
Vereniging Beekeigenaren gemeente Epe
'Kist van Van Delden' – deel 1

Eind 2008 namen Henk Menke en Jacques Meijer namens de Bekenstichting in Vaassen de 
inhoud van ‘de Kist van Van Delden’ in ontvangst. Die inhoud vormde het archiefmateriaal 
van 45 jaar Vereeniging van Beekeigenaren in de Gemeente Epe en haar opvolgster, de 
Vereniging tot Instandhouding van Bedrijfsbeken. Hent van Delden was de laatste secretaris 
van de opgeheven vereniging; hij bewaarde het verenigingsarchief in een kist, vóór hij de 
bescheiden overdroeg aan de Bekenstichting. 
De kist is nu een doos vol mappen met verslagen, schouwrapporten, briefwisselingen, nota’s, 
kaartmateriaal. Tjada Amsterdam spitte het archief door en schetst in een reeks artikelen een 
beeld van de activiteiten van de beekeigenaren en hun vereniging. In deze aflevering deel 1. 

Vlnr Henk Menke, Hent van Delden en Jacques Meijer met de archiefkist 
op de voorgrond. Foto: Tjada Amsterdam.

‘Vrijheid om het water op de beste wijze te benutten’
Liever zelfcontrole dan overheidsbemoeienis

Oei, dat ging maar weer net goed. Even moeten de beekeigenaren op de publieke tribune van de 
gemeenteraadsvergadering van 13 maart 1941 het knap benauwd hebben gehad, maar uiteindelijk 
kunnen ze toch opgelucht ademhalen. Ze behouden de volledige zeggenschap over hun beken. 
Dat de beekeigenaren uit Vaassen en Epe daadwerkelijk bij die vergadering aanwezig waren, 
vertellen de annalen eerlijk gezegd niet. Maar onwaarschijnlijk is dat niet. Er stond voor hen nogal 
wat op het spel. 

Ruim vijf jaar eerder, eind 1935, was dezelfde kwestie ook al op de agenda van de gemeenteraad: 



een voorstel tot plaatsing van de beken op de legger van watergangen. Aanleiding daarvoor waren al 
jarenlang geuite klachten over wateroverlast bij grondeigenaren langs de beken, en soms over de 
stank van het vervuilde beekwater. Door de beken op de legger te plaatsen zou de gemeente Epe 
daar grip op kunnen krijgen. Zij kon dan de beekeigenaren tot onderhoud verplichten en de controle 
daarop uitoefenen.
 
Nog vóór de gemeenteraad zich over dat voorstel uit 1935 uitsprak, kwamen de eigenaren van de 
Vaassense beken in het geweer. Zij tekenden ernstige bezwaren aan. De beekeigenaren zagen zich 
beperkt in hun eigenaarsrechten en in hun ‘vrijheid (…) om het water op de beste wijze te 
gebruiken’. Hun verzet vond gehoor bij de meerderheid van de gemeenteraad, het collegevoorstel 
werd afgewezen. Daarmee leek de kou van de lucht.

Maar eind 1940 loopt de zaak weer hoog op. Weer gaat het vooral over wateroverlast, volgens de 
klagers het gevolg van gebrek aan onderhoud door de beekeigenaren. Met name uit de hoek van de 
Klaarbeek in Epe en haar zijbeken stromen de klachten binnen. 

Gevoelig
Het is de kerkenraad van de Nederlands-Hervormde Gemeente Epe die het eind 1940 opneemt voor 
27 aangrenzende grondeigenaren, die regelmatig met overstromende beken te maken hebben. De 
kerkenraad verzoekt de (burgerlijke) gemeente Epe de beken op de legger te plaatsen, om daarmee 
de beekeigenaren onder overheidsregime te krijgen.

Burgemeester en wethouders adviseren de gemeenteraad het verzoek af te wijzen, daarbij refererend 
aan het besluit van 1935. Maar diverse raadsleden zijn nu wel gevoelig voor de klachten van 
wateroverlast. Het verzoek van de kerkenraad heeft weliswaar al effect gehad -de beken zijn opeens 
keurig geschoond- maar veel vertrouwen wekt dat niet. De verwachting bestaat dat, ,,de goeden niet 
te na gesproken’’, het onderhoud ,,langzamerhand wel weer zal versloffen.’’
Die ‘goeden’ zijn met name de Vaassense beekeigenaren. Zij voeren het onderhoud aan hun beken 
wel gedegen uit: “.. In Vaassen zijn de beken wel in goeden staat en deze eigenaren zouden terecht 
bezwaar maken tegen het op de legger van watergangen plaatsen’’, tekent het Nieuws- en 
Advertentieblad voor Epe van 15 maart 1941 dan ook op uit de mond van burgemeester 
Diepenhorst. Uiteindelijk volgt de raad toch het B&W-advies en wijst het verzoek af.      

Lering
Zij mogen dan eigen baas over hun beken blijven, de beekeigenaren trekken wel lering uit de 
beraadslagingen. Willen zij ook in de toekomst verschoond blijven van overheidsbemoeienis over 
hun beken, dan moeten zij zelf de wateroverlast  terugdringen, beseffen zij. 

Op initiatief van G.H. Bos (eigenaar van stoomwasserij Welgelegen en mede-eigenaar van de 
Nieuwe Beek*) en H.G. Heerze (namens wattenfabriek Utermöhlen, mede-eigenaar van de Nieuwe 
Molensche Beek*) komen al op vrijdag 21 maart 1941 negen Vaassense beekeigenaren in Hotel De 
Cannenburgh bijeen. ‘De noodzakelijkheid wordt gevoeld om te komen tot een nauw contact 
tusschen Beekeigenaren ten einde: 1. de beekrechten te beschermen; 2. nalatige Beekeigenaren tot 
het nakomen hunner verplichtingen te brengen o.m. door onderlinge schouw der beken’, aldus een 
verslag van dat eerste, oriënterende overleg. Er wordt een driekoppige commissie (Bos, Heerze en 
ir. J.H. Müller, de laatste namens de Industrie, mede-eigenaar van de Dorpermolenbeek*) benoemd 
die actie zal ondernemen om ook de overige beekeigenaren erbij te betrekken.



Tegelijk met hun lidmaatschap gingen de beekeigenaren een aantal verplichtingen 
aan. Het bestuur liet de leden daartoe een gezegelde verklaring ondertekenen. A.J.te 
Riele,  graanmolenaar op de Cannenburchermolen in Vaassen en  grootvader van de 
huidige molenaar Anton te Riele, tekende zijn verklaring op 18 augustus 1941.  



Het oudste stuk in het archief van de voormalige Vereeniging van Beekeigenaren 
dateert uit 1920. De vereniging bestond nog niet, maar onderlinge contacten en 
afspraken tussen de beekeigenaren waren er al wel. In januari 1920 verpachten de 
eigenaren van de toenmalige Molenbeek  of Dorpermolenbeek (nu Geelmolense 
Beek/Dorpse Beek) in Vaassen de uiterste bovenloop aan de Nederlandsche 
Heidemaatschappij, die van wasserij ’t Hol een viskwekerij maakt. De kaart laat het 
uitgebreide sprengenkoppenstelsel en (geheel rechts) de kweekvijvers zien.  

Eigendomsrechten en onderhoudsplichten waren soms knap ingewikkeld. De kaart toont een  
fragment met een stukje Smallertse (boven) en Nijmolense Beek met aantekeningen over 
eigendom en onderhoud. Rechts bovenin viskwekerij ’t Smallert in Emst.   



Het trio stelt een paar dagen later een persbericht op, waarin het een bijeenkomst aankondigt op 
donderdag 3 april in Het Wapen van Epe, om ‘met alle beekeigenaren in de Gemeente Epe’ overleg 
te plegen om ‘te komen tot de oprichting van een vereeniging van beekeigenaren.’ 

Zeven Eper beekeigenaren geven tijdens die bijeenkomst acte de presence. ‘Na een levendige 
gedachtenwisseling’ sluiten zij zich aan bij het initiatief. Twee van hen (M. Bos, mede-eigenaar van 
de Beek aan de Noordzijde*, en S. de Vreede, mede-eigenaar van de Klaarbeek) nemen zitting in de 
commissie van voorbereiding, samen met de drie eerdergenoemde Vaassense beekeigenaren.  

Waarborg
De commissie gaat voortvarend aan de slag. In een overleg op 5 mei komt zij al tot een voorlopig 
ontwerp van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement voor de op te richten vereniging en 
schrijft zij een oprichtingsvergadering uit: 19 mei 1941, te houden in Het Wapen van Epe.
 
Vijftien beekeigenaren zijn daar present en tenminste twee eigenaren die er die middag niet bij 
kunnen zijn, stemmen bij voorbaat in met een vereniging. 
De doelstellingen worden nog maar eens duidelijk uiteengezet: een gezamenlijke bescherming van 
de rechten der beekeigenaren ‘doch daarnaast evenzeer een onderlinge controle (…) op de 
nakoming hunner plichten.’ 

Dat laatste levert al meteen een stevige discussie op. Dat de vereniging hen kan verplichten tot het 
schoonmaken van hun beek(gedeelte) en daar ook nog eens controle op uitoefent, dat stuit een 
drietal Eper beekeigenaren tegen de borst. Zij geven al meteen aan niet mee te zullen doen. 
De andere aanwezige beekeigenaren schuwen hun verantwoordelijkheid niet; zij zullen lid worden 
van de op te richten vereniging.
 
Maar als daarna de concepten voor Statuten en Huishoudelijk Reglement worden besproken, zijn de 
artikelen daarin over de zelfopgelegde verplichting tot onderhoud aan de beken en de onderlinge 
controle telkens weer een heikel punt, waarover ‘zeer uitvoerig gesproken’ wordt. 
Müller, die als voorzitter optreedt, weet de critici ervan te overtuigen ’dat een onderlinge controle 
door de leden der vereeniging den besten waarborg geeft tegen het stellen van onredelijke eischen’. 

Uiteindelijk stemmen de adspirant-leden er mee in en de Vereeniging van Beekeigenaren in de 
Gemeente Epe komt tot stand. Er wordt een bestuur gekozen en de contributie wordt vastgesteld op 
5 gulden per jaar. 
 
Zestien beekeigenaren zetten in augustus 1941 hun handtekening onder een gezegelde verklaring tot 
lidmaatschap van de vereniging; in november van dat jaar volgen nog twee beekeigenaren, en in juli 
1942 opnieuw twee, onder wie een van de oorspronkelijke weigeraars. Dat aantal van rond de 
twintig leden, bijna alle beekeigenaren in de gemeente, blijft jarenlang constant. 
Het Departement van Justitie geeft 13 november 1941 zijn goedkeuring aan de Statuten van de 
vereniging; in de Nederlandsche Staatscourant van vrijdag 12/zaterdag 13 december volgt 
publicatie daarvan. 

Eerste schouw
Meteen na de oprichting kwijt het bestuur zich serieus van zijn taak. Het doet schriftelijk een goed 
woordje voor een van de leden die in een rechtsgeding is verwikkeld met een aangrenzende 
eigenaar, het brengt een overleg op gang met Rijkswaterstaat over de overkluizing van diverse 
beken bij de voorgenomen aanleg van de snelwegtraject Hattemerbroek-Apeldoorn (zie 
hiernavolgend  artikel) en het wijst leden aan voor zes schouwcommissies, een tweekoppige ploeg 
voor elke beek afzonderlijk:  Dorpermolenbeek, Nieuwe beek, Hoogebeek, Nieuw-Molensche beek, 
Smaldersche beek en de Beek aan de Noordzijde*. De Klaarbeek blijft buiten de schouw, omdat 



niet alle eigenaren lid zijn. De commissies zijn zodanig samengesteld dat de beide controleurs een 
andere dan hun eigen beek beoordelen. Elk jaar worden nieuwe schouwcommissies samengesteld.

Half november 1941 worden de leden op de hoogte gebracht van de eerste schouw, die de 
vereniging zal uitvoeren. De beekeigenaren wordt vriendelijke verzocht hun medewerking te 
verlenen door hun beek(gedeelte) tijdig schoon te maken en met hun schouwcommissie een 
schouwdatum af te spreken. 

Over het verloop van die allereerste schouw blijft het archief uiterst summier. ‘In het algemeen was 
de toestand der beken goed te noemen’, meldt het jaarverslag over 1941 bondig. 
Dat zou later wel anders worden.

*De beekeigenaren hanteren in een aantal gevallen andere namen voor hun beken dan in de  
huidige naamgeving. De Dorpermolenbeek heet nu: Dorpse Beek; de Hoogebeek: Hartense  
Molenbeek; de Nieuwe Molensche beek: Nijmolense Beek; de Smaldersche beek: Smallertse Beek;  
de Beek aan de Noordzijde: Zuidelijke Horsthoekerbeek. 

Tjada Amsterdam


