Graven opknappen Soerenseweg

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 9e seizoen
Dit negende seizoen hebben wij met een groep van 21 enthousiaste vrijwilligers oude historische
graven op de begraafplaats Soerenseweg schoongemaakt, opgeknapt, teksten geschilderd, glasplaten
gelijmd, hekwerken roestvrij gemaakt en geschilderd en omgevallen en kapotte zerken rechtgezet en
gelijmd. Het seizoen begonnen wij op woensdag 18 april. Wij hebben kunnen doorwerken tot 17
oktober. Vijfentwintig zonnige, soms zeer warme, woensdagmiddagen met gemiddeld bijna dertien
vrijwilligers. Goed voor ruim 700 uur vrijwilligerswerk. Daarbij zijn de talloze extra ochtenden en
middagen, die de vrijwilligers doorbrachten om zerken te schilderen en hekwerken roestvrij te maken,
niet meegeteld. Helaas konden Wim en Co door gezondheidsproblemen dit jaar niet meer meedoen.
Gelukkig konden wij dit jaar vier nieuwe vrijwilligers verwelkomen, waarbij het aantal vrijwilligers ten
opzichte van vorig jaar gelijk bleef. Jenny Mateboer startte 18 april, Gerda van der Vegte per 22
augustus, John Groenhuizen per 5 september en Emmy Lamboo per 24 september. Ons team bestond
in 2018 uit: Klaas Bakker, Piet de Beer, Elly Bust, Gerrit Duits, Anja Feddema, Meri Frakkink, John
Groenhuizen, Dick de Groot, Elly Guyt, Bertus Heus, Emmy Lamboo, Jetze Kamerling, Heleen Klein,
Joop Klein, Rob Koldewijn, Jenny Mateboer, Marten Mulder, André Staal, Riet Veenhuizen, Gerda van
der Vegte en mijzelf. Per 2019 zullen i.v.m. verhuizing Heleen en Joop ons na zes seizoenen helaas
verlaten. Tineke Mellink heeft zich bij ons aangemeld om in 2019 te starten.

Onze werkzaamheden
Onze werkzaamheden mag je met een gerust hart allround noemen. Afgelopen jaar zijn wij begonnen
met het schoonmaken van de gedeeltes : III klas vak 01-484; I klas vak 100-127; I klas grenzend aan de
Zandloperweg . Ook werd een begin gemaakt richting de urnengraven. En zestal heeft in totaal 25
hekwerken in het vak van I klas 100-127; III klas 1-184; I klas 14-25 en II klas153-247 ontroest en
geschilderd, waarvan een aantal grotere hekwerken. De graftrommels verspreid over de IV klas zijn
nagelopen op onvolkomenheden. Reparatie van kettingen over de gehele begraafplaats en diverse
kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals gevallen zerken weer leesbaar op de plek gelegd en paaltjes
van de grafomranding weer vastgezet. De vier nieuw geplaatste bloembakken (voorheen onderdeel
van het monument Borstbeeld Koning Willem I dat op het raadhuisplein heeft gestaan. Ontwerp van
Puype) bij de entree werden met nieuwe bloemen gevuld. Ook het Indië monument werd niet
vergeten en goed bijgehouden. Foto’s hieronder.

Zij die ons een warm hart toedragen
Glasreinigingsmiddel werd beschikbaar gesteld door Autotaalglas. Verf, terpentine en afplaktape om
belettering te schilderen werd beschikbaar gesteld door schildersbedrijf van Olst. De firma
Hoogenberg verzorgde een workshop over het lijmen met speciale twee componentenlijm. Diverse
paaltjes en kapotte zerken konden hiermee worden hersteld. De Monuta Stichting gaf ons een donatie
uit het Monuta Charity Fund, hiermee kon o.a. goed gereedschap worden aangeschaft.

www.online-begraafplaatsen.nl.
André Staal heeft een beheersfunctie voor de website www.online-begraafplaatsen.nl. De
schilderwerkzaamheden worden vermeld op deze site met foto van zowel de oude als nieuwe situatie.
Via deze site, die landelijk is opgezet enerzijds voor de genealogische onderzoeker en anderzijds voor
de geïnteresseerde familieleden, komen regelmatig diverse reacties, waaronder ook uit het
buitenland. Nabestaande vragen informatie inzake grafrechten, ruiming e.d. die dan doorverwezen
worden naar de begraafplaatsadministratie van de gemeente Apeldoorn.

Schoonmaken van graven

Graf van Christiaan Geurts, 2e klasse, nummer 66 vóór en na.
Aangezien een straat naar hem vernoemd is hebben de vrijwilligers in overleg met de beheerder de zerk die ruim 30 cm
verzakt was en begroeid weer zichtbaar gemaakt april 2018.Ook zijn de letters weer leesbaar gemaakt. Christiaan werd in
1854 eigenaar van de koren-en oliemolen (een watermolen) op De Grift. Stond waar nu het kantorencomplex van destijds
Centraal Beheer was. De geschiedenis van de oudste korenmolen van Apeldoorn dateerde van 1335.Christiaan was ook
eigenaar van de tegenover gelegen papiermolen de "Verbrande Molen". In 1860 ging de molen in vlammen op en werd weer
herbouwd. Overdag dreef het water van de Grift zowel de koren als oliemolen aan en 's nachts de hamers van de papiermolen.
De Christiaan Geurtsweg, destijds een verkeersader in Apeldoorn, is naar hem vernoemd. Hij is tevens wethouder geweest.
Is eerder gehuwd geweest met Jansje van Riessen, zij overleed op 39 jarige leeftijd op 26 mei 1860. Kinderen van hen zijn
begraven 2e klas 806 waaronder Jacob die gehuwd was met Willempje Domselaar. Christiaan is 21-12-1861 getrouwd met
Jenneken Berends, een dochter van een papiermaker.

Mos en groen verwijderen, schoonvegen en wassen. V.l.n.r. Gerda, John, Elly B. en Riet.

Het graf met de initialen
Aan het hoofdpad bevind zich na zo’n 20 meter aan de
rechterzijde op de 1e klasse, grafnummer 21. Op dit graf
staan slechts 3 initialen en de bijbel tekst Johannes XI,
vers 25. Onderzoek leert ons dat hier drie personen zijn
begraven. Alle drie van het vrouwelijk geslacht van de
familie Hooft. M.J.H. staat voor Margaretha Jacoba Hooft,
geboren 21 september 1827 te Amsterdam en overleden
22 april 1901 op 73-jarige leeftijd te Apeldoorn.
Ongehuwd. S.C.H. staat voor Susanna Cornelia Hooft,
geboren 9 augustus 1822 te Amsterdam, overleden 12
januari 1905 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd. C.J.H. staat
voor Constantia Jacoba Hooft, geboren 26 juli 1826 te
Amsterdam, overleden 20 maart 1905 te Apeldoorn op 78
jarige leeftijd. Alle drie waren ongehuwd. Zij waren de
dochters van Jacob Hooft, heer van Vreeland en den
Dorschenwaart en Constantia Aletta Witsen Elias. Jacob
was lid van de Provinciale Staten van Noord Holland en
woonde samen met zijn vier kinderen aan de Herengracht
616 te Amsterdam. Het echtpaar kreeg vier dochters, de
oudste Adriana Wilhelma Clara Hooft geboren rond 1819
te Amsterdam, overleden 28 februari 1887 te De Bilt, op
67-jarige leeftijd, was de enige van de vier dochters, die
trouwde. Zij trad op 25-jarige op 6 maart 1845 in het
huwelijk met de 49-jarige Johan Carel Willem Fabricius
van Leijenburg, lid van de Raad van Amsterdam.

Hekwerken roestvrij maken en schilderen
Een zestal vrijwilligers heeft 25 hekwerken in het vak van I klas 100-127; III klas 1-184; I klas 14-25 en
II klas153-247 ontroest en geschilderd, waarvan een aantal grotere hekwerken.

Graf Broekhuis, 3 klasse, nummer 145 Vóór en na.

De ‘hekwerkploeg’. Foto midden: Bertus (l) en Piet (r). Onder v.l.n.r. Klaas, Dick en André.

Schilderen van teksten op zerken
Voorafgaand aan het schilderen, worden de zerken eerst goed schoongemaakt. Het schilderen van
letters is secuur werk. De letters worden minutieus met de zelfgemaakte stempels voorzichtig
getamponneerd. Uitgebeitelde tekst wordt met een penseel ingeschilderd. Dit seizoen zijn de zerken
II klas 991-1285; II klas 1310-1346 en III 706-990 alsmede een aantal verspreid over de begraafplaats
op verzoek, geschilderd. In totaal zijn van 138 zerken de letters weer leesbaar gemaakt door 6
vrijwilligers.

Graf Vonk, 3e klasse, nummer 881. Geschilderd door André.

Graf Buitenhuis, 3e klasse, nummer 967. Geschilderd door Heleen.

Graf van den Berg, 3e klasse, nummer 1829. Geschilderd door Jetze.

Graf Witteveen, 3e klasse, nummer 835. Geschilderd door Elly G.

Graf Lagemaat, 3e klasse, nummer 813. Gerepareerd en geschilderd door Gerrit.

Schoonmaken en schilderen marmeren platen

Graf Westerik, 2e klasse, nummer 931. Vóór en na. Geschilderd door Gerrit.

Graf Donk, 3e klasse, nummer 1625. Vóór en na. Geschilderd door Gerrit.

Lijmen beschadigd graf

Graf Lankhorst, 3e klas nummer 242. Vóór en na de reparatie.

Vastzetten van herstelde glasplaat door
v.l.n.r. Bertus, Gerrit en Marten.

Marten verwijderd moslaag

De prachtige natuur en planten op de begraafplaats worden door ons gekoesterd en ontzien.

Ons vrijwilligerswerk in de media.
Aandacht vragen voor ons vrijwilligerswerk blijft erg belangrijk. Niet alleen om het aantal vrijwilligers
op peil te houden, maar ook omdat dit de beste manier is om o.a. ambtelijke instanties te bereiken en
ons werk te promoten. Er hangt een affiche over ons werk met oproep voor nieuwe vrijwilligers in de
mededelingenkast en de koffie-unit. Met een item met als titel het ‘Het Stenen Archief van
Apeldoorn’ in het blad Oud Apeldoorn Actueel van de vereniging Oud Apeldoorn, komt ons werk
iedere twee maanden onder de aandacht bij ruim 2200 leden. In Apeldoorn worden diverse

wijkbladen verspreid door wijkraden maar ook zijn twee uitgevers actief om per wijk
maandelijks een wijkkrant uit te brengen. Zo hebben wij redactionele artikelen kunnen
plaatsen in de Westkrant van Apeldoorn en de Krant van Apeldoorn. (Oplage ca. 50.000) Naar
aanleiding van publicaties in de Noordkrant (Juli ), Westkrant (Augustus) en Krant van Apeldoorn
(September) hebben zich vijf nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Augustus 2018: Oproep voor vrijwilligers in De Krant van Apeldoorn.

September 2018: Oproep voor vrijwilligers in Westkrant.

Er werd afgelopen jaar flink aan promotie per film gewerkt, zo is er 23 mei een filmpje over onze groep
gemaakt en werd Hans geïnterviewd . Dit is op de website van www.wijkraaddesprengen.nl op de
homepage onder het kopje Burgerinitiatief te bekijken. Het promotiefilmpje staat ook op de
website en Facebookpagina van de gemeente Apeldoorn. Op 9 mei was er een live interview
tijdens een radio uitzending van RTV Apeldoorn. Een week later werd op 15 mei een
promotiefilm van ons werk gemaakt.

Tijdens een bezoek aan historisch café van het Erfgoedplatform is er aandacht gevraagd voor ons
vrijwilligerswerk hetgeen heeft geresulteerd dat er plannen worden gemaakt om rondleidingen te
organiseren. André is in overleg met het Apeldoorns Gidsencollectief zodat ons werk in het “gidsen
over de begraafplaats” de aandacht krijgt. Ook de aanwezigheid bij de week van de begraafplaatsen,
Licht op Herinnering e.d. worden de kansen waargenomen om onze activiteiten te promoten.

Onthulling grafmonument Houtjes
Op vrijdagmiddag 18 mei werd op het graf van Johannes Houtjes een steen met plaquette geplaatst.
Boer Houtjes werd 100 jaar geleden in zijn boerderij Westeneng in het huidige Westenenkerpark
vermoord. De dader is nooit gevonden. Omdat hij geen nabestaanden had, is er nooit een monument
geplaatst. Na plaatsing van de steen door wethouder Nathan Stukker heeft André een rondleiding

verzorgd voor de Vereniging Oud Apeldoorn.

Vrijwilligers schrijven iets moois!
Helpt u mee om historisch erfgoed te behouden?
Met pensioen en toch iets doen? Vrijwillig, vrijblijvend en lekker buiten? Dan vindt u het misschien
leuk om te helpen oude graven op te knappen op de begraafplaats aan de Soerenseweg. Deze
prachtige begraafplaats met zijn hoge bomen, weelderige planten en uitbundige vogels is meer dan
een eeuw oud en een rijksmonument. Er zijn bijzondere historische graven die de gemeente
onderhoudt, maar ook veel andere graven die wel wat hulp kunnen gebruiken. En die krijgen ze dan
ook, van een trouwe club vrijwilligers die op woensdagmiddag als het niet te koud, te heet of te nat is
een paar uur aan de slag gaat. Een echte mooi weer club dus, die graven schoonmaakt, hekken om
graven ontroest en schildert, letters weer leesbaar maakt en kleine reparaties verricht. Voor elk wat
wils. Je werkt in je eigen tempo, je doet waar je goed in bent en wat er nodig is en hebt ook nog een
clubje gelijkgestemden. Met hen doe je een kwartiertje ‘een bakkie’ en maakt een praatje - en dan
weer verder.
Dit jaar kwam ik (Jenny) erbij, na mijn pensioen. Ik wilde graag iets doen, maar niet meteen weer
ergens aan vastzitten. Nou, dat hoeft hier dus ook niet. Kun je een keertje niet, of ga je op vakantie:
geen probleem. Iedereen is blij met alle hulp. Je bent niet alleen lekker buiten en doet zinvol werk,
maar je bent rechtstreeks verbonden met de geschiedenis van Apeldoorn. Notabene op mijn eerste
dag werd de grafsteen van Christiaan Geurts opgegraven! Belangstelling? Kom een keer kijken op
woensdagmiddag rond 13 uur of neem contact op met initiatiefnemer Hans Kaal of ‘nestor ’André
Staal.
Jenny Mateboer.

Katholischer Friedhof
Tijdens de vakantie in Bad Bentheim wandel ik vaak langs de katholieke begraafplaats aldaar. Mijn
wandelingen worden dan ook wel onderbroken op een bankje bij de katholieken en neem een slok
water uit een flesje water. Als vrijwilliger werkzaam op een begraafplaats, kijk ik wellicht met andere
ogen naar zo'n plek dan veel andere mensen. Er is veel informatie te halen uit wat er aan teksten op
de grafstenen staat. Hoe oud is de begraafplaats... liggen hier veel rijke mensen begraven.... wil de
overledene iets kwijt over zijn eventuele religieuze verleden... zijn er nabestaanden die zich
bezighouden met het onderhoud.... liggen er bloemen.... brand er een kaarsje..... Zittend op mijn
bankje zag ik een man en een vrouw in overal werken aan een graf. Waarschijnlijk stonden een uur
geleden de familieleden nog met betraande gezichten de grafrede van meneer pastoor te beluisteren.
Slechts 1 bloemstuk was een beetje opzij gelegd, de werklui waren bezig het graf te dichten. Een grote
zandhoop werd op de kist gegooid. Dit onderdeel had ik nog niet eerder meegemaakt, het is ook
ongebruikelijk. Al een aantal keren was ik aanwezig bij de begrafenis van een bekende en dan wordt
door de aanwezigen een bloem of een handje met zand op de kist geworpen.
Symboliek kun je dat noemen. Deze werklui deden aan rauwe realiteit, zonder emotie ; het is hun werk.
Mijn flesje water was leeg, het werk was nog niet klaar. Ik vertrok met een knikje naar de man en
vrouw die met een halfuurtje waarschijnlijk ook weer thuis waren.
De gemiddelde levensverwachting is momenteel iets meer dan 80 jaar. Dat zou betekenen dat ik nog
10 jaar heb te leven.
CARPE DIEM ofwel: pluk de dag!
Geniet van het leven zolang het nog kan.
Jetze Kamerling, Bad Bentheim september 2018

Wijkbelang en achterstallig onderhoud
Doordat André bestuurslid van de Wijkraad De Sprengen is, is er via de wijkraad in 2016 aandacht
gevraagd voor het achterstallig onderhoud op de begraafplaats. Dit blijkt een gevolg te zijn van het feit
dat op de begraafplaats nog slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt voor nieuwe begravingen
waardoor de exploitatie onder druk staat. De monumentaliteit en de ecologische waarden ter plaatse
vraagt juist meer aandacht. In de meerjarenbegroting 2019-2022 worden gelden beschikbaar gesteld
voor de boomstructuur en onderhoud van de paden. In het afgelopen jaar is het hoofdpad van West
naar Oost voorzien van afvangputten voor het hemelwater en een vaste laag van 10 cm verharding,
een begin om de begaanbaarheid te verbeteren. In het activiteiten plan maakt de begraafplaats deel
uit van de behartiging van wijkbelangen. Komend jaar zal het voorterrein van de begraafplaats onder
handen worden genomen. Regelmatig horen wij van bezoekers aan de begraafplaats de waardering
over ons werk, maar krijgen vragen over de toegankelijkheid op delen van het terrein waar het
onderhoud aan paden minimaal is. Onkruid bestrijding op diverse stukken blijft achterwege. Paden
gaan daardoor dichtgroeien en zijn met regenachtig weer glad.

Juli 2018: De werkzaamheden zijn begonnen met het aanbrengen van afwaterputten.

Nog veel werk te doen!

Sfeerplaatjes

Woensdag 11 juli werd de middag met een borrel en hapje gezellig afgesloten.

Op 15 november 2017 werden wij door de gemeente met een etentje bedankt.

Samenvatting
Regelmatig horen wij van bezoekers aan de begraafplaats de waardering voor ons werk, maar krijgen
ook vragen over de toegankelijkheid op delen van het terrein waar het onderhoud aan paden minimaal
is. Onkruid bestrijding op diverse stukken blijft achterwege. Paden gaan daardoor dichtgroeien en zijn
met regenachtig weer erg glad. De vrijwilligers zijn erg betrokken bij de begraafplaats en kijken met
plezier terug op een periode van bijna een half jaar , waarbij iedereen zo zijn / haar eigen reden heeft
om lekker buiten in de natuur bezig te zijn. Wij maken ons sterk voor het behoud van een stukje
cultuurhistorie in en van Apeldoorn, dat ook wel ‘Het Stenen Archief ‘ van Apeldoorn wordt genoemd.
Dit jaarverslag zullen wij ook uitreiken aan diverse gemeenteambtenaren en de 13 raadsfracties. Wij
hebben het seizoen 2018 afgesloten op woensdagavond 21 november 2018 met een gezellig etentje,
aangeboden door de gemeente. Hier werd aan iedereen dit jaarverslag uitgereikt. Volgend jaar gaan
wij beginnen aan ons tiende seizoen. Wij moeten helaas afscheid nemen van een aantal enthousiaste
vrijwilligers, maar er komen ongetwijfeld nieuwe vrijwilligers bij om ons team te versterken. Bedankt
voor jullie inzet en graag tot volgend jaar.
Hans Kaal

Alle informatie over ons vrijwilligerswerk: Hans Kaal, 055-5220824, mail: ljhkaal@hetnet.nl
Of b.g.g. André Staal: 055- 3556571, mail: andreasstaal@gmail.com
Foto's: Hans Kaal, Jetze Kamerling, Heleen Klein en André Staal.
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