást.

Op de linie Amsterdam - Het Loo hebben de volgende
seinmeesters dienst gedaan:
Gerrit de Waard

Carel Dangemon
Jan Storm

Willem Beyers
Gerrit de Neef

Cornel is de Neef

Daniel Ribbe

Hendrik de Waard

Jan 5truik

Gerrit van der Lugt
Teunis van de Polder

Gerrit van der Lugt was in
waarvoor hij 102 gulden en
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Zijn assistenten waren H. Langen en J. Radernaker.

Of de in het begin van dit artikel genoemde timmerl ie

den ooit voor hun werkzaamheden zijn betaald, mocht ik

tot op heden niet ontdekken.
W. Te rwe I.

De geraadpleegde bronnen zijn in de tekst genoemd.

(

Heeft Epe de tram gemist? (5)

o

met verhoogde vloer, een kolenloods, .een verlading.
Verder e~n klein station bestaande Uit wachtkam~r,

kantoor en bergplaats voor goederen.en bo~enwonlng

voor de chef. Te Deventer 1 lokomotle~re~~se.voor
2 lokomotieven, 1 rijtuigremise voor rl~tulgen~

een kolenloods, watervoorziening, een klein station,

waarin wachtkamer, kantoor en bergplaats voor goede_

ren . b d
Aan de wisselplaats aan De Geer zal een abri ge ouw

worden.

Er moesten ver~er opmetingen, watérpassingen, tekenin

gen en een bestek met b~groting van kosien worden ge
maakt.

Het bestek vermeldt bovenbeschreven route met daarin

aangegeven de lengte van 23.325 m1, niet meegerekend
de zij- en wisselsporen. De J ijn zou dan over 185 ml

in de gemeente Deventer liggen, 16.805 ml in Voorst
en 6.335 ml in Epe.

Het bestek maakt voorts melding van ZIJ- en wisselspo
ren met een emplacement, ontworpen naast dat van de

Koninklijke Nederlandsche Lokaalspoorweg Mij. te Epe, (waardoor op eenvoudige wijze een gelegenheid tot la-

den en lossen van wagons in wagons werd verkregen
(laadspoor) .

V.e situatie. Behalve de zij- en wisselsporen te De

venter en Epe aan de eindpunten (VI) werden er zij
sporen gemaakt naar de boterfabriek Emstermate in de

kom van Twel 10 en langs het Apeldoornse kanaal, deze

laatste over een lengte van 72 mI.

Aan gebouwen komen er op het emplacement te Epe:

een lokomotiefremise voor 4 lokomotieven, 1 rijtuig

rèmise voor 6 rijtuigen, de nodige werkplaatsen met

magazijn, een watervoorziening, een goederenloods
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De meest interessante punten van de tekeningen zijn
voor ons, die in de gemeente Epe wonen, een mooie S

boch t om ove r de b rug van de We te ring te Oene te komen

- situatie I - verder de lijn door het dorp Oene.

De bochtafsnijding bij de Horthoekerweg-Houtweg,

verder langs de kerk naar de Eperweg. Bij sommige

woningen nogal dicht langs de gevels (was in meerdere

dorpen en steden gebruikeI ijk), - situatie I1 - verder

de kruising van het kanaal en de Grift met het zijspoor

langs het kanaal. Over het' kanaal en de Grift resp.
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een draaibrug en een vaste brug. Kosten resp. f 15.000,-

en f 3.000,-- waarbij aangetekend dat hierover ook het

gewone verkeer kon gaan.

Dan door het dorp Epe langs de Stationsstraat tot het

"Wapen van Epe" - situatie IV - en het emplacement,

naast het lokaalspoor en wisselplaats bij lilt Wapen" 
V en VI -

Dat zouden nogal ingrijpende veranderingen in de rusti

ge dorpen zijn geweest met veel aktiviteiten en werk

gelegenheid voor veel men5en.
F. Zandstra.;

(Wordt vervolgd.)

Van de redactie

In de volgende afleve~ing van ons Mededel ingenblad

(nr. 58)' hopen we een uitvoerig en interessant arti

kel te plaatsen van de heer J.G.G.J. Schut te Epe

over het leven en werk van Franciscus Martin'iius. pre

dikant te Epe van 1638 tot 1653, en schrijver/dichter

wiens werk in zijn tijd hoog gewaardeerd werd tot in

de Muiderkring toe.

De heer L. van den Bremen te Deventer zond ons een ar

tikel toe over de medische hulp ten plattelande in het

midden van de vorige eeuw.

Daar we dit artikel graag in zijn geheel willen publ j
ceren, bewaren we het tot een volgende aflevering.

Hetzelfde geldt voor enkele andere bijdragen.

In oktober van dit jaar werd voor de 125e maal de

Oener veemarkt gehouden.
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R. Paasman.

~!§!J

Onderstaande advertentie in de Deventer Courant, ons

toegestuurd door de heer Van den Bremen, kondigt het
eerste 110ener Koefeestil aan.

Van de Vereniging Oud Deventer ontvingen wij veren i

gingsblad "Oud Deventer", nr. 2 van de 3e jaargang.
Hierin staan o.a. artikelen over een doopsgezinde
"Schuilkerk" in Deventer; Het Reglement voor de

school van de Deventer weeshuizen en Klokkemuziek
zonder carillons: beieren te Deventer.

laun. Ui tg. intermediair. 1981. 260 blz. f 34,75.

Een reeks studies van special isten

(archaeo~ogen, geologen, anthropolo

gen, botanic~), di~ tezamen, door hun

hedendaagse werkwijzen, de prehisto

rische wetenschap tot grote ontwikke

ling brachten, hetgeen een duidelij
ker beeld van onze verre voorvaders

en hun leven gaat geven.

S. de,
Ijssel en Berkelflora, In het voetspoor van

David de Gorter. Zutphen. Wal burg pers. 2e dr.

1977. 40. 142 blz. afbn.portr. lit.opg.

Voorafgegaan door een korte levens~
beschrijving van de botanicus David

de Gorter (1717-1783), geeft dit boek

100 tekeningen van wilde planten uit

zijn tijd, in IJssel- en Berkelstreek,

(ongekleurd); met botanische gegevens,
gerangschikt naar bloeitijd en groei
plaats. Tot slot volgt een Duitse
samenvatting van de inleiding over
De Gorter.'
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IC. BURGEMEESTER en WETHOUDERS .au
t EPE brengen bij deze ter openbare kenDÏI, dat
.. do Hnad dt'zel' Gemecnte beaJoten heeft tot het

oprigten rener .

In liet Dorp OIE.E.
op de twee laalstu DONDERDAGEN in APRIL en op
den tweeden en dl,tuen J)ONDEllDA G in OCTOBER vanelI, jaar.

Dat al1.oo dl' N'rslo "EI-:1I.UIKT te OENB 1.111 pJaats beb
hen op "uutl~I·,h~", den I••••.•·ndr-n OC'tulter. en dat op do
beide l!CI'stc marktdagen \'(~rschiIJcllde huoge Prcmi{!n zullen WOl".
den uitgereikt. .

Epl~. 2 October 185G.

. J/urgemuslff til lVetllour!tr .• voornoemd,
~Ir. K ]I. J. WlèERTS.

Ter ordonnantie van dezeivo:
De Secretaris

W. A. VAN Dim I'ELTZ.

VEEMARKT

Boekaankond i ging (

BORMAN, R. en P. FREDERIKS,

Oost-Nederland arc haeo logisch bekeken.

Zutphen. WalburCgpers. 1978. 127 blz. afbn.krL
IiLopg.

. Algemeen orienterend overzicht, vlot
behandeld in tijdperken.

VOLTOOID VERLEDEN TIJD?

Een hedendaagse kijk op de prehistorie.

Onder redactie van H.T. Waterbolk en M. Chama-

(

DIESSEN, H.R. van,

Buitenplaatsen op de Oost-Veluwe. Apeldoorn.

Ui tg. Samenwerkingsverband. 1981. 84 blz. afb.
f 25,-

Korte beschrijving en geschiedenis.
Van de 89 buitenplaatsen, bevinden

zich er 13 in Epe.

ZIMMERMAN, W.,

Spoorlijn "Willem II1": Apeldoorn-Epe-Heerde
Hattem. m.afbn. (In: "Heerder Historische Ver

eniging", Nr. 22. sept. 1981. blz. 18-23:

"Heerder mijmeringen") •

Geschiedenis van deze spoorlijh van
1887-1950.

42
43

r



WONINK, H.,

Zwerftochten door Drenthe, Overijssel en Gel

derland. Uitg. Boekencentrum B.V. 's-Gravenhage.
1979. 182 blz. afbn. f 26,90.

Schetsen over natuur, landschap en

streekgeschiedenis(oorspronkel ijk in
kranten verschenen), aangemoedigd tot
eigen natuurbeleving. De Veluwe wordt
ook besproken.

Zie bespr. in: "Natura", 78è jrg. (, (
jul i/aug. 1981. blz. 265.

P.E. B.
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