
 
 

 

 

    Jaarverslag van het bestuur van de Heerder Historische Vereniging over het 
   jaar 2017. 
 
Het tweeenveertigste levensjaar van de Heerder Historische Vereniging is een  
actief jaar geweest met veel activiteiten.  

Sinds de ALV van vorig jaar heb ik het stokje van Will Tempelman overgenomen en 
ben er inmiddels ook achter dat het een serieuze klus is. 
 
Afgelopen jaar zijn er 2 bestuursleden afgetreden, na vele jaren trouwe dienst,  te 
weten de heren Arend Kamphuis en Will Tempelman. Deze zijn opgevolgd door mw. 

Lia Römer en ondergetekende. 
Gelukkig zijn de beide heren wekelijks in de villa te vinden en kan er altijd een 
beroep op hen worden gedaan. 
Het algemeen bestuur heeft het afgelopen jaar zes maal vergaderd en het dagelijks 
bestuur heeft officieel ook zes keer vergadert maar gezien de ontwikkelingen met 

o.a. de gemeente, waren er ook nogal wat onderlinge overlegmomenten. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer Dick de Witte, voorzitter, dhr. Johan ten 
Have, penningmeester, mevrouw Mineke van Beek-Mulder, tweede secretaris en 
ondergetekende  secretaris. 

Het algemeen bestuur bestaat  uit negen leden, inclusief de reeds genoemde 
dagelijkse bestuursleden. 
Voor een totaal overzicht van bestuursleden verwijs ik u graag naar de eerste 
pagina van ons tijdschrift Heerde Historisch. 
 

Het hele jaar door zijn er besprekingen met de gemeente gevoerd.  
De  onzekerheid over het al dan niet eigenaar  worden van de Villa, tegen een 
symbolisch bedrag is nog steeds aanwezig. 
 
Dhr. Tempelman en de Witte voeren deze onderhandelingen met de gemeente. 

Mijn dank aan dhr. Tempelman die deze onderhandelingen is blijven doen.  
In eerdere jaarverslagen is al eens aangegeven hoe kwetsbaar de overlegsituatie 
met de gemeente Heerde was en nog steeds is. Toch lijkt e.e.a. nu een posit ieve 
wending te nemen. De eerste stap in de goede richting is gemaakt: we hebben een 
trapleuning gekregen bij de buitentrap. Deze heeft de afgelopen winter zijn dienst al 
bewezen. 

 
Vooruitlopend op een positieve uitkomst met de gemeente is er wel van alles 
gebeurd in de Villa. 
De zolder is onder leiding van de heer Herman de Graaf, maar uitgevoerd door de 
dames Lia Römer en Poppa Veenhuizen totaal gereorganiseerd. Het was een 

enorme klus en heeft weken in beslag genomen, onder soms zeer koude 
omstandigheden, maar de klus is geklaard en alles ligt gesorteerd en gelabeld voor 
het grijpen. 
Wel moet e.e.a. nog gedigitaliseerd worden. 
Vervolgens zijn, met een paar vrijwilligers, de muren van de twee voorkamers boven 

gewit en is er daar in opdracht van de gemeente nieuwe vloerbedekking gelegd.  



 
 

 

 
Het is de bedoeling deze kamers in de nabije toekomst ook als expositieruimte te 
gebruiken. 

De heren Tempelman en Van de Wal zijn begonnen om het eigen archief van de 
HHV te reorganiseren. Onder andere de inbouwkasten van de opgeknapte kamers 
boven worden daarvoor gebruikt. 
Op de overloop staat een prachtige kussenkast, geschonken door de fam. Van de 
Berg uit Heerde, waar ook een deel van het archief in is gekomen. 

 
Meteen in januari begonnen we met de expositie “Zink in Beeld” van  Han  
Lammers. Deze bijzondere tentoonstelling heeft 300 bezoekers naar ons museum 
getrokken. 
Vervolgens van 6 april tot 18 mei de tentoonstelling: Onze jongens overzee, een 

expositie over de oorlog. Hier kwamen ook veel scholieren op af en dat was ook 
precies de bedoeling. 
  
Alle 7 eerste klassen van de Noordgouw fietsen langs 3 herdenkingspunten in 
Heerde en een in Epe. Zij komen dan naar de Villa en worden door dhr. Henk 

Osinga ontvangen en hij verteld hen een verhaal over de oorlog met betrekking tot 
Heerde.  
Vervolgens bezochten zij de expositie. Het totaal aantal bezoekers was  430. 
 
1 Juni was de opening van de expositie “oude fietsen” van de heren Martin 

Braakensiek en Gerrit Augustinus uit Veessen. Dhr. Martin Braakensiek kwam in 
passend tenue op een zeer oude voorloper van de huidige fiets om de opening van 
de tentoonstelling  een extra feestelijk tintje te geven. De opening werd gedaan door 
de oudste fietsenmaker van ons dorp nl. de 95 jarige Piet Douma en zijn vrouw Alie. 
Het aantal bezoekers was 610 

 
Van 31 Augustus tot 21 oktober  de jubileum tentoonstelling 40 jaar Afke Wullink. 
Deze werd geopend door de directeur van het museum in Goes. 
Gelukkig was het prachtig weer en konden de vele genodigden tijdens de opening 
buiten staan. De villa was te klein. Deze tentoonstelling heeft een record aantal 

bezoekers opgebracht uit het hele land, nl. 810 
 
Na deze tentoonstelling heeft dhr. Herman de Graaf, met zijn team, een aantal 
sfeerkamers gemaakt, uitsluitend met schenkingen die wij hebben ontvangen. Dit 
alles  in kerstsfeer en het zag er zoals gewoonlijk weer fantastisch uit. 
Bij deze wil ik toch nog een keer onze waardering uitspreken voor Herman, die er 

altijd weer in slaagt om iets bijzonders neer te zetten! 
590 bezoekers hebben hiervan genoten! 
In totaal hebben we 2740 bezoekers mogen ontvangen. 
 
De werkgroep Oud Wapenveld is  zesmaal bijeengekomen voor de coördinatie van 

de volgende activiteiten: 
Er zijn twee dia/film avonden georganiseerd met als onderwerp het kanaal en 
opening van een aantal winkels. Deze avonden zijn gezamenlijk door 300 
vrijwilligers bezocht wat ook nog een batig saldo heeft opgeleverd, na aftrek van de 



 
 

 

kosten. Maandelijks is een dia/filmmiddag georganiseerd door de heren Ep 
Steenbergen, Herman Horst en Wicher Bredewout. Ook werden er regelmatig oude 
foto's geëxposeerd in het Wapenvelder Raadhuis en heeft men de website 

bijgehouden. Ook het verwerken van ontvangen foto's/ films is uitgevoerd.  Bij deze 
onze dank aan alle  vrijwilligers in Wapenveld. 
 
Sinds dit jaar hebben we de naam van de villa naar buiten toe veranderd in 
Heerder Historisch Museum “Villa Jacoba”.  

De reden hiervoor is dat toeristen zoeken op het woord museum en niet op het 
woord vereniging. Zo hopen we ook meer mensen van buiten Heerde aan te 
trekken en als je in het gastenboek kijkt lijkt dit aardig te lukken. 
Uiteraard blijven we ook een vereniging, want wat zouden we moeten beginnen 
zonder al onze leden/vrijwilligers. 

 
De laatste Hessendag  in Heerde. 
Hier hebben we gestaan met een kraam met boeken en een paar oude voorwerpen 
waarvan lang niet iedereen wist waar het voor gediend had. Om publiek te trekken 
hadden we ook een uitvergrootte oude foto waarvan we niet alle namen kenden 

neergezet. Aan het eind van de dag waren alle namen bekend. 
Verder stond er een pot met kleiknikkers waarvan men de inhoud moest raden. Dit 
is gewonnen door mevrouw Bron uit Noord Holland. Zij had een knikker te weinig 
had geraden. 
Zij heeft een boekje van Heerde Historie ontvangen en liet weten hiermee blij 

verrast te zijn. 
De Eiermarkt in Veessen hebben we ook bemand en wel in de personen van Teun 
en Teuni Meijer. Hiervoor onze dank. 
 
Dan was er nog de RABO clubkasactie. Dankzij uw stem mochten wij €1620,- 

ontvangen. Deze extra inkomsten kunnen we heel goed gebruiken want er moet wel 
geïnvesteerd worden, o.a. Verlichting (alles led), ophangsysteem, schoonmaken 
schilderijen om een paar dingen te noemen. Verlichting is inmiddels gebeurd, de 
andere zaken staan op het verlanglijstje. 
 

Uitlenen schilderijen. 
Er zijn 3 schilderijen uit onze collectie uitgeleend aan het Noord Veluws Museum 
voor hun tentoonstelling: “ Vrouwen uit de Kunst”, die geopend werd door de 
bekende schilders Marthe Röling. De uitgeleende schilderijen waren werken van 
mevrouw Hedwig Kleintjes-van Osselen en wij zijn trots dat onze schilderijen deel 
uit mochten maken van deze tentoonstelling. 

  
Ons ledenaantal. 
Het afgelopen jaar hebben we 32 afmeldingen gekregen, helaas vnl. door 
overlijden. 
Het bestuur heeft de nabestaanden waar mogelijk gecondoleerd met het verlies van 

hun geliefden en wij gedenken hen met een groot gevoel van dankbaarheid en 
respect.  
Maar het leven gaat door en verheugend is het te melden dat we ook 30 nieuwe 
leden hebben mogen verwelkomen. Er zijn nu 960 leden.  



 
 

 

1000 leden is nog steeds het streven, dus bij deze doe ik een beroep op u om 
nieuwe leden te werven. 
De website en mail worden druk bezocht. Met dank aan dhr. Henk Osinga die zowel 

de website als de FB pagina bijhoudt. 
We hebben dit jaar 29 gerichte  vragen via de mail ontvangen waar we de meeste 
van hebben kunnen beantwoorden. De kennis van dhr. Arend Kamphuis is hierbij 
van onschatbare waarde. 
In oktober is er nog een gezellige bijeenkomst in de villa geweest voor alle 

vrijwilligers. Onder het genot van een heerlijke kop erwtensoep werd het wel en wee 
van de vereniging nog eens besproken. 
Zoals het er nu uitziet, gelukkig meer wel dan wee. 
 

      C. Leeuwis- de Vries, secretaris. 

 
 


