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25 jaar stichting Puttens Historisch Genootschap
Gérard Hollanders
De eerste aanzet
Voor de oprichting van het Puttens Historisch Genootschap is
het van belang geweest dat de huidige RK kerk aan de Brinkstraat 50 jaar bestond. In de jaren daarvoor had ik het kerkarchief geordend en toen in verband met de te organiseren feestelijkheden aan mij werd gevraagd om een geschiedenis van de RK
geloofsgemeenschap te schrijven, heb ik daar in toegestemd. Een
drukke tijd brak aan want het onderzoekswerk en het schrijven
moest natuurlijk (drukke baan) in de vrije uren geschieden. In
het kader van het onderzoek kwam ik natuurlijk ook in ons Puttense gemeentearchief. Ik wist dat de archivaris daar alleen op
vrijdagmiddagen aanwezig was, dus nam ik een vrije dag op om
het archief te bezoeken. Ik trof daar dhr. Johannes van Hell, de
toenmalige archivaris, hij hielp mij met een aantal dingen op
weg. Het belangrijkste was dat hij me verwees naar dhr. Klaas
Friso die veel materiaal tot zijn beschikking zou hebben. Op
naar Klaas Friso dus. Met hem sprak ik over de oude kerk van
Putten die tot aan de Reformatie natuurlijk Rooms Katholiek
was en daarmee het bedehuis van de gehele toenmalige Puttense
gemeenschap. Het klikte eigenlijk meteen tussen Klaas en mij,
een contact dat altijd goed is gebleven tot aan zijn tragisch overlijden in 2007. Ik sprak dan ook tegen hem mijn verbazing uit,
dat er in Putten nog geen historische vereniging was zoals in de
omringende plaatsen. Een vereniging zou de samenwerking tussen plaatselijke historici alleen maar kunnen verbeteren, zei ik
hem. Dhr. Friso was daar echter wat terughoudender in (later
bleek waarom: de op dat moment in Putten werkzame historici,
Friso, Keemink en Huisman hadden nu niet bepaald warme gevoelens voor elkaar). Ook vertelde hij mij dat het idee al eens
eerder was geopperd maar dat de tijd er toen nog niet rijp voor
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was. Dan, zei ik, zouden we het toch eens serieus moeten proberen. Laten we er eens over praten en ook dhr. Van Hell daarbij
betrekken. Maar, zei Friso, maak eerst je boek over de Rooms
Katholieke gemeenschap maar af en daarna zien we wel. Zo
kwam het dat enige weken na de feestelijkheden rond het 50jarig jubileum van het kerkgebouw en het daarbij presenteren
van het bewuste boekje, de heren Friso en Van Hell bij mij thuis
aanschoven om de mogelijkheden van een historische vereniging
voor Putten te bespreken. We waren het al snel eens over de basisopzet: het moest een open vereniging worden en niet alleen
maar een verband van enkele actieve historici. De vereniging
moest dienstbaar zijn aan de Puttense samenleving voor wat betreft het uitdragen van de kennis van de Puttense geschiedenis.
Bovendien zou er een bestuur moeten zijn om alles in goede banen te leiden. Daar hadden Klaas en Johannes wel ideeën over.
Zij kenden diverse mensen die wel mee zouden willen werken en
waarmee dan een voorlopig bestuur kon worden gevormd. Enkele weken later kwam deze groep bij elkaar om alles nog eens
door te spreken. We formuleerden uitgangspunten en de doelstellingen. Deze zijn nog steeds dezelfde gebleven en luiden:
Bijdragen tot het vergroten, behouden en uitdragen van de kennis
van de geschiedenis van Putten en bijdragen tot het behoud van
het karakter van Putten.

De oprichting
Eerste bestuur van het PHG:
Staande v.l.n.r. Henk Esveld, Klaas Friso, Kunder
Gort. Zittende v.l.n.r.: Gérard Hollanders, Trynke
Elbertsen Hoekstra, Jan
Willem van Ganswijk
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Op 21 februari kwam dit voorlopige bestuur ten huize van de
voorgestelde voorzitter, dhr. J.W. van Ganswijk, bijeen om alles
nog eens goed door te nemen en te besluiten tot de oprichting.
Vervolgens kwamen we tot de gang naar de notaris want bij een
officiële vereniging hoort een oprichtingsakte waarin allerlei zaken geregeld zijn. De notaris, Jan de Lange, stelde voor om niet
de verenigingsvorm maar de stichtingsvorm te gebruiken. Dit
zou diverse voordelen hebben. Zo gezegd, zo gedaan. Op 21 april
1990 kwam het oprichtingsbestuur, bestaande uit mevrouw
Trynke Elbertsen-Hoekstra en de heren Henk Esveld, Klaas Friso, Jan Willem van Ganswijk, Gérard Hollanders en Bert Paasman, bijeen bij notaris De Lange om de stichtingsakte te laten
passeren en de bestuursfuncties vast te stellen. Jan Willem van
Ganswijk werd voorzitter, Klaas Friso vice-voorzitter, Gérard
Hollanders secretaris, Trynke Elbertsen-Hoekstra tweede secretaris, Kunder Gort administrateur, Henk Esveld beheerder der
bezittingen en Bert Paasman lid. Johannes van Hell werd toegevoegd als adviseur.
Op die datum was het Puttens Historisch Genootschap officieel
een feit. Maar daarmee waren we er nog niet want we wilden ook
leden hebben ofwel, zoals dat bij een stichting hoort, begunstigers of deelnemers. Daarvoor moesten we ons als gloednieuwe
stichting eerst aan den volke bekendmaken. Dat deden wij op 24
oktober 1990 met een presentatie in de trouwzaal van het gemeentehuis. In deze presentatie werden de voorgenomen activiteiten en werkgroepen nader toegelicht. Zo werd de te vormen
werkgroep Genealogie en Archieven uitgebreid geïntroduceerd
met de doelstelling: ‘het verkrijgen van een demografisch beeld
van de Puttense bevolking’, de daarbij te verwachten problemen
en de te gebruiken bronnen. Ook andere te vormen werkgroepen,
zoals Archeologie, Monumenten en Kastelen en Buitenplaatsen
werden toegelicht. Het viel bij de aanwezigen in goede aarde.
Van de ca. 60 aanwezigen gaven zich er na afloop 30 spontaan
op als deelnemer. In de maanden daarna verdubbelde dat aantal. Bij die opgave kon men aangeven voor welke activiteit men
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belangstelling had. Uit die belangstellenden konden dan werkgroepen worden gevormd. En daarmee konden we beginnen.
Omdat dhr. Gort ook verbonden was aan het bestuur van de
Chr. Mavo vonden we daar de eerste tijd een goede plaats voor
onze bestuursvergaderingen. Later werd bij diverse bestuursleden thuis vergaderd en in De Tien Malen.

De eerste activiteiten
Na de instelling van de werkgroepen Archeologie, Genealogie en
Archieven, Monumenten en Dialect en Folklore werd het nieuwe
genootschap al spoedig geconfronteerd met het project van de
totstandkoming van de kadastrale atlas 1832, een project van de
Stichting Kadastrale Atlas Gelderland. Deze stichting deed een
beroep op het PHG om medewerking te verlenen aan de hertekening van de oude kadastrale kaarten van Putten en de samenstelling van het daarbij behorende tekstboek. Uiteraard is daar
door een aantal vrijwilligers van harte aan meegewerkt. De atlas
vormt een zeer belangrijke historische bron omdat de situatie
van akkers en boerderijen in 1832 nog nauwelijks was aangetast
door de grote bevolkingsgroei van later in die eeuw en nog bijna
geheel de situatie weerspiegelde die eeuwenlang zo is geweest.
Ook werd begonnen met de aanleg van een documentatieverzameling. De verzamelde stukken werden voorlopig opgeslagen in
de kluis in de Aker. De beoogde werkgroep Kastelen en buitenplaatsen is er nog (steeds) niet gekomen.

Deelnemerscontact
Voor het contact met de deelnemers is begonnen met een periodieke mededelingenbrief waarin het bestuur mededelingen deed
over de activiteiten en bijeenkomsten. In het eerste jaar werd
ook al een lezing gehouden. Besloten werd om in het voor- en
najaar een bijeenkomst voor deelnemers en belangstellenden te
houden met daarnaast, zo mogelijk, een lezing.
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Aandachtig publiek tijdens een lezing

De najaarsvergadering zou dan tevens een Algemene Deelnemersvergadering zijn waarin het bestuur verslag zou doen van
het afgelopen jaar. Vervolgens is besloten om jaarlijks een jaarboek uit te geven waarin bestuurlijke mededelingen en historische artikelen van deelnemers kunnen worden opgenomen. Dit
jaarboek is verschenen voor de jaren 1991 tot en met 1999. Omdat er ook behoefte was aan een periodiek, werd vanaf 1996 ‘De
Graver’, het mededelingenblad van de werkgroep Archeologie, als
kwartaalblad voor het PHG ingesteld. Het begon met een omvang
van enkele bladzijden omdat het Jaarboek al gebruikt werd voor
de historische artikelen. Maar na 1999 verviel het Jaarboek en
is De Graver in aantal pagina’s sterk vermeerderd. Hoewel het
tot op heden nog steeds het belangrijkste medium is voor berichtgeving aan de deelnemers en de plaatsing van artikelen, is
in de afgelopen jaren het internet steeds belangrijker geworden.
Momenteel wordt er zowel voor het PHG als voor beide musea
een website onderhouden waarop de meest actuele berichten
zijn opgenomen. Het bestuur realiseert zich echter dat de website de berichtgeving niet geheel kan overnemen omdat niet alle
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deelnemers over internet beschikken. Veel leden vinden het ook
prettiger om een papieren blad te lezen en te bewaren dan alle
informatie van een scherm te moeten lezen. De website vormt
echter wel een belangrijke aanvulling, vooral voor belangstellenden die (nog) geen deelnemer zijn.

Werkgroepen
De werkgroepen zijn de belangrijkste organen waarin historisch
onderzoek en beschermings- en behoudactiviteiten plaatsvinden.
Naast de, vanaf de oprichting bestaande werkgroepen Genealogie
en Archieven, Archeologie, Monumenten en de (wat latere) werkgroep Roerende monumenten, ontstond er ook een werkgroep
Dialect en Folklore die bestaat uit een groep autochtone Puttenaren die de Puttense taal en klederdracht bestuderen. Verder is
er nog een redactie (Jaarboek en later De Graver) gevormd. Veel
ondersteunende activiteiten worden in commissievorm georganiseerd.

Werkgroep Genealogie
Een van de eerste activiteiten was de organisatie van een cursus
genealogie door Johannes en Trynke. De bedoeling was om de
cursisten kennis en vaardigheden bij te brengen voor het onderzoek in archieven en het omgaan met archivalia. Op 5 februari
1991 werd de cursus afgesloten. De deelnemers werden spontaan lid van de werkgroep Genealogie en Archieven. Onder leiding van Trynke begonnen zij hun onderzoekswerk naar de genealogie van de Puttenaren aan de hand van de in het gemeentearchief aanwezige bronnen, zoals de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters. Dit werk zou vele jaren
duren en wegens steeds verdere diepgang duurt het nog steeds
voort. Er werd eerst gewerkt bij de leden thuis maar later kreeg
de groep een onderkomen in het gemeentehuis. Na een interne
verhuizing kreeg de werkgroep de beschikking over een deel van
de kelder, aansluitend op het archief. Ook de werk- en bezoekersruimte werd gebruikt terwijl de gemeente diverse computers
ter beschikking stelde. De werkgroep breidde de activiteiten iets

Hollanders, G. - 25 jaar PHG - De Graver, december 2015

-7-

uit met het doel om het beeld van de Puttense bevolking nog
completer te maken. Zo werd een adres- en woningenbestand
opgezet waarin het verloop van de adressering en bewoning alsmede de wijzigingen in de bebouwing werden opgenomen. Vanuit
het Rijksarchief te Arnhem werden de notariële akten en de huwelijksbijlagen van Putten in het gemeentearchief opgenomen,
die vervolgens ook onderdeel werden van het onderzoek. Zo werden (en worden nog steeds) de notariële akten geïndexeerd. Het
geheel maakt het mogelijk om voor Puttense (en andere) burgers
met Puttense voorouders veel informatie te verschaffen, iets
waar velen dankbaar gebruik van maken. Bovendien is de boeken- en documentatieverzameling van het PHG met die van de
gemeente samengevoegd en in zijn geheel geïnventariseerd. De
collectie heeft een plaats gekregen in de bezoekersruimte bij het
archief en is op afspraak te raadplegen. Tijdens de jubileumbijeenkomsten in de buurtschappen en het dorp heeft de werkgroep een belangrijke bijdrage verleend door aan de lokale bewoners de gelegenheid te bieden om in hun eigen omgeving genealogische informatie te verkrijgen. Veel van de resultaten van
het onderzoek zijn te zien op de gemeentelijke website. De werkgroep speelt zo een belangrijke rol in de dienstverlening aan de
Puttense burgers.

Werkgroep Archeologie
Al snel werd een werkgroep Archeologie opgericht met het oog op
de ontwikkeling van de wijk Husselerveld. Er waren daar al diverse vondsten gedaan en gestructureerd onderzoek was dus
gewenst. Begonnen werd met een voorstudie uit de literatuur
waarmee de groep de mogelijk aan te treffen aardewerkresten
leerde kennen. Een cartografisch onderzoek leerde de loop van
enkele oude wegen en houtwallen kennen. Vervolgens werd er
onderzoek gedaan (1991-1992) door middel van boringen en
graafwerk. Er werden vele vondsten gedaan, geregistreerd en
opgeslagen voor nadere bestudering. De fraaiste zijn nu te zien
in De Tien Malen. In 1992 werd aan de werkgroep gevraagd om
ook in Harderwijk een onderzoek te doen op het oude kazerne-
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complex. Daar werd toen de munterij van Harderwijk blootgelegd. Vervolgens werd in datzelfde jaar onderzoek verricht op de
hoek Kelnarijstraat-verlengde Dorpsstraat. Dit onderzoek was
mogelijk
wegens het
vorstverlet
van de
bouwvakkers van
het daar te
bouwen
winkelpand. Onder de
meest gure
en koude
omstandigOpgraving op het Husselerveld

heden deed
de werkgroep haar opgravingswerk.

Er waren vele vondsten en er was een grote publieke belangstelling. Andere opgravingen volgden in de jaren daarna en
daarmee groeide ook de belangstelling. Regelmatig deed de
lokale en regionale pers verslag van de activiteiten.
Hoogtepunten in het opgravingswerk waren de blootlegging van
een vroegmiddeleeuwse (7 e-8 e eeuw) boerderij aan de Verzetslaan
op het Husselerveld (model in museum De Tien Malen) en de
opgraving van de fundamenten van het huis Arler achter de
boerderij Groot Arler aan de Arlersteeg (beschreven in het Jaarboek 1998). Daarnaast waren er nog diverse kleinere onderzoeken en werd er meegewerkt aan het herstel van archeologische monumenten zoals grafheuvels en een middeleeuwse waterput. De werkgroep vond een eerste onderkomen bij een van de
leden thuis en kwam daar geregeld bij elkaar. Verder was er een
werkgroepblad (De Graver) dat regelmatig uitkwam en tot in
1995 wel 14 keer verscheen. Daarna werd De Graver vanaf 1996
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voortgezet als PHG-kwartaalperiodiek. Na de realisatie van het
historisch centrum De Tien Malen kreeg de werkgroep opslagcapaciteit in de kelder. Helaas was het, als gevolg van de Overeenkomst van Malta, voor niet-professionele archeologen niet langer
mogelijk om zelfstandig archeologisch onderzoek te doen. Voortaan mocht dit uitsluitend door of onder leiding van professionele
archeologen gebeuren. Dit betekende dat de werkgroep zich
voortaan alleen kon toeleggen op het bestuderen en beschrijven
van de reeds gedane vondsten en het in standhouden en verbeteren van de expositie van archeologische vondsten in De Tien
Malen. Ook kon men ‘oog en oor’ zijn voor de regionale archeoloog. Wellicht dat onder diens leiding in de toekomst nog onderzoeken kunnen worden gedaan. Het heeft er echter wel toe geleid
dat de werkgroep is ingekrompen nu vooral de echte ‘gravers’
voorlopig zijn afgehaakt.

Werkgroep Monumenten
Vanaf het eerste begin heeft de werkgroep Monumenten zich gericht op het behoud van eventueel monumentwaardige panden
die met sloop bedreigd werden. Zo werd met succes gestreden
voor het behoud van een laatste daglonerhuisje op het Veenhuizerveld, nota bene een voormalig Rijksmonument, dat gesloopt
dreigde te worden. Het streven was het een passende bestemming te geven en opnieuw op de monumentenlijst te laten plaatsen. Daarnaast is met succes gestreden voor het behoud van de
zogenaamde ‘gerichtbomen’, de bomen achter de Pancratiuskerk
waaronder, in vroeger dagen, de ‘vierschaar’ gespannen werd
voor de periodieke rechtspraak. Deze bomen dreigden te sneuvelen in het kader van het toenmalige ‘verkeerscirculatieplan’. Ook
toen al is, samen met de stichting Natuur en Milieu Putten, met
succes stelling genomen tegen aantasting van het monumentale
Putterbos (onder andere vanwege de nog aanwezige grafheuvels
van grote cultuur-historische waarde). Tevens is aan de gemeente verzocht om plannen te maken voor de inrichting van de omgeving van het monument en de nog te bouwen gedachtenisruimte. Vooral het behoud van het beeldbepalende pand ‘De
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Beukenheg’ had na het overlijden van de jonker prioriteit. Vervolgens is er bij de gemeente op aangedrongen om te komen tot
een gemeentelijk monumentenbeleid waarbij vanuit de werkgroep Monumenten alle medewerking is aangeboden voor een
eventuele inventarisatie die vervolgens in de zomer van 1992 is
uitgevoerd. Deze inventarisatie betrof de nog in Putten aanwezige panden van vóór 1940 met een geheel of gedeeltelijke monumentale betekenis. Het resultaat was een groslijst van ruim 300
panden en dorpsgezichten. Deze lijst is aan de gemeente aangeboden als een bijdrage voor de ontwikkeling van het gemeentelijk monumentenbeleid. De gehele lijst is gepubliceerd in het
Jaarboek van 1992. Daarna was het afwachten wat de gemeente
er mee zou doen aangezien juist toen de formulering van een
gemeentelijk monumentenbeleid speelde. De lijst zou daar een
belangrijke rol bij kunnen spelen. Na een, onder sturing van het
Gelders Genootschap, uitgevoerde nadere inventarisatie en beschrijving der objecten konden de werkzaamheden van de groep
worden ingekrompen. Helaas is het gemeentelijk monumentenbeleid niet geworden wat we hadden verwacht op grond van de
modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en
is het aantal objecten dat daadwerkelijk op de gemeentelijke
monumentenlijst is geplaatste (te) beperkt gebleven. De huidige
lijst geeft daarom ook geen goed beeld van de monumentwaarde
waarover Putten thans beschikt. Wel heeft het PHG een zetel in
de gemeentelijk monumentencommissie gekregen waarmee invloed is verkregen op de uitvoering van het monumentenbeleid.

Werkgroep Roerende Monumenten
Hoewel eerst deel uitmakend van de werkgroep Monumenten
bleek al snel dat de aanpak van het behoud van historische
voorwerpen een geheel andere visie en werkwijze vereiste. Daarom werd de werkgroep Roerende monumenten opgericht. Door
deze werkgroep werd al snel een groot aantal gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden verzameld en opgeslagen. Ook kon begonnen worden aan het behoud van deze voorwerpen zoals het
ontwormen van houten objecten. De meeste van deze voorwer-
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pen waren van agrarische herkomst. Daarmee stuitte de werkgroep al vrij snel op een probleem: de opslag van deze voorwerpen. Gelukkig werd er een tijdelijke plaats gevonden op een
boerderij. De behoefte aan een eigen opslag- en werkruimte werd
steeds groter. Pas na de realisatie van De Tien Malen en de
werk- en opslagruimte in de Veldschuur, kon de verzameling een
plek krijgen en kon er aan het onderhoud en herstel worden gewerkt.

Bouwers
van de veldschuur

Werkgroep Dialect en Folklore
Deze werkgroep richt zich vooral op vastlegging en overdracht
van het Puttense dialect en het behoud van tradities, zoals klederdracht. Na vele jaren verzamelen van woorden en idioom van
het ‘Puttens’ heeft de werkgroep in 2003 het woordenboek ‘Puttens Praoten’ samengesteld. Reeds spoedig bleek het een bestseller te zijn want na enige tijd was de gehele voorraad uitverkocht. Ondertussen werkte de werkgroep aan een tweede, geheel
herziene en uitgebreide editie die in 2014 verscheen. Daarnaast
werden er kledingstukken, behorend tot de Puttense klederdracht verzameld. Bij diverse gelegenheden werden hiermee demonstraties gegeven en werd er over de klederdracht in de diverse verschijningsvormen en betekenissen uitleg gegeven. De ver-
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zameling wordt geconditioneerd bewaard in een speciale opslagruimte in de Veldschuur bij De Tien Malen.

Documentatie
De boeken- en documentatieverzameling is in de loop der jaren
erg gegroeid. Zij bestaat uit boeken en tijdschriften uit Putten,
over Putten en over en van de buurgemeenten en de provincie.
Vele tijdschriften en jubileumuitgiften van verenigingen, kerken
en andere instellingen maken deel uit van de collectie. Ook bevat zij vele lokale en regionale uitgaven over genealogie. Na de
totstandkoming van De Tien Malen werd de reeds verzamelde
documentatie aldaar opgeslagen. Vervolgens werd door de beheerder van de collectie een inventaris opgemaakt en werd getracht deze, in het voor museumstukken gebruikte registratiesysteem, vast te leggen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt. Een
groot nadeel bleek de toegankelijkheid van de collectie te zijn.
Daarom is in samenwerking met het gemeentearchief de collectie
samengevoegd met de boekenverzameling van de gemeente en
volledig geïnventariseerd. Ook is met het onderbrengen van deze
samengestelde collectie in de bezoekersruimte van het gemeentearchief, de toegankelijkheid gewaarborgd en is deze op afspraak te raadplegen.

Museum De Tien Malen
De Tien
Malen:
de voorzijde.

Al zeer snel ontstond er
behoefte aan een eigen
ruimte

voor

opslag

en

onderhoud van de, door
de werkgroep Roerende
Monumenten, verzamelde goederen en documentatie. Daarnaast
zou er ook een ruimte moeten komen voor het tonen van de col-
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lectie aan het publiek en voor bijeenkomsten en vergaderingen.
Daarom werd door het bestuur al spoedig een ruimte gezocht die
aan deze behoefte kon voldoen. Dit bleek erg moeilijk want dergelijke ruimten liggen niet voor het opscheppen en kosten bovendien veel geld, geld dat het prille genootschap niet had. Toen
de ‘Beukenheg’ door overlijden van de jonker beschikbaar kwam
heeft het bestuur in overleg met de gemeente en de woningbouwvereniging getracht hierin een geschikte ruimte te vinden.
Helaas bleek dat niet mogelijk: de aan het genootschap toebedachte ruimte was veel te klein. Dus was het zaak om verder te
zoeken. In een overleg met enkele gemeenteraadsleden werd geopperd dat op het landgoed Schovenhorst een bestemming werd
gezocht voor de boerderij. Na het inwinnen van adviezen bij o.a.
van Gelders Erfgoed, bleek dat het gebouw wel mogelijkheden
bood maar dat pas na een grondige restauratie en verbouwing.
Een reeks van activiteiten op diverse fronten werd ingezet. Eerst
moest er overleg worden gevoerd met het bestuur van Schovenhorst want beide partijen moesten het eerst eens worden. Dat is
uiteindelijk gelukt zodat verder kon worden gewerkt. Architect
Anton Klaassen maakte een ontwerp en de begroting en voorzitter Van Ganswijk en secretaris Hollanders stelde de brieven op
met uitvoerige bijlagen om daarmee subsidiefondsen te bewegen
een bijdrage te leveren. Er werden voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden om deelnemers te bewegen mee te werken aan de realisatie, er werden lokale sponsoren gezocht en er werd een organisator voor de verbouwing gevonden in de persoon van Henk
Vijge. Nadat ook van de gemeente een bijdrage was verkregen
kon uiteindelijk in de zomer van 1997 worden begonnen met de
realisatie van het Puttens Historisch Centrum op het landgoed
Schovenhorst met aanvankelijk 21 vrijwilligers.
Later in het proces groeide dit aantal uit tot 35. Er werd niet de
hele week doorgewerkt want een deel van de vrijwilligers had nog
een baan en kon alleen op de zaterdagen. Anderen werkten op
de donderdag of vrijdag. Maar zo zat er wel vaart in het werk.
Gaande het bouwproces, toen het eigen onderkomen steeds re-
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eler werd, speelde even de kwestie van de naamgeving. Na veel
discussie is gekozen voor het voorstel van Henk Esveld om het
centrum ‘Museum De Tien Malen’ te noemen, refererend aan de
tien maalschappen die Putten gekend heeft. Na 10.000 vrijwilligersuren was het werk gedaan en kon op 21 mei 1999 het Historisch Centrum worden geopend met een door Cees en Henny
Schaap samengestelde tentoonstelling van producten van de
Puttense pottenbakkerij ’t Kruikje. Nu had het Genootschap een
eigen plek met eigen adres!
Na die
eerste tentoonstelling volgden er elk
jaar wel
een of
twee, altijd
was (en is)
er wel iets
nieuws te
beleven in
Enkele gastvrouwen van de Tien Malen

De Tien Malen. Voor de samenstelling van de tentoon-

stellingen heeft Constance Hardeman vaak een belangrijke rol
gespeeld. Zij organiseerde vele jaren ook de huishoudelijke taken in het museum alsmede de bezetting van de receptie.
Maar eigenlijk was het museum nog niet compleet. In de gesprekken met Schovenhorst speelde nog de behoefte aan een
ruimte voor opslag (‘depot’) en een werkplaats voor de werkgroepen Archeologie en Roerende Monumenten. Van Schovenhorst
kregen we alle medewerking om een veldschuur te verbouwen en
als zodanig in te richten. Wederom werden de werkzaamheden
door vrijwilligers onder leiding van Henk Vijge uitgevoerd. Op 31
oktober 2003 kon de veldschuur in gebruik worden genomen.
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Daarmee had het museum voorlopig voldoende mogelijkheden
om niet-tentoongestelde voorwerpen te bergen en werkruimte te
bieden voor restauratie van voorwerpen, het doen van onderzoek
en het verwerken van archeologische vondsten. Ook de verzamelde traditionele kleding (klederdracht) kon er worden opgeslagen.

Aandacht bij een seizoensopening

Marktcommissie
Nog voordat begonnen werd met de bouw van het museum realiseerde het bestuur zich dat zonder voldoende inkomsten een
eigen locatie snel tot een eind zou komen. Er werd naarstig gezocht naar mogelijkheden want alleen de opbrengst uit toegangskaartjes was onvoldoende. Dit is later ook zo gebleken:
geen enkel museum kan ‘draaien’ op de entree-inkomsten alleen. Reden waarom musea meestal door de overheid worden
gesubsidieerd. In Putten was dat echter niet het geval dus moest
er een alternatief komen. Door Cees Schaap werd het plan bedacht om boeken- en curiosamarkten te organiseren.

De opbrengst daarvan zou dan een alternatieve inkomstenbron
voor het museum zijn. Na veel scepsis binnen het bestuur gaf
men hem het voordeel van de twijfel zodat in 1995 de eerste
boeken- en curiosamarkten een feit waren. En Cees had gelijk
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gehad: ze waren een groot succes. Sindsdien worden deze markten jaarlijks in de zomer gehouden en vormen inmiddels een
traditie binnen de activiteiten in het centrum van Putten. Zij zijn
onmisbaar voor de dekking van een belangrijk deel van de kosten van Museum De Tien Malen.
Boekenkraam van het PHG

Boekenmarkt

Museumboerderij ‘De Mariahoeve’
Op een bestuursvergadering in 2003 is door Steven van Hell aan
het bestuur medegedeeld dat de erven Van den Brink de boerderij aan de Kieftveldersteeg ter verkoop hadden aangeboden.
Overeenkomstig de wens van de laatste bewoonster, Maria van
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den Brink, zou er een museale toepassing aan de boerderij gegeven moeten worden.
De Mariahoeve

Hij stelde daarom voor om stappen te ondernemen om dit te realiseren. Nadere besprekingen, onderzoeken en overleg met gemeente, provincie en de Europese Unie zou een mogelijk verantwoorde beslissing door het PHG mogelijk maken. Dit alles gebeurt in de loop van 2004. Het bestuur besloot dan ook om het
project, de restauratie van de boerderij, op zich te nemen. Vervolgens zijn de restauratieplannen opgesteld en de benodigde
subsidieaanvragen voorbereid. In het voorjaar van 2005, na een
lange ronde langs alle ca. 300 erfgenamen, werd de gemeente
eigenaar van het object dat vervolgens in erfpacht werd gegeven
aan het PHG. Teneinde de museale functie voor de toekomst te
waarborgen werden het exploiteren van een theeschenkerij en
enkele kampeerfaciliteiten in het plan opgenomen. Vervolgens
werd de Stichting Museumboerderij Kieftveldersteeg opgericht
waaraan de erfpacht werd overgedragen. Deze nieuwe stichting
zou verder verantwoordelijk zijn voor de restauratie van de boerderij, de bouw van de nieuwe bijgebouwen, de aanleg van de horeca- en overnachtingsvoorzieningen en de latere exploitatie en
museale openstelling. Met architect Van de Horst (gesponsoord
door dhr. Baan) en opnieuw PHG-bouwmeester Henk Vijge is de
restauratie met aannemerssteun en de inzet van enthousiaste
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vrijwilligers vlot ter hand genomen. Natuurlijk moest dit nieuwe
museum ook een naam hebben. De naam ‘Mariahoeve’ werd gekozen als hommage aan de laatste bewoonster. Op 28 september
2007 was het dan zover: de Mariahoeve kon feestelijk worden
geopend. Er was een grote belangstelling voor de opening, ook
van officiële zijde. De speeches werden gehouden op het landgoed Vanenburg (ook gesponsoord door dhr. Baan). Bij deze
opening vond het eerste optreden plaats van de speciaal hiervoor
opgerichte ‘Puttense Boerendansers’.
Eerste
optreden
Puttense
boerendansers

Het
Oogstfeest
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Na de opening trok de museumboerderij direct veel belangstelling en in de jaren daarna werden ook de overnachtingfaciliteiten gerealiseerd. De Mariahoeve organiseert jaarlijkse evenementen die kunnen bogen op grote publieke belangstelling, zoals
het Oogstfeest in de zomer en het Knolletjesfeest met varken op
de leer, in het najaar.
Maaien tijdens
het oogstfeest

Overige activiteiten
Kindervreugd
tijdens
de Open
Museumdag
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Bij de jaarlijkse Ossenmarkt en de evenementen op Schovenhorst, de Open Monumenten- en Gelderse Museumdagen zijn
het PHG en de beide musea nauw betrokken.
Tijdens de
Ossenmarkt

Daarnaast wordt het PHG vanuit het bestuur vertegenwoordigd
bij evenementen en bijeenkomsten elders, zoals het regio-overleg
tussen de Veluwse historische verenigingen, bijzondere gebeurtenissen, zoals onlangs de opening van Museum Nijkerk en activiteiten van Erfgoed Gelderland, zoals de samenstelling en
uploading van de Puttense historische canon op ‘Mijn Gelderland’.
Tijdens de
Ossenmarkt
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Deelnemers en Bestuur
Vrijwilligersavond PHG
26-01-2008

In de loop van 25 jaar is het deelnemertal vooral de eerste jaren
sterk gegroeid tot ruim 800. De laatste jaren is dit aantal stabiel
gebleven. Ruim 100 van hen werken actief mee in werkgroepen,
commissies en/of besturen. In het PHG-bestuur hebben in de
loop der jaren diverse wisselingen plaatsgevonden. Ook is de
structuur enigszins veranderd: de voorzitters van de beide musea hebben als volwaardig lid zitting in het bestuur. Een opgave
van allen die als PHG-bestuurslid het Genootschap hebben gediend is als bijlage bij dit relaas gevoegd. Diversen van hen hebben ook zitting (gehad) in de besturen van een van beide musea.
Opening van een
tentoonstelling
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Tot slot
25 Jaar Puttens Historisch Genootschap heeft in Putten iets wezenlijks teweeggebracht. Iets dat er vroeger slechts beperkt is
geweest: de realisatie van een Puttens historisch besef, zowel bij
de bevolking als bij de bestuurders. Ook hebben we Putten museaal op de kaart gezet en daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd aan de mogelijkheden van Puttenaren om hun historie en
cultuur te leren kennen. Bovendien wordt met de musea en de
evenementen een belangrijke bijdrage geleverd aan het toeristisch aanbod van Putten.
Voor de vrijwilligers betekent het meewerken aan deze activiteiten in welke rol dan ook, een zinvol en dienstbaar stukje invulling van hun leven en een mogelijkheid tot contact met medevrijwilligers. Wat zou Putten toch arm zijn zonder het Genootschap!

Vrijwilligers barbecue

Bestuursleden Puttens Historisch Genootschap
1990-heden

(op alfabetische volgorde)

In de loop van de afgelopen 25 jaar zijn diverse bestuursleden
gekomen en gegaan. De meesten bleven vele jaren actief. In de
hieronder staande lijst staan alle namen van hen die een bestuursfunctie hebben bekleed of die wegens hun specialisme aan
het bestuur zijn toegevoegd zonder formeel bestuurslid te zijn.
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Aalten, Gert (2008-2011)
Bierma, Ulrick ( 2004-2006)
Bruin, Henk de (2003-2005)
Buter, Gerrit (2008-heden)
Dorland, Ton (1999-2007)
Eijden, Jolette van (1999-2005)
Elbertsen-Hoekstra, Trynke (1990-1992)
Esveld, Henk (1990-2003)
Friso, Klaas (1990-2004)
Gaasbeek, Gerrit (1998-2008)
Galiën, Otto van de (1994-1998)
Ganswijk, Jan Willem van (1990-1998)
Gort, Kunder (1990-1993)
Graaf, Evert de (1992-1994)
Hardeman-Meeder, Constance (2001-2005 en 2008-2014)
Hell, Johannes van (adviseur) (1990-2005)
Hell, Steven van (2002-heden)
Hollanders, Gérard (1990-heden)
Hoorn, Jan van den (2013-heden)
Kleinpaste, Arend (2005-2006)
Kool, Leen (1995-2005)
Kwakernaak, Cees (1993-1998)
Luteijn, Levien (1999-2002)
Nieland, Wim (1996-1999)
Oostende, Jaap van (2008Paasman, Bert (1990-1992)
Steinmeier, Ernst (1992-2012)
Veldhuis, Ger (2002-2006)
Vijge, Henk (1992-2005)
Weick, Bert (2003-2005)
Vink, Peter (2009-heden)
Zevenhuizen, Piet (2011-heden)
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