Graven opknappen Soerenseweg

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 11e seizoen
Achter ons ligt alweer het elfde seizoen. Een jaar dat door de Corona-crisis anders verliep als wij ons
hadden voorgesteld. Toch hebben wij er, met veel enthousiasme en rekening houdend met de RIVM
voorschriften, iets van weten te maken. Afgelopen jaar heeft een groep van 20 enthousiaste
vrijwilligers weer ontzettend zijn best gedaan om oude historische graven op de begraafplaats
Soerenseweg op te knappen, schoon te maken, teksten te schilderen, glasplaten te lijmen, hekwerken
roestvrij te maken en schilderen. Omgevallen en kapotte zerken rechtgezet en gelijmd.
In april en mei lag ons werk nog stil maar woensdag 4 juni mochten wij eindelijk beginnen. Wij konden
doorwerken tot en met 30 september. Vijftien zonnige en gezellige woensdagmiddagen. Met
gemiddeld ruim dertien vrijwilligers per middag, hebben wij ruim 585 uur vrijwilligerswerk kunnen
doen. Het enthousiasme is zo groot dat velen al om 13.00 uur starten met hun werkzaamheden en
rond vier uur wilden stoppen..
Helaas is onze vrijwilliger Piet op 9 juni 2020 op 72-jarige leeftijd overleden. Piet zijn as werd bijgezet
op onze begraafplaats. Zie verderop in dit jaarverslag. Op 15 juli konden wij Chantalle Draaijer als
nieuwe vrijwilligster verwelkomen. Het aantal blijft daardoor op 20. Ons team bestond in 2020 uit:
Klaas Bakker, Piet de Beer, Henk de Boer, Elly Bust, Chantalle Draaijer, Gerrit Duits, Anja Feddema,
Meri Frakkink, John Groenhuizen, Dick de Groot, Elly Guyt, Bertus Heus, Jetze Kamerling, Rob
Koldewijn, Jenny Mateboer, Tineke Mellink, Marten Mulder, André Staal, Riet Veenhuizen, Gerda van
der Vegte en mijzelf.

Onze werkzaamheden
Onze werkzaamheden mag je met een gerust hart allround noemen. Afgelopen jaar zijn wij gestart met
het schoonmaken van de gedeeltes aan de linkerzijde van de ingang op een deel eerste klas en tweede
klas. Schilderwerkzaamheden van de zerken op de vierde klas alsmede op verzoek een aantal verspreid
over de begraafplaats. In totaal zijn van 117 zerken de letters weer leesbaar gemaakt door 7
vrijwilligers. van de zerken IV klas 178A-507A (zie ook foto) ; IV klas 1570A-1624A; !708A- 1756A en de
III klas 2004- 2176. Betreft een groep van 4 vrijwilligers hebben 19 hekwerken in het vak van de tweede
klas.

Zij die ons een warm hart toedragen
Zij die ons een warm hart toedragen verf, terpentine en afplaktape om belettering te schilderen werd
beschikbaar gesteld door schildersbedrijf van Olst. De firma Hoogenberg met speciale twee
componentenlijm. De verf voor de hekwerken wordt geleverd door de gemeente en zo nodig
gereedschappen aanvult. Diverse paaltjes en kapotte zerken konden hiermee worden hersteld.
Uitvaartverzorging Kramer heeft een vermelding van onze werkzaamheden op hun website.

Schoonmaken van graven
Afgelopen jaar zijn 5 vrijwilligers: Anja, Chantalle, Elly B, Rob en Tineke, begonnen met het opnieuw
schoonmaken aan de linkerzijde van de ingang op de Ie klas.

Mos en groen verwijderen, schoonvegen en wassen. V.l.n.r. Elly B, Tineke en Anja.

Graf Betting: 1e klas 0296 Voor en na

Graf Lubbers 2e klas 411 Voor en na.

Hekwerken roestvrij maken en schilderen
Een groep van 4 vrijwilligers: Dick, Gerda, John en Klaas heeft 10 hekwerken in de vakken van 2e klas
265- 483 en 1e klas 192-230B ontroest en geschilderd.

De ‘hekwerkploeg’ aan het werk. V.l.n.r. Dick, John en Klaas.

Graf Koldam: 1e klas/ 0219. Voor en na.

Graf Koldam: Eindresultaat!

Graf Mau: 2e klas 0280 Voor en na.

In het graf met grafkelder op de 1e klas 0219 zijn Wilko van Koldam, geboren 30 juli 1854 Startenhuizen,
overleden 11 november 1915 Apeldoorn, zijn vrouw Trientje Viswat, geboren 25 september 1857,
overleden 20 september 1913 en hun ongehuwde zoon Bouwo begraven. Bouwo zat in het onderwijs.
Wilko’s vader was smidsknecht in het naburige Garsthuizen en nam in 1856 de smederij over in Zijldijk.
Wilko kocht in dat jaar de smederij in Woltersum (aan het Eemskanaal tussen de stad Groningen en
Delfzijl). Wilko was een man met ambities. Het moet hem financieel redelijk voor de wind zijn gegaan,
want al in 1907 kon hij het zich permitteren om te gaan rentenieren. Van het geld dat hij verdiend had,
liet hij een huis bouwen in Apeldoorn, aan de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 12. De nieuwe woning

in Apeldoorn noemde hij naar zijn vrouw: Trientje. De naam ‘Trientje’ is aangebracht in de top van de
puntgevel. Speurwerk: André

Graf Taconis: 1e kl. 0220A.

Graf De Haan: 2e klas 0349

Graf Taconis: 1e kl. 0220 en 0220A

Geschiedenis van twee bijzondere graven
In het dubbele graf nummers 1e kl. 0220 liggen de eerste vrouw van Tjepke Simon Hendrik Taconis, Sjoukje de
Vries, geboren 13 mei 1868 en overleden 16 maart 1914 en een baby Taconis, geboren/ overleden 7 augustus
1924 (uit het tweede huwelijk). Tjepke Simon Hendrik Taconis, geboren 7 december 1864 Schoterland / Friesland,
en overleden 2 november 1947 Amsterdam, trouwt 27 augustus 1891 met Sjoukje De Vries. Uit dit eerste
huwelijk twee kinderen: zoon Tjepke, geboren 24 maart 1899 Apeldoorn en dochter Joukje Margaretha
Henriëtte, geboren 21 juli 1904 Voorst, overleden 15 februari 1945 Enkhuizen. Joukje was verpleegkundige en
ongehuwd. Woonde o.a. op het Landgoed De Ploeg, Greutelseweg 61 . Hij hertrouwt 10 september 1918 te
Apeldoorn met de 41-jarige Andreette van den Berg, geboren 5 maart 1877 Den Haag, overleden 2 november

1947 Apeldoorn. Uit dit tweede huwelijk worden 9 december 1920 te Voorst en 7 augustus 1924 te Apeldoorn
twee levenloze kinderen geboren. Tjepke was tabaksfabrikant. Hij had zijn stoom- en tabaksweverij ‘Het wapen
van Holstyn’, De Fa. Taconis & Wijnveldt was gevestigd aan het Kanaal Noord 125. In 1918 was hij commandant
van de Koninklijke Scherpschutters. Rond 1926 vertrekt hij naar Amsterdam en begint een brandstoffenhandel.
Taconis zelf, is op 2 november 1947 in Apeldoorn overleden, maar gecremeerd op de begraafplaats Westerveld
in de buurt van zijn schoonfamilie. Misschien heeft dit te maken met zijn laatste beroep als ‘brandstofhandelaar’.
Wat ook fascineert zijn de vele verhuizingen in Apeldoorn en zijn voorkeur voor exclusieve woningen. Hij woonde
Looloon 24, Paschlaan AA429, Soerenseweg 14, van Swietenlaan AA429, v.d.Heydenlaan 429 en het laatst Van
Haersma de Withlaan 3. In het graf 1e kl. 0220A er naast ligt een tante (zus van de vader van Tjepke Simon Hendrik
Taconis) ; Jeltje Taconis -Feits, geboren 13 september 1834, overleden 4 januari 1915 Apeldoorn, zij trouwt 22
augustus 1860 met Luitje Feits, geboren 1828, koopman, sinds 27 augustus 1858 weduwnaar van Augusta
Guardina Peaux, geboren 21 december 1833 Etten Leur, overleden op 25 jarige leeftijd, 27 augustus 1858
Schoterland. Speurwerk: John en Hans.

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. Dit jaar zijn door zeven vrijwilligers: André, Elly G, Gerrit, Henk, Jenny, Jetze en Meri
bij 117 zerken de letters weer zichtbaar gemaakt. Het betrof de zerken IV klas 178A-507A; IV klas
1570A-1624A; !708A- 1756A en de III klas 2004- 2176 .

Op gepaste afstand werkt iedereen aan zijn/haar eigen ‘project’.
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Graf Kooij 2e kl. 1385,

graf Koldenhof 4e kl. 0497A

graf van der Helder: 4e kl. 0409A

Graf Kleiboer: 4e klas 0348A

Graf Wijngaards: 4e klas 0503A

Graf Jansen: 4e kl. 0463A

Werken in de natuur met onze vaste toeschouwer!

Repareren en lijmen beschadigd graven
Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden zoals omgevallen zerken weer leesbaar op de plek gelegd
en paaltjes van de grafomranding weer vastgezet. Reparaties van kettingen gedaan over de hele
begraafplaats en loszittende glasplaten zijn weer aan de zerken bevestigd door Bertus, Marten en
Gerrit.

Herstelwerkzaamheden v.l.n.r. Marten, Bertus en Gerrit.

Vastzetten glazen plaat

Graf Holdijk: 4e kl. 1580

Prachtig restauratiewerk door Gerrit van graf Quivooy: 3e kl. 0949 en hieronder.

Graf Lankhorst: 3e kl. 0242 Voor en na de reparatie.

Ons vrijwilligerswerk op Internet
Onze begraafplaats is met gefotografeerde zerken, de informatie uit het begraafregister en bijzondere
informatie van de graven, te vinden op www.online-begraafplaatsen.nl. Hier staan een aantal
jaarverslagen die u kunt downloaden Op deze site, die landelijk is opgezet enerzijds voor de
genealogische onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden, komen regelmatig diverse
reacties, waaronder ook uit het buitenland. Nabestaande die vragen om informatie omtrent
grafrechten, ruimingen e.d. worden doorverwezen naar de begraafplaatsadministratie van de
gemeente Apeldoorn. Algemene informatie over het ontstaan van de begraafplaats maar ook
verslaglegging van de groep vrijwilligers is op deze site te raadplegen. André heeft de beheerfunctie
van deze site zodat de werkzaamheden van de groep vermeld worden met een foto van zowel de oude
als nieuwe situatie. Uitvaartverzorging Kramer exploiteert het Afscheidshuys Apeldoorn op de
begraafplaats. Op hun website www.afscheidshuysapeldoorn.nl/vrijwilligers/ staat ook informatie
over ons werk en op Facebook: Vrijwilligersgroep begraafplaats Soerenseweg. De Stichting werkt. Als
groep hebben wij een eigen Facebook pagina: Vrijwilligersgroep b egraafplaats Soerenseweg en maken
wij gebruik van een webpagina van de Stichting Vrienden Begraafplaats Soerenseweg
www.begraafplaatssoerenseweg.nl , deze zal begin 2021 online worden gezet.

Bedankt Piet * 25 september 1947 – † 9 juni 2020

14 oktober 2020: Samen bloemen leggen op graf van vrijwilliger Piet

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 2300 leden.

Bijdrage van Jenny in Wijkblad De Sprengen

De Stentor van 30 januari 2020

Stadsblad 5 februari 2020

Bijdrage van André in Stadsblad 4 november 2020

Algemeen belang
In het afgelopen jaar is een start gemaakt om te komen, op verzoek van de gemeente, tot het vormen
een stichting. Dit naar aanleiding van een inventarisatie onder stakeholders, particulieren en instanties
die zich betrokken voelen bij de begraafplaats. Een stichting kan veel betekenen voor de begraafplaats
en bijdragen aan de versterking van de betrokkenheid, waarbij de activiteiten elkaar versterken en
nieuwe activiteiten kunnen ontstaan. In samenspraak met het Erfgoedplatform zijn de statuten in
oktober bij de notaris gepasseerd. De Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg
Apeldoorn (SVBS) heeft ten doel : Het behoud van de begraafplaats, Coördineren van activiteiten,
Uitdragen van de unieke historie, Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de ruimtelijke
structuur van het college van B&W. Het officiële persbericht op de volgende pagina.
André Staal is de voorzitter geworden van deze stichting. Vanuit deze positie is er op diverse manieren
via de pers de stichting gepromote, waarbij het werk van de vrijwilligers ook in de publiciteit is
gebracht. Begin 2021 zal een beheerplan aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Twee jaar geleden
zijn hoofdpaden voorzien van afvangputten voor het water en een vaste laag van verharding. Gezien
het resultaat zijn in november de paden om en naar het nieuwe gedeelte gedeelte (tussen de taxus
hagen) ook te voorzien van afvangputten en verharding.

De Stentor 20 oktober 2020

Wijkbelang en achterstallig onderhoud
Via de wijkraad De Sprengen is in 2016 aandacht gevraagd voor het achterstallig onderhoud op de
begraafplaats. In de meerjarenbegroting 2019-2022 worden gelden beschikbaar gesteld voor de
boomstructuur en onderhoud van de paden. De afgelopen jaren 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 activiteitenplan maakt de begraafplaats deel uit van de
behartiging van wijkbelangen. Het voorterrein van de begraafplaats is onder handen genomen door
meer kleur aan te brengen en in november zijn opnieuw meerdere paden verhard.

10 november

Wethouder verrast jubilerende vrijwilligers begraafplaats
Woensdag 22 januari jl. waren de vrijwilligers van de begraafplaats Soerenseweg bijeen voor een
gezellig etentje in Le Baffon. Jaarlijks biedt de gemeente ons een etentje aan, als dank voor al het werk
dat wij doen op de algemene begraafplaats aan de Soerenseweg. Dit jaar met als verrassing een
speciaal bezoekje van wethouder Van Vierssen, die na zijn dankwoord ons, als blijk van waardering,
verraste met het speciale Apeldoorn-speldje van de gemeente Apeldoorn.

22 januari 2020: Etentje als bedankje voor seizoen 2019, aangeboden door de Gemeente.

Om half drie houden wij altijd een gezellige pauze met koffie, thee en meestal iets lekkers

Natuur en monument(-jes)

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 al flink
wordt aangepakt. 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. Het komende jaar beginnen wij bij mooi, droog
weer aan ons 12e seizoen. Beste lezer bent u geïnteresseerd of kent u iemand In uw omgeving die
samen met ons wil helpen met het onderhouden en verbeteren van deze historische begraafplaats?
De sfeer proeven kan iedere woensdagmiddag van april tot november van 13.00 – 16.00 uur. Volgend
jaar zal de start van het seizoen afhangen van de RIVM maatregelen i.v.m. Corona.
Tot slot: Enthousiaste vrijwilliger bedankt voor je inzet en graag tot april 2021.
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: Anja Feddema, Hans Kaal, Jetze Kamerling en André Staal.
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