
 Jaarverslag van het bestuur van de Heerder Historische Vereniging over het  
  jaar 2019. 
 

Bestuur  
 

We zijn het jaar begonnen met 945 leden. 
2019 Was  weer een  druk en enerverend jaar. Allereerst was daar de gemeente 
die heel veel subsidies  wilde halveren.  
Onze voorzitter is naar een voorlichting hierover van de gemeente geweest. 
Gelukkig vielen wij daar toen nog niet onder en is alleen de huur verhoogd.  
Verder heeft hij alle fracties aangeschreven om samen met dhr. J.H.Bosch en dhr. 
Foekens van Radio 794 de problemen van de  huisvesting nog eens duidelijk te 
maken.  
 

Behalve dat, had zich een koper gemeld voor Villa Jacoba. 
Gelukkig staat er in ons huurcontract dat bij opzegging van de huur er een 
gelijkwaardige locatie aangeboden moet worden. Dit blijkt toch moeilijker dan 
aanvankelijk door de gemeente gedacht. 
 
Verder hebt u ongetwijfeld gezien hoe armetierig de tuin er een groot deel van 
vorig jaar bij lag. Het heeft veel moeite gekost maar uiteindelijk is het onze 
voorzitter gelukt om het bij de gemeente voor elkaar te krijgen dat de bovenlaag 
van het onkruid is verwijderd en dat daar een  nieuwe laag grint op is gekomen. 
Het verdere onderhoud hiervan is nu voor onze rekening. 
Inmiddels zijn er al heel wat gesprekken met de gemeente geweest, maar tot op de 
dag van vandaag weten we qua huisvesting nog steeds niet waar we aan toe zijn. 
 
Ondertussen gaan onze activiteiten gewoon door. 
Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Afgetreden zijn mw. Coby de Jong 
en dhr. Herman de Graaf. Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd de heren Teunis 
Meijer en Henk Osinga. 
 
Verder is er intern veel verhuisd. De boeken die wij verkopen liggen nu 
overzichtelijk in de bibliotheek beneden en de periodieke  uitgaven van omliggende 
historische verenigingen liggen nu boven in de bestuurskamer. 
Dhr. De Witte heeft de bibliotheek onder handen genomen en alle boeken die niet 
voor Heerde relevant zijn,  zijn verwijderd. U kunt nu nog uitzoeken of er iets van 
uw gading bij is.  
 

Educatie 
 
In het voorjaar is in samenwerking met het Cultuurplein een educatief programma 
opgesteld voor de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs. De dames Mineke van 
Beek en Loes de Blok hebben een lesprogramma gemaakt met als thema “de 
museumassistent” 
 

Ook hebben een aantal klassen van de Noordgouw in april ons museum bezocht 
en heeft dhr. Henk Osinga de leerlingen een oorlogsverhaal verteld met betrekking 



tot Heerde. 
Zowel van de lagere scholen voor het project “de Raderen draaien” als van de 
Noordgouw zijn er positieve reacties gekomen betreffende het educatieve karakter 
als wel de organisatie van e.e.a. 
 

In juni hebben we meegedaan aan de Culturele Uitmarkt en stonden we met een 
kraam voor de Heerd. Dit heeft toch één nieuw lid opgeleverd. 
 

Archeologiedag: voor het eerst hebben we hieraan meegedaan. Het onderwerp 
was “oude sieraden”  Aangezien wij in het bezit zijn van oude mantelspelden sloot 
dit goed aan bij onze collectie. Ook andere sieraden, maar iets minder oud,  die wij 
in ons bezit hebben, zijn  door dhr. de Graaf op een prachtige manier 
tentoongesteld. 
Kinderen konden een kraal bakken in een heus oventje zoals dat in de oudheid 
gebeurde. Ook was er een geologisch “spreekuur“. 
Men kon hier hun gevonden voorwerpen laten definiëren. 
Dit alles vond buiten onder een tent plaats. 
Ondanks het slechte weer was het een geslaagde dag. 
Wij zijn hierbij geholpen door mw Tjada van Amsterdam, die de kralen bakte en 
dhr. Bauke Terpstra uit Epe, amateur geoloog die het spreekuur hield. 
Verder konden er ook armbandjes van brandnetel gemaakt worden o.l.v. Mw Jitske 
van Apeldoorn. 
 
Collectie Tol 
De meesten van u zullen wel weten dat we ooit een enorme stenencollectie 
hebben geërfd van dhr. Tol. Behalve wat er allemaal gevonden is in Heerde en 
omgeving waren er ook veel kristallen uit andere delen van de wereld. Het bestuur 
heeft besloten om er een museum waardige collectie van te maken die past in het 
Heerder Historisch Museum.  
Hiervoor hebben we in eerste instantie de hulp ingeroepen van het Kristalmuseum 
uit Borculo. 
In ruil voor de mineralen hebben zij ons op weg geholpen. Ook hebben zij de 
radioactieve stenen die nog op zolder lagen en waarvan wij niet wisten dat ze 
radioactief waren, meegenomen. 
Zo hebben we een begin gemaakt aan het tentoonstellen van een zeer bijzondere 
collectie allemaal gevonden in Heerde en omgeving. Met het rangschikken van de 
stenen zijn we geholpen door dhr. Bauke Terpstra die zijn kennis heeft verkregen 
van dhr. Tol.  
Inmiddels heeft het bestuur een bezoek gebracht aan het Kristalmuseum in 
Borculo en hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe prachtig de door ons 
geschonken mineralen  nu worden tentoongesteld. 
 
 

De Sprengenkamer 
Het Waterschap heeft in juni een vrachtwagen vol tentoonstellingsmaterialen bij de 
villa afgeleverd. Wat voor ons nuttig was en wat we kwijt konden, hebben we 
opgesteld en de overige stukken zijn in de opslag gegaan. Het is de bedoeling dat 
de Sprengenkamer op verzoek van de Sprengen en Beken stichting een facelift 



gaat krijgen. De bedoeling was dat dit in 2020 zou worden uitgevoerd maar 
wanneer precies blijft  nog even een verrassing. 
 
Jumbo actie 
Zoals de meeste van u zullen weten heeft de Jumbo in 2019 een plakboekactie 
gehouden. 
Zonder de inspanning van de heren Arend Kamphuis en Henk Osinga was dit nooit 
zo'n succes geworden. Nogmaals vanaf deze plek dank voor jullie urenlange inzet. 
De actie was niet alleen voor de Jumbo een succes maar ook voor de Heerder 
Historische Vereniging. Het heeft 36 nieuwe leden opgeleverd. 
 
Oude video's en films. 
Mw. Lia Römer heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van oude films en 
video's die in ons bezit zijn. Dit is een enorme klus en zal niet afkomen in 2019. 
 
Vrijwilligersuitje  
Op 30 oktober  is er een bezoek gebracht aan orgelmakerij Reil. Het was een groot 
succes en men werd in 2 groepen door vader en zoon Reil rondgeleid. 
Daarna werd er traditiegetrouw heerlijke erwtensoep van slagerij Nooteboom 
genuttigd. Feit blijft dat vrijwilligers voor ons museum on onontbeerlijk zijn en het is 
dan ook verdiend dat zij een maal per jaar in het zonnetje worden gezet. 
 
Heerde Historisch 
I.p.v. 4 keer per jaar zijn er dit jaar 3 uitgaves verschenen, maar de laatste was een 
dubbel exemplaar vanwege uitgebreide documentatie over de Klokzeep fabriek. 
Ook zijn er dit jaar een tiental jaargangen van HH ingebonden door dhr. Mors uit 
Vaassen. 
 
Sponsoring. 
Met financiële hulp van de Adriana Hoogenboom Stichting hebben we in februari 
een prachtig schilderij van Jan Kleintjes kunnen aankopen van een particulier. Dit 
mooie schilderij van “Coba” hangt in de tweede kamer. 
Ook kregen kregen we een bedrag van €250,- van de Jan Nienhuisstichting. Dhr. 
E. Luchtenbeld, die afscheid nam als bestuurslid van de J. Nienhuisstichting heeft 
ons aangewezen als zijn goede doel. Nogmaals onze dank. 
 
Onze apotheker  dhr. R. Timmermans  heeft ons  gesponsord met een nieuwe 
verbandtrommel. 
Gelukkig hebben we die niet vaak nodig maar toen we deze het afgelopen jaar een 
keer nodig hadden bleek al snel dat onze trommel het heel goed doet bij onze 
antiek verzameling.  
Met dit nieuwe exemplaar kunnen we de komende decennia weer vooruit. 
 
Ook kregen we €175 van het ondernemersfonds als tegemoetkoming in de kosten 
voor de tentoonstellingen. 
Verder hebben we van een tehuis in Beekbergen een aantal schilderijen en potten 
van Theo Genemans gekregen. Hij heeft hier de laatste jaren van zijn leven 
doorgebracht. 



 
Tentoonstellingen 
In 2019 hebben we afscheid genomen van dhr. H. de Graaf en is de 
verantwoordelijkheid voor de tentoonstellingen overgenomen door mw. I. Erdmann. 
We hebben weer 4 tentoonstellingen gehouden, te beginnen met 120 jaar 
Wilhelmina, die weliswaar in december 2018 is geopend maar doorliep tot april 
2019. 
Deze werd gevolgd door “Lege weiden rondom Heerde, waarna nog een expositie 
van de Klokzeep is georganiseerd en tot slot “Cafés in Heerde”. 
Totaal hebben 2547  bezoekers ons museum bezocht. 
 
 
Rabo clubkas 
Deze heeft €1970,19 opgebracht. Dit jaar zijn we als eerste geëindigd en dat heeft 
dit fantastische bedrag opgeleverd. In deze heeft FB waarschijnlijk toch een 
positieve invloed gehad. 
 
Sociale media. 
De website en mail worden druk bezocht. Met dank aan dhr. Henk Osinga die 
zowel de website als de FB pagina bijhoudt. Op de site van Oud Heerde komt de 
HHV met enige regelmaat voorbij. 
We hebben dit jaar 22 gerichte  vragen via de mail ontvangen waar we de meeste 
van hebben kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn er nog heel veel zowel leden, 
als niet-leden in de Villa geweest om iets te weten te komen over de geschiedenis. 
 De kennis van dhr. Arend Kamphuis is en blijft hierbij van onschatbare waarde. 
 
2019 was wederom een druk en constructief jaar en wij zijn dan ook van plan om 
op  deze voet verder te gaan, ondanks nog wat onzekerheden hier en daar. 
 
C. Leeuwis de Vries 
(secretaris) 
 
 
 
 
 


