JAARVERSLAG over 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019 van
HET PUTTENS HISTORISCH GENOOTSCHAP

Voor u ligt het jaarverslag van het Puttens Historisch Genootschap (PHG). In dit verslag zijn
niet de verslagen van Historisch museum De Tien Malen en Museumboerderij Mariahoeve
opgenomen. Als afzonderlijke stichtingen onder het PHG publiceren zij een eigen jaarverslag.
De Stichting Puttens Historisch Genootschap (PHG) fungeert als koepel voor allerlei
activiteiten op cultuurhistorisch gebied in Putten. Het PHG werkt vanuit de volgende
statutaire doelstellingen:
• Het bijdragen tot het vergroten, behouden en uitdragen van de kennis van de geschiedenis
van Putten.
• Het bijdragen tot het behoud van het karakter van Putten.
Deze doelen worden operationeel door de twee ingestelde musea, te weten het Historisch
Museum De Tien Malen en de Museumboerderij Mariahoeve en een aantal werkgroepen. Al
het werk van de PHG wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en door de financiële
bijdrage van de deelnemers en sponsoren. Wat er bereikt is in dit verslagjaar hebben we met
elkaar bereikt. Daarvoor dank.
BESTUURSSAMENSTELLING
Binnen het bestuur van de Stichting Puttens Historisch Genootschap zijn de Stichting
Historisch Centrum ‘De Tien Malen’ en de Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg
vertegenwoordigd door hun voorzitter. Zodoende bestaat het bestuur van het PHG uit:
G.C.J.M. Hollanders
Voorzitter
C.P. Kleingeld
Secretaris
J. van Oostende
Penningmeester
J.N. van den Hoorn
2e voorzitter
P. Vink
Voorzitter Stichting Historisch Centrum De Tien Malen
St. van Hell
Voorzitter Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg
H. v.d. Zwaag
Public Relations
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
BESTUURSVERGADERINGEN
In de bestuursvergaderingen worden zowel de zaken betreffende het PHG, de werkgroepen
besproken, als die van de beide musea in het algemeen. Het bestuur is 10 keer in vergadering
bijeen geweest.
Specifieke aangelegenheden betreffende de Museumboerderij ‘Mariahoeve’ en het Museum
‘De Tien Malen’ worden door de besturen van de betrokken stichtingen behandeld. Daarvan
worden afzonderlijke jaarverslagen gemaakt.
VERGADERPUNTEN VAN HET PHG-BESTUUR
De belangrijkste onderwerpen die de aandacht van het PHG-bestuur vroegen waren:
•

Privacy
De op 25 mei 2018 ingegane nieuwe privacy-wetgeving blijft voortdurend aandacht
vragen. Voor uitwisseling van gegevens betreffende vrijwilligers zijn overeenkomsten
vastgeglegd tussen PHG en zowel de Mariahoeve als de Tien Malen.

•

Museumfolder
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Ook dit jaar is weer een Museum- en PHG-activiteitenfolder uit te geven waarin naast de
beide musea ook de gedachtenisruimte en het Puttens Stoomgemaal zijn opgenomen.
Tevens wordt de molen Het Hert in de folder opgenomen. De folder maakt voor de
inwoners van Putten en de vele toeristen het Puttens Erfgoed zichtbaar. De folder vindt bij
zowel de plaatselijke VVV, vakantiecentra, campings als musea flinke aftrek.
•

Publicaties
In het verslagjaar zijn namens het PHG geen bijzondere publicaties verschenen. Er zijn
enkele in voorbereiding. Zie ook het punt Schenkingen. Wel is het zogenaamde
“Plakboek” herdrukt. Circa 300 exemplaren. Het heeft een nieuw voorwoord gekregen.
Supermarkt Jumbo wil in Putten iets uitgeven dat te maken heeft met de historie van het
dorp. Het PHG verleent daaraan medewerking. Het project is in het lopende verslagjaar
nog niet afgerond.

•

30-jarig bestaan en herdenking bevrijding.
Oprichtingsdatum PHG was 24 april 1990. In april 2020 bestaat het dus 30 jaar. In 2020 zijn er
echter veel activiteiten rondom Bevrijding. Daarin nog een activiteit plannen heeft weinig zin. (18
april 1945 was de bevrijding van Putten!) Wel organiseren wij een lezingencyclus in de periode
18/4-5/5/2020.
Wel verlenen wij medewerking aan de aandacht die het Westerborkpad (Amsterdam-Westerbork)
begin 2020 gaat krijgen.

•

Overleg Erfgoed Gelderland
In een geanimeerd gesprek zijn mogelijkheden en problemen van het PHG langs
gekomen, zoals:
- Wat willen wij in elk geval bereiken?
- Wat zouden wij kunnen laten vallen?
- Wat is de hulp die E.G kan bieden? (Subsidie-aanvragen, adviezen)
De bespreking was verhelderend maar leidde niet tot concrete afspraken. Wel zal Museum
“De Tien Malen” in contact worden gebracht met overeenkomstige kleine musea.

•

Straatnamen Rimpeler
Tevergeefs voorgesteld namen te kiezen die een relatie hebben met de locatie van de
woonwijk. Voorwaarde bleek te zijn dat het vrouwennamen zouden worden. Ons voorstel
om dan de namen van bewoonsters of eigenaressen van Rimpeler te kiezen, werd ook
afgewezen.

•

Schenkingen
Wij hebben een aanzienlijk bedrag ontvangen van de opgeheven Volksuniversiteit. Het is
bestemd voor publicaties en educatieve doeleinden. Vooralsnog zijn de volgende
bestedingen vastgesteld:
€ 2000 voor “Putters en Puttenaren II”
€ 1000 voor het boek van H. de Boer over Oldenaller
€ 1000 voor nieuwe uitgave Canon van Putten

•

Brandweermateriaal.
De Brandweer heeft oud materiaal (groot en klein) en documentatie. Zij biedt het ons aan,
maar wil dat de collectie compleet blijft. De documentatie kan worden toegevoegd aan
onze historische documentatie. Voor het overige hebben wij helaas geen plaats, hoewel
wij het graag zouden willen hebben. Het is in zijn totaliteit een onderdeel van het Puttens
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Erfgoed. Wij hebben B+W hierover benaderd. Er is een gesprek geweest met wethouder
Koekkoek. Hij is bereid te kijken naar een oplossing. Suggestie is expositie op de plaats
van het voormalige brandweerhuisje naar de toren van de Oude Kerk
•

De Graver
Het proces om de digitale inhoud van alle “Gravers” op de website van de Gelderse
Bibliotheek zetten is afgerond. Zodoende zijn alle jaargangen digitaal te raadplegen.

•

Website
Wij zijn van host veranderd. In januari is een nieuwe website in de lucht gegaan.

•

Beeldbank
Het PHG beschikt over een grote hoeveelheid ansichtkaarten en andere afbeeldingen. Het
voornemen was, deze op te nemen in een beeldbank. Wegens juridische problemen is daar
nog steeds niets van gekomen. Het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal
komen.

•

Het verhaal van Putten
Dit is een door de gemeente Putten gefinancierde activiteit. Uitvoering is in handen van
Erfgoed Gelderland. PHG en Oktober ’44 verlenen hun medewerking.
Het project omvat:
- Afnemen van interviews van ouderen die nog herinnering hebben aan de oorlog en
de wederopbouw.
- Aanvullen en uitbreiden van de historischen canon van Putten
- Digitaliseren van de museale collectie van PHG en Oktober’44. Als resultaat
hiervan wordt onze museale collectie in haar geheel opgenomen in de Collectie
Gelderland en daar ook digitaal te raadplegen.

•

Public Relations
In de folder van de ondernemers van Garderen wordt dit jaar Schovenhorst meegenomen.
In het kielzog daarvan krijgt TM ook gelegenheid zich te presenteren.
De balie van het vernieuwde gemeentehuis heeft een vitrine. Wij mogen daarvan gebruik
maken en hebben die inmiddels ingericht.
Wij presenteren ons in de folder van Landal ook in 2020.

•

PHG als informatiebron
Ook in dit jaar zijn er verschillende verzoeken geweest tot het verstrekken van gegevens,
informatie en fotobeelden over Puttense historische voorwerpen, gebouwen, families, etc.

VRIJWILLIGERS
In dit verslagjaar zijn vele vrijwilligers actief geweest. Hun aantal varieert in de loop van het
jaar maar cirkelt in het gehele jaar rond de 135. Daarmee is het nagenoeg gelijk aan 2018,
maar voor het vele werk in feite te weinig. Zij zijn werkzaam in de musea, werkgroepen,
commissies en bezorgersgroep van De Graver of als bestuurslid in een of meer van de 3
besturen. De vrijwilliger valt onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering die de
gemeente Putten voor alle vrijwilligers in Putten heeft afgesloten. Dankzij de inzet van deze
vrijwilligers heeft het PHG ook dit jaar haar doelen kunnen realiseren.
De stijgende gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers blijft zorgen baren. Daar zit immers een
limiet aan. Het afgelopen jaar kregen wij dan ook het bericht van overlijden van enkele
vrijwillligers. In het vorige verslag vermeldden wij reeds de heer: B. Groeneveld. Dit jaar
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ontvingen wij overlijdensbericht van Joop Bunnik, R. Wijdema, Dick Bloemendaal en Els
Luteijn. Haar naam is gegeven aan een straat in de woonwijk Rimpeler.
Van Dick Bloemendaal verschijnen sedert 2008 in De Graver de verhaaltjes Waor of Niet
Waor.
De familie heeft ons een aantal nog niet geplaatste afleveringen toevertrouwd. Zij zullen de
komende jaren worden opgenomen in De Graver. Tevens zullen alle afleveringen worden
gebundeld in een boekwerkje.
DONATEURS EN D0NATEURSADMINISTRATIE
Het verslagjaar begon met 771 donateurs en eindigde met 692. Verhuizing, ouder worden en
overlijden worden steeds belangrijker oorzaken van de daling, maar ook dit jaar moesten wij
afscheid nemen van een aantal wanbetalers die ook op herhaalde verzoeken niet hebben
gereageerd. Nieuwe aanwas van donateurs vindt nauwelijks plaats.
FINANCIEN
De financiële gegevens van het PHG zijn te vinden in het financiële jaarverslag dat de
penningmeester separaat publiceert. Het financiële jaar loopt van januari tot en met december.
U vindt dus de resultaten per 31 december 2018.
De jaarrekening wordt in concept door de penningmeester opgesteld en daarna ingevolge
artikel 11 lid 4 van de statuten ter controle aan de accountant voorgelegd. Het PHG maakt
gebruik van Accountantsbureau Mees en Ten Hoopen. De accountant heeft vervolgens het
definitieve jaarrapport met deskundige-verklaring opgesteld. In een bestuursvergadering van
het PHG is het rapport vastgesteld en voorzien van de vereiste ondertekende
bestuursverklaring.
Dit jaarverslag verschijnt ook op de website
De inkomsten van het PHG in het verslagjaar bestaan voor ongeveer de helft uit
deelnemersbijdragen.. De inkomsten werden voor 2/3 worden besteed aan de PHGdoelstellingen (De Graver, deelnemersbijeenkomsten, manifestaties).
DEELNEMERSVERGADERINGEN
Op de gebruikelijke jaarlijkse najaarsvergadering sprak ditmaal Evert de Graaf en wel over de
familie Oudemans, met name Theo en Schovenhorst
WERKGROEPEN EN COMMISSIES
Binnen de PHG-doelstellingen waren in het verslagjaar divers doelwerkgroepen en
commissies actief. Daarnaast heeft het PHG een afgevaardigde in het bestuur van het Puttens
Stoomgemaal, de Monumentencommissie van de gemeente Putten, de organisatie van de
Ossenmarkt en die van de Cultuurdag in Putten.
De contactpersonen van de werkgroepen en commissies staan steeds in het kwartaalblad ‘De
Graver’ vermeld. De werkgroepen met taakomschrijving zijn ook steeds te vinden op de
website van het PHG. Op deze wijze wordt aan de deelnemers van het PHG maar ook aan
andere belangstellenden inzicht gegeven in de werkzaamheden van iedere werkgroep of
commissie.
De activiteit van de werkgroepen hang mede af van het aanbod van materialen en informatie.
Zodoende zijn zij niet allemaal even actief geweest en ontbreken sommige werkgroepen in dit
verslag.
Werkgroep acceptatie en registratie roerende monumenten
Deze werkgroep is gesplitst. De voorbereiding en uitvoering van evenementen zoals het
oogstfeest de Ossenmarkt, en tegenwoordig het knolletjesfeest is ondergebracht bij de
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afzonderlijke werkgroep Evenementen. De werkgroep roerende monumenten doet nu nog
alleen het innemen van aangeboden attributen.
Naast ontvangst, beoordelen en beschrijven houdt de acceptatiecommissie zich bezig met het
conserveren van de ontvangen objecten en het onderhoud van de aanwezige museumobjecten.
In De Gravers van het afgelopen verslagjaar staat vermeld welke voorwerpen tijdens het
verslagjaar zijn ontvangen.
Werkgroep Registratie Documentatie en Digitalisering (RDD)
Van iedere nog niet geregistreerd object wordt minimaal de volgende gegevens vastgelegd:
De naam van het object, dit krijgt dan een objectnummer en alle gegevens worden vastgelegd.
Vervolgens wordt er een foto van het object gemaakt.
Het doel is: de collectie op gestructureerde wijze inzichtelijk maken voor de medewerkers van
het museum.
Totaal van de objecten die in de loop der jaren zijn geregistreerd:
Totaal in:
2018
2019
Archeologie
238 stuks
238 stuks
Kleding
514 stuks
529 stuks
Kunst
81 stuks
81 stuks
Roerende goederen 1225 stuks
1414 stuks
Bruikleen
56 stuks
82 stuks
Werkgroep dialect en folklore
De enige activiteit was dit jaar het verzorgen op de eerste zaterdag van de maand van een half
uurtje (11.00-11.30) Putter Praot op Radioveluwe FM.
Werkgroep Onroerende goederen
De werkgroep heeft een afgevaardigde in de gemeentelijke monumentencommissie. Deze
adviseert de gemeente in voorkomende gevallen over grotere en kleinere verbouwingen of
aanpassingen aan monumenten.
Dit verslagjaar zijn er twee aanvragen geweest voor een subsidie, te weten
- Gemeentelijk monument boerderij aan de Voorthuizerstraat 280
- Gemeentelijk monument boerderij aan de Groot Hellerweg 8
Documentatie
In verband met de verbouwing van het gemeentehuis was de collectie tijdelijk ondergebracht,
samen met de Werkgroep Genealogie en Archief, in de Achterstraat op nr. 35. Inmiddels is zij
weer terug in het Gemeentehuis. De nieuwe ruimte in het Gemeentehuis is kleiner en onze
boekenkasten mogen niet terug. Daarvoor krijgen wij minder kasten in huisstijl. De gemeente
heeft tot dusver niet geregeerd op onze noodkreet over ruimtegebrek.
Wij hebben ook geen depotruimte voor schilderijen
De openbare bibliotheek de Putten-collectie is mét de informatiemappen aan de
documentatieverzameling van Gemeente/PHG toegevoegd aan de collectie van het PHG.
Werkgroep Genealogie
In 2019 hebben leden van de werkgroep weer gewerkt aan de ontsluiting van archiefbronnen door
samenvattingen of transcripties te maken. Van het archief van de Puttense notarissen zijn
samenvattingen van de akten gemaakt. Deze aanvullingen zijn verwerkt in het bestand van inwoners
van Putten.
Andere leden werkten aan transcripties van de Protocollen van Bezwaar uit de 18de eeuw en van de
Gerichtssignaten betreffende Putten. Daardoor kunnen familieverbanden van inwoners van Putten in
de 17de en 18de eeuw worden opgehelderd. Er is ook gewerkt aan het opsporen van boerderij- en
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perceelsnamen en hun exacte kadastrale locatie. Over de resultaten van deze activiteiten is met enige
regelmaat gepubliceerd in ‘De Graver’.
Tot slot hebben de leden van de werkgroep vele genealogische vragen van Puttenaren en anderen
beantwoord.

Werkgroep archeologie
In 2018 is begonnen met een grootscheeps onderzoek op de bouwlocatie Rimpeler. Dit
onderzoek is in 2019 voortgezet. Er zijn veel boerderij-plattegronden uit o.a. IJzertijd en
Karolingische tijd gevonden. De rapportage zal nog wel veel tijd vergen.
Aan het onderzoek deden voornamelijk vrijwilligers mee uit Harderwijk en Ermelo. De
deelname van de PHG-werkgroep is in de praktijk beperkt. Ook hier wreekt zich de leeftijd.
Redactie en bezorging van De Graver.
Zoals elk jaar is ook in 2019 de redactie vier maal bijeen geweest. Er zijn dan ook vier
uitgaven verschenen.
Wanneer De Graver is gedrukt, worden de 750 exemplaren in de enveloppen gestopt Rond
de 250 exemplaren worden per post bezorgd en de overige worden door 19 vrijwilligers bij
de afzonderlijke leden bezorgd.
Voor buitenlandse abonnees (donateurs) is De Graver beschikbaar via dropbox.
TOT SLOT
Allen die op welke wijze dan ook in het verslagjaar hun vrije tijd of financiële bijdrage gaven
aan de activiteiten van het Puttens Historisch Genootschap, het Historisch museum De Tien
Malen of aan De museumboerderij De Mariahoeve, hartelijk dank.
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