Jaarverslag

2021

Nieuwe letters op de gevel

39ste verslag van Gerrit Kouwenhoven, streekarchivaris

"Ik ben alweer niet voor niets gekomen, ... ach, je komt hier eigenlijk nooit voor niets.”
Een archiefbezoeker bij zijn afscheid

2

De Archiefcommissie kwam bij elkaar op 8 juli 2021. Hattem was vertegenwoordigd
door de burgemeester mevrouw M. Sanderse, Heerde door de waarnemend
burgemeester de heer J.W. Wiggers, Epe door de wethouder de heer B.J. Aalbers.
De archivaris heeft na negentien jaar afscheid genomen als bestuurslid van de
Heerder Historische Vereniging. Hij bleef redactielid voor het blad van die vereniging
en ook voor het blad van Heemkunde Hattem.
Nieuwtjes en wetenswaardigheden van het streekarchief werden gepubliceerd op de
weblog: https://www.streekarchiefepe.nl/blog/ en op twitter
https://twitter.com/archieNVeluwe met 570 volgers.
De archivaris neemt deel aan de groepen Oud Veessen, Oud Hattem, Oud
Wapenveld, Oud Heerde en Oud Epe op Facebook.
Vanaf 1 maart was Pieter Faber van VHIC gehuisvest in het Streekarchief. Hij legt de
laatste hand aan het beschrijven en toegankelijk maken van de laatste papieren
archieven van de gemeente Epe tot 2018, het moment waarop de gemeente digitaal
ging.
Op 7 oktober 2021 zijn er in Epe acht Stolpersteine gelegd bij de laatste
woonadressen van in de oorlog omgekomen Joden.
De streekarchivaris volgde in 1974/’75 de toenmalige archiefschool in een klasje van
veertien leerlingen volgens een lijst. (er was nog een paralelklasje). Het idee kwam
op voor een reünie. Eén leerling van de lijst was onvindbaar, er werd zelfs getwijfeld
of hij ooit de lessen had gevolgd. Zes waren inmiddels overleden. Met de overige
zeven is op 22 oktober een gezellig en toch ook leerzaam dagje gehouden in Epe in
het Streekarchief, in het oude raadhuis en bij de archivaris thuis en op de IJssel.

V.l.n.r. Sybille Wijfels, Siem van der Woude, Sjanie Donker, Ronald Goossens, Elly
Aalders, Jan Buijlincx, Gerrit Kouwenhoven.
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In Veessen is bij het ruiterstandbeeld van de Kozak een informatiebankje geplaatst
met een QR-code er op die verwijst naar een gesproken verhaal. Een aantal echte
Basjkieren kwam het onthullen.
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Dienstverlening
Op de website www.streekarchiefepe.nl zijn de bibliotheekcatalogus, de
archiefoverzichten en archiefinventarissen “bij”.
Met de website bereikten we –mede door corona- 60 keer zoveel mensen dan met
de studiezaal. En dat ook nog eens wereldwijd, 24 uur per etmaal en 7 etmalen per
week.
Het bezoekersaantal aan de website lag hoger dan vorig jaar: 5400 ten opzichte van
5000 gebruikers, maar ze kwamen wat minder vaak kijken: 11.000 ten opzichte
van13.000 keer. Mensen die meteen weer vertrokken waren 7,7% meer en de
blijvers bleven 5% korter dan vorig jaar.

De stippellijn is van het jaar ervoor.
Er kwamen dit jaar 91 bezoekers tegen 94 vorig jaar. Zij brachten 183 maal een
bezoek aan het Streekarchief, tegen 184 vorig jaar. Van hen waren er 17 genealogen
die 19 keer kwamen. Dit zijn gelijkblijvende lage cijfers, te wijten aan de
coronapandemie.
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In de zomer en het najaar konden wel wat meer mensen komen, maar dat beperkte
zich grotendeels tot de vrijwilligers. De dienstverlening in de vorm van het
verstrekken van informatie per mail etc, kostte afgelopen jaar veel tijd van de
archivaris. Het aantal hiervan bedroeg 305, tegen vorig jaar 211 dat is 45% meer (en
dat was al 34% meer dan in 2019). Daarvan betroffen er 63 genealogisch onderzoek
(wat meer dan vorig jaar) en die kostten elk voor zich weinig tijd. De andere zijn
meestal arbeidsintensiever, vooral degene die voor de ambtenaren en bestuurders
van de eigen gemeenten worden verricht. Het beschikbaar zijn van de meeste
genealogische informatie op internet draagt bij aan het lage aantal te verstrekken
inlichtingen op het genealogische vlak.

Het aantal verstrekte informaties was twee keer zo hoog als in de jaren 2015 - 2019
De studiezaal was in de goede periodes vier dagen per week zes uur per dag open.
De onderwerpen door bezoekers onderzocht en van de verstrekte inlichtingen staan
opgesomd in bijlage 1.
Eén van de bezoekers, Jos de Weerd, promoveerde op 30 oktober op de Reformatie
van de Veluwe.
Beheer, opslag, gebouw
De klimaatinstallatie werkte naar behoren. De filters zijn regelmatig gecontroleerd en
zo nodig vervangen.
De brandmelders en brandblussers zijn in het verslagjaar gecontroleerd. De
dompelpomp voor eventueel overtollig water is maandelijks getest.
De lift heeft een aantal weken niet kunnen functioneren. Om dat te repareren is er
een slot vervangen in de beneden deur.
De cv ketel weigerde op een gegeven moment dienst. Een reparateur stelde na een
tijd zoeken vast dat er geen gas naar de ketel stroomde. Wat bleek, de
hoofdgasleiding van het gemeentehuis was gecontroleerd en daarbij was aan de
andere kant van het gemeentehuis ook de hoofdkraan van het streekarchief dicht
gezet en niet weer geopend.
Van de overruimte die de depots hebben is een aantal meters verhuurd aan het
Waterschap, het bureau VHIC en de gemeenten Epe en Heerde. Dat leverde
€ 16.232 op. Dit geld vloeit terug in de gemeentekassen en komt niet ten goede van
het Streekarchief.
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In februari was er veel sneeuw. De grashelling van het archief is dan een mooie sleepiste.

Er is een aantal besprekingen gehouden om tot een e-depot te komen. In de persoon
van Arjan Lam is een tijdelijk projectleider aangesteld om uit te zoeken wat de beste
oplossing is voor een elektronisch depot voor de digitale archieven.
Het kantoor en studiezaal ontsnapten niet helemaal aan de verbouwing van de
begane grond van het gemeentehuis van Epe. Er werden ventilatiekanalen en –
roosters boven en aan het plafond aangebracht. We kregen een nieuw plafond,
nieuwe lamellen voor de ramen en nieuwe vloerbedekking De oude archiefkluis van
voor 2009 wordt een “gewone” berging, maar in de gevel van de buitenkant is hij nog
altijd herkenbaar.

Jaarverslag Streekarchief Epe Hattem Heerde 2021

7

Toegankelijk maken
De archiefoverzichten zijn bijgewerkt, zo ook de catalogi op de archiefbibliotheken.
Die van Hattem groeide met 24 tot nu 3898 titels, die van Epe met 42 tot nu 4137
titels en die van Heerde met 52 tot nu 995 titels. Het Heemkundeblad van Hattem
wordt op titelniveau toegankelijk gemaakt. De bibliografie van Hattem werd op deze
manier ook bijgehouden. Zodoende heeft de catalogus van Hattem in totaal 5186
vermeldingen. Ook het mededelingenblad van de historische vereniging Ampt Epe
wordt op titelniveau toegankelijk gemaakt en tevens wordt er een index op gemaakt.
Vrijwilliger Lieske houdt de index op het blad van Heemkunde Hattem en van de
Heerder Historische Vereniging bij. Deze informatie wordt ook gedeeld met de
verenigingen die er hun voordeel mee doen op hun eigen websites. Vrijwilliger
Vreugdenhil beschreef het archief van architect Hendriks en begon aan het archief
van architect Van Wijngaarden over de bouw van het gemeentehuis.
Door de archivaris is er in het verslagjaar geen archief geïnventariseerd, daartoe
ontbrak de tijd. Wel zijn er veel inventarissen op detail verbeterd evenals de
presentatie ervan op de website.
Henk Kloezeman sorteerde en beschreef foto’s in de verzameling van Epe.
Jan Nienhaus heeft gewerkt aan de foto’s van Epe en Vaassen. Bennie van der
Veen verwerkte foto’s in de verzameling van Heerde en heeft Veessen, Vorchten en
alle straatbeelden van Heerde gescand. Hij werkte ook aan de films.
Het aantal gescande foto’s is thans gestegen :
Epe
van 13.214
naar 14.876
Hattem
van 6.962
naar 7.445
Heerde
van 6.980
naar 7.975
Henri van de Vosse heeft bovendien thuis 22.472 foto’s van Hattem gescand.
Daaronder bevinden zich weliswaar veel dubbelen die er nog uit moeten.
Jan Lieske maakte de index op de gezinskaarten van Heerde van 1920 – 1938 af en
begon aan de gezinskaarten van Hattem over de zelfde periode. Wilte Vink werkte
aan het archief van de Hervormde Goede Herderkerk van Epe. Vijf vrijwilligers
voeren repertoires van de notariële akten in. Dit gebeurt rechtstreeks in Atlantis en
het resultaat is dus meteen beschikbaar op de website. Van de notaris van Epe zijn
27 jaar verwerkt (1906 – 1931). We hebben nog 96 jaar te gaan. Tien jaar van de
Hattemse notaris zijn verwerkt. Oud notaris Jan Schurink maakt in een eigen
systeem de notariele akten van Heerde toegankelijk. Hij is van 1935 aan het
terugwerken en gevorderd tot 1888. En dan wachten ons nog de notarissen van
Vaassen.
De vier vrijwilligers die altijd in het Streekarchief werkten hebben vanwege corona
noodgedwongen een tijd lang hun werk stil moeten leggen. Mondjesmaat komt dit
weer op gang.
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Educatie







Over de Engelse troepen die in 1794 voor de Franse troepen zich
terugtrokken en een spoor van vernieling achterlieten, is een klein artikel
verschenen in Ampt Epe 234.
Over wanneer de boerderij Veesserenkweg 10 is gebouwd, in 1832 of 1852 is
het antwoord gegeven in een artikel in Heerde Historisch 179.
Over een enclave van Epe in de gemeente Voorst, bestaande uit de
boerderijen de Blankemate en het Vosje is een artikel gepubliceerd in Ampt
Epe nr 235.
In Heemkunde Hattem169 verscheen een boekbespreking over “De Indische
schilderijen van George Beer” van Carla van Beers.
In Heemkunde Hattem is een verhandeling gepubliceerd over het schilderij in
het Voerman Museum van Peter Snayers van de belegering van Hattem in
1629.
In hetzelfde nummer staat het artikel De Wolindustrie Hattem van de
gebroeders Hartkamp 1947 – 1969.

Voor het maken van de bronzen historische plattegrond van de vestingstad Hattem is
uitvoerig geadviseerd
Lezingen zijn er in dit coronajaar niet gehouden.
In de etalage is een selectie van foto’s uit de verzameling vrachtwagenfoto’s uit Epe
van Jonker gelegd.
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Acquisitie
De volgende archieven, boeken en verzamelingen werden aangewonnen:
 De paardenverzekering Epe.











Honderden foto’s van de overleden fotograaf Bert Hanekamp, met name van
Epe.
Een notulenregister van 1924 – 1928 van huishoudelijke vergaderingen van
de SDAP van Hattem.
Aanvulling op het archief van de Lawn Tennis Club van Heerde
Boek over de genealogie van de familie Schoonhoven uit Veessen
Boek van Jan Nitrauw “Het vreesselijke dorp Wapenvelde” over de
geschiedenis van Wapenveld.
Teun Juk “Verering van de heilige Anna in Hattem.”
Een verzameling foto’s van Gerrit Jonker van vrachtwagens uit het verleden
van Epe.
Aanvulling op het archief van de Hervormde Gemeente Hattem
Archiefstukken uit 1672! Van Epe over het schoonhouden van de grachten
van Hattem
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Toezicht op het beheer van de moderne archieven
Selectielijsten van te vernietigen archiefbescheiden van alle drie gemeenten zijn
voordat de vernietiging plaats had gecontroleerd. Het moderne archiefbeheer van
Hattem is geïnspecteerd. De rapportage kwam in het verslagjaar nog niet gereed.
De inspectie van Epe is afgemaakt. Het rapport is ingediend. Voor Epe zijn we ook
aan het werk aan een hotspotmonitor. Daarin worden onderwerpen aangewezen
waarvan normaliter vernietigbare stukken worden bewaard.
Incidenteel zijn de beheerders van de moderne archieven geadviseerd over nieuwe
ontwikkelingen en voorvallen.
Restauratie
Voor de gemeenten Epe en Heerde kon jaarlijks volgens het opgemaakte
restauratieplan oude archieven worden gerestaureerd.
Hattem heeft voor restauratie ook weer geld op de begroting gezet.
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Bijlage 1. De onderzochte onderwerpen.
Straatnamen voor het Veen in Hattem, Stationsweg 13 Wapenveld, portret ds J.A. Prins, Vijzelpad 59 Hattem,
ambtswoning burgemeester Honcoop Apeldoornseweg 9 Hattem, Zomerlust Centrumweg 6 Epe, Hotel de Boer
Hattem, Boerrigterstraat Epe, adoptiefkind, gediplomeerde molenaars, overleden raadslid wethouder Henk van
Rijssen Epe, Ridderstraat 5 De Vicaris Hattem, Posthoorn Epe, slachtoffers WO II Hattem Heerde, foto's
Hezebrink, S.P.Q.H., Boerweg 1a, Wisselseweg 24 , tijdstip overlijden, verkoop steenfabriek Welsum,
archeologische eigendommen, publicatie parkeren grote voertuigen, inspectie treinreis 1960, bibliotheek Epe,
dominee Sels Emst, begraven Oene levenloos kind 1928 vd Beek, Oranjeweg 117 illegale asbestschuren, Van
Walsem Juta, Ledderweg, Roelofsweg, Blekman, Bosch - Aalpool, wethouder Westhoff, hinderwet dieseltank,
Souman, wapen van Gortel?, Hoog- Laag en Klein Erve, namen kanaalbruggen, stenen hamer, De Dreef, Greet
Hofmans, Dorpsstraat 37 Oene, Jood Krammer ondergedoken Heerde, Ganzenebbeweg 12, meubilair,
Krugerstee, Vijverlaan 4 Indiërs, schrijfwijze Cannenburch, Riphagen, Haverkampsweg 19, verkoop boerderijen
Cannenburgh, Annaverering Hattem, doodstraf, Blankemate, kaart afscheid raadslid, Belgen Hattem WO I,
woningbouw Slath, huisnummering Hattem, bestemming Elspeterweg 60, bestemmingsplan De Pirk,
Groeneweg, Groot Oever, advertentie Homoet, Derkje van den Berg, foto's raad, geboorteakte in Voorschoten,
veldwachter Ale Reeder, Lohuizen, nalatenschap Lulof Hanekamp, Hattem WO II, Ds Rienstra Veessen, Veesser
Enkweg 35, watertoren Hattem -> luchtwachttoren, Peterode, archeologie Dorpsstraat 29 Heerde, Hennie Pol,
Stationsstraat 44 Vaassen, Esschert, onderduikadres, Blankemate, Landman, vlag Epe, brug stadslaan,
Zwolseweg 14, Dijkpoort, grafheuvels, Spookhuis Hattem, schoolmeester Oene, Wapenvelderzand 2 etc,
molenaar Veessen, foto tien geboden Hattem, pastorie RK Epe, Hattemer Oranjevereniging 1922, verordening
begraafplaatsen, postkantoren Hattem, kinderboekenschrijfster Cramer - Schaap, foto's koninginnendagen,
Heuvel, portret ds Prins, Wesseldijk, Elisabeth Post, bewoners Van Walsemlaan 8, André Gide, Blanda
Hoefijzerweg 2, Kortenkamp, Overenkomst met schietkamp , IJsseldijk 67 Veessen, Zwanenstein, graf van Otto
van Wassenaer, toneel raadhuis 1928 begravenen Nienhuis Veessen, dijkdoorbraak Apeldoorns Kanaal, stenen
hamer Koerberg, bestemmingsplan Wissel, BMW Van Vreden Heerde wandkleed, AJ. Rook, stadsrecht Hattem,
waag, huisnummering Oene, Zwijnenberg Hattem, muziektent, Rode Dorp Hattem, kinderen Van Gelder,
Zuukerbrug, notariële akte 1891, Eliselaan 2 Sligcher, Geelmolen, milieuvergunning, onderduikadres H van
Limburg, bestemmingsplan Schaveren Wissel, grafheuvellijn, bestemmingsplan centrum Vaassen, brandspuit,
Joodse onderduikers Kohen, kunstschilder Paul Rink, Kerkstraat 36, Dellenweg 48, sabotage WO II, Waterman
Lichttorenweg , Dellenweg 72 Stolpersteine, Burgmr Van Walsemlaan 8, Hendriks, Van Lohuizen. Johannes J.
Smit, raadhuis, kast van Haersma de With van Vierssen, Geldersedijk 23, klompenmaker Veltkamp, foto
begrafenis Voerman, Kwak, persfoto brand Heidebad redden kassa, bevrijdingsfoto's Epe, geboorteadres,
Schelto Swart Pontiac Six, hinderwet Niers en Van Dragt, Ridderstraat 5 De Vicaris, Rink en Vreedenburgh, Grift,
Stern, Stefan de Kadt, schilderij Voerman in stadhuis Hattem, buurtschappen, Norelholtweg 3, IJsselatlas,
bodemonderzoek Hammerstraat Vemde, kop Hoefer, Daendelshuis, geboren in huize Theodora, Molukkers,
Florimont Beke, grond Berkenoord II komt van Domeinen, gesneuvelde Bruggeman Indië, oma uit
Middelharnis, Adelaarhof info door Aalbers, Nieuweland, Oosterhof, De Keet, Scholtenspad, parkeren grote
voertuigen, schilders Wolhoff, vuilwaterketen, burgmr Bijleveldsingel, Leemculeweg, oorlogsslachtoffers,
Ridderstraat 11 drukkerij Schipper, kerktoren en onderhoud, Eilander - Waardenburg, archeologie Kromme
Kolk, Jan Harmen Bosch, kunstenaar Mans Meijer, OLV vicarie, ORA Veluwe, Paul Rink, doopboeken RK Hattem,
kunstschilder J Riemsdijk, oorlogsslachtoffers, Eliselaan 2, De Boerkolk Veessen, Weteringdijk 81, Isendoorns en
Gerrit Hulseboom, Vosbergerweg, naamsaanneming, reunie chr mulo Haverkamp, notarieel Heerde, Beld
Haverkamp, MKZ, Oenerweg 50 Heerde, Willem Tellstraat, Posthoorn, Lohuizerweg, kolenhandel Haar
Dwarsweg, Pr Julianalaan 1, Yarden, kaart Berkenoord, Schobbertsweg 12, Dellenweg 25, archief reunie,
kruiden Marie in notarieel Hattem Van Ittersum, statistieken, bouwvergunning Woesterbergweg 26,
Steenderbultweg 6 - 4, Emst, criminele rechtspraak Hattem, Hoofdweg 75 Emst, reunie Chr. MULO Haverkamp,
doodgereden Maaike Hof Gortelseweg 1997, 14-jan, duizend bommen en granaten, Deventerstraat Vaassen,
Ds of Ds. Doornenbalstraat, Nahum Oenerweg 36, historie van Ampt Epe, bouwverordening, Hanendorperweg
62, De Dellen, SEH sportclub Heerde, kop van Hoefer, Marsman, Eperweg 30 Heerde, Johanna van de Worp,
joodse onderduikers bij zijn opa, geschonken bomen middenstanders Epe, luchtfoto, raadsnotulen 18 mei
1961, brandstichtingen, Joden stolpersteine, gemeentehuis, Maartenskerk Vaassen, foto's Hattem, tuinhuisje,
Rengel, KNNV, Norelholt, vlag van Epe, Steenvoortseweg 5, explosieven WO II, PCOB, huizen Hattem, deksels
van weckpotten, films Epe, kastanjelaan, raadhuis Heerde, bestemmingsplan Oosterhof Zuid, oude auto's, map
Gosschalk, vader van 93 op vrachtautofoto, Steenderbultweg 6, bestemminsplan buitengebied noordwest, De
Ring, partijenregister en brondocumenten.
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