
Jaarverslag 2021

Een ander jaar

Het jaar 2021 wat nu achter ons ligt, is in veel opzichten een ander jaar geweest dan we allemaal 
verwacht hadden of gewoon zijn. Zo ook voor het Historisch Genootschap. Toen aan dit verhaal 
begonnen werd, dacht het bestuur, er is dit keer weinig te melden. Maar al doende kwamen we 
erachter dat dat een onjuiste gedachte geweest is. Er is toch veel gebeurd, maar totaal anders dan 
andere jaren. 

Omdat het lastig was, en nog steeds is, elkaar te treffen, moesten we op zoek naar andere wegen om
toch verder te gaan met ons werk.  De ALV kon niet plaats vinden en werd schriftelijk gedaan, het 
geschiedeniscafé kon niet plaatsvinden. In het najaar begonnen we vol goede moed weer aan een 
serie lezingen, maar na de eerste moest de rest al weer afgelast worden. Maar wat gebeurde er dan 
wel? Daar gaan we in dit verslag verder op in.
Dit verslag is tot stand gekomen met bijdragen van leden uit de werkgroepen. Hun namen staan bij 
de betreffende paragraaf vermeld.

Bestuur
Ook in 2021 moest het bestuur de nieuwjaarsreceptie, en de ALV afgelasten door de corona 
pandemie. Het jaarverslag werd schriftelijk gedaan. En bleven in 2020 de aftredende leden nog 
“even” aan, in 2021 kwam er een forse vernieuwing in het bestuur, goedgekeurd door de leden via 
de schriftelijke ALV, traden 4 nieuwe leden aan, vlnr Joke Oltvoort, Marcel Schippers, Jan Stokvisch 
en Jerry de Haan. (foto Arjen Dieperink)



Een nieuw Land van Lochem (CeesJan Frank)

De redactie van het Land van Lochem heeft vanaf het najaar 2020 gewerkt aan de vernieuwing van 
het tijdschrift. In de in 2021 verschenen drie afleveringen van Land van Lochem is de transformatie 
stap voor stap te volgen. De vormgeving en de opmaak hebben een update ondergaan, we werken 
aan nieuwe rubrieken en zijn in gesprek met nieuwe auteurs. Na het overlijden van eindredacteur 
Arie Lievestro, begin 2020, is na een overbruggingsperiode in 2021 gestart met een nieuwe 
redactiesamenstelling. De tekstredactie vindt nu plaats door Karin de Boer-Wagenvoort en CeesJan 
Frank, de samenstelling, vormgeving en beeldredactie worden verzorgd door Eddo Siebelink en Bart 
Verdult. Vanuit het bestuur is Koos van Zwieten aangesloten bij de redactie. 

Of het nu het nieuwe uiterlijk is, of dat we vaak in het voetlicht stonden, het aantal leden nam fors 
toe. We zoeken daarom nog vrijwilligers die mee willen helpen het blad verzendklaar te maken en te 
bezorgen. Interesse, stuur even een mailtje naar info@hglochem.nl .

Digitale communicatie (Wout Klein)

Meer nog dan andere jaren waren we in 2021 voor onderlinge communicatie aangewezen op digitale
middelen; website, nieuwsbrief en sociale media. Een groot deel van het jaar is tweemaal per week  
een Nieuwsbrief uitgebracht; woensdags met een nieuwe film en zaterdags met een oproep om 
informatie. 
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Op Facebook werden series berichten geplaatst zoals “Zo ging dat vroeger”, “Het Staringcollege” en 
“Oude begraafplaats Lochem”. Facebook HG heeft inmiddels 800 leden en 882 volgers.  Daarnaast is 
op Facebook de groep “Vrienden van het Historisch Genootschap“ in januari gestart en heeft nu 380 
leden, die ook zelf een bericht in de groep kunnen plaatsen. Sinds maart  j.l. zijn we ook op Instagram
en hebben 115 volgers. 

Het museum deel van de website, het virtueel museum, groeide flink in het afgelopen jaar en 
ontwikkelt zich steeds meer tot een platform waar ook particulieren hun verhaal, voorwerpen, 
schilderijen over de geschiedenis van Lochem, Barchem en Laren kunnen laten zien.

De website startte verder met nieuwe rubrieken, zoals Graven op de oude begraafplaats en Museum 
van de herinnering (met persoonlijke verhalen). Intussen is er zo'n overvloed aan historische 
informatie op de website verschenen dat nagedacht wordt over een andere indeling en betere 
toegankelijkheid.

Niet alleen op de eigen website werd Lochemse geschiedenis geschreven. De historische Canon van 
(de gehele gemeente) Lochem op de website www.mijngelderland.nl  werd onder leiding van 
vrijwilligers van het HG geheel vernieuwd. 

De digitale communicatie wordt steeds belangrijker. De website groeide in het afgelopen jaar flink. 
Extra handen hier zijn meer dan welkom niet alleen voor uitbreiding maar ook het beheer van de 
website behoeft versterking. Belangstelling, even een mail naar info@hglochem.nl en 

Zichtbaarheid
Meer dan ooit tevoren was het HG zichtbaar, niet alleen zoals hiervoor beschreven op social media, 
maar ook op andere wijze. Naast bijvoorbeeld de vaste rubriek in de Berkelbode werd er regelmatig 
aandacht gegeven aan onze activiteiten in die krant. Ook waren we in bijna elke uitzending van 
Allemaal1 TV present. Inmiddels zijn ook al onze nieuw gemonteerde films te vinden op  ons kanaal 
op Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCEQRi-JrHrZDJPZDcW1pcHw
https://www.youtube.com/channel/UCEQRi-JrHrZDJPZDcW1pcHw
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Boerderijnamen project (Tonnie Roeterdink)

In 2017 ontving het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem het verzoek van het Kadaster om
mee te werken aan het project ‘Inwinning Toponiemen’ voor het oostelijke gebied van de huidige 
gemeente Lochem. Vrijwilliger Tonny Roeterdink meldde zich hiervoor aan. In principe was het 
verzoek zowel boerderij- als veldnamen aan te leveren. Maar vanwege de omvang van het werk en 
de beperkte vrije tijd is gekozen om alleen de boerderijnamen te verzamelen. Het Kadaster zelf 
besloot alleen nog bestaande boerderijen op te nemen, wat betekent dat verdwenen boerderijen 
helaas niet zijn geïnventariseerd.
In 2018 is een eerste update via e-mail gestuurd op basis van informatie uit het boek ‘Boerderij- en 
Veldnamen Lochem. Nadat het Kadaster deze eerste zending had verwerkt wijzigde Tonny’s rol meer 
naar coördinator, want vanaf 2021 kreeg hij na een oproep ondersteuning van diverse leden en 
andere kaartenliefhebbers. De bijdragen varieerden van enkele boerderijnamen tot grootscheepse 
inventarisatielijsten. Tonny ging er mee aan de slag, maar kreeg onverwacht in de herfst het bericht 
binnen dat de deadline 1 oktober 2021 was geworden. De gegevens zijn toen zo goed mogelijk 
afgerond zover het ging en op tijd ingeleverd. 
We zitten nu te wachten op de verwerking van het Kadaster van deze tweede set met gegevens. Als 
die zijn verwerkt komt de informatie beschikbaar op een kaarten website. Vanaf dat moment kunnen
wijzigingen en toevoegingen worden ingediend via een daartoe ingerichte website. Dan kan ook het 
achterstallig werk worden ingediend. We hopen dat iedereen vanaf dat moment gebruik kan maken 
van deze handige kaart met boerderijnamen, want doe je aan historisch onderzoek, dan kom je altijd 
wel een keer een boerderijnaam tegen waar je je van afvraagt waar die ligt.

Aanwinsten

Onze collectie groeit gestaag, te veel om op te noemen. Vaak uit onverwachte hoek, vaak met een 
prachtig verhaal, dat we met u delen, via het blad of via de nieuwsbrief of op de website in het 
virtueel museum.

 



       

Paleografie (Jan Elsinga)



De werkgroep Paleografie bestaat uit een 10-tal enthousiaste deelnemers (M/V = 50/50) die er veel 
plezier aan beleven om geschreven teksten uit de 16e eeuw te ontcijferen. We zijn nu bezig met de 
notulen van de kerkenraad van Lochem in 1612.  

Dat klinkt wat stoffig, maar het is nogal verslavend: het gepuzzel met een groep mensen om de tekst 
te ontcijferen.  Maar ook: hoeveel dichter bij het verleden kun je komen, studerend op een tekst, 
geschreven met een ganzenveer met doorhalingen en opmerkingen in de kantlijn?  

De tijd waarin de notulen zijn geschreven, is een spannende periode in de geschiedenis van Lochem: 
midden in de 80-jarige oorlog, tijdens een periode van broze wapenstilstand, vlak nadat de 
protestanten de kerk hadden overgenomen van de rooms-katholieke geestelijkheid.

In het kerkbestuur zitten de notabelen die ook een rol spelen in het stadsbestuur, dus er komen 
allerlei gebeurtenissen voorbij. In onze groep zitten ook historici die bekend zijn met de tijd waarover
de teksten verhalen: dus je krijgt er ook gratis een geschiedenisles bij cadeau... 

De werkgroep is in 2021 maar enkele keren bijeengeweest als gevolg van corona, maar normaal 
gesproken treffen we elkaar op de 2e maandagmiddag van de maand in de Veldmaat. Elke 
bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. Koffie, thee en een koekje horen bij de ingrediënten die de 
paleografie groep zo aantrekkelijk maken.

Als je kennis wilt maken, neem dan contact op via info@hglochem.nl 

Bibliotheek en Archief (Eddy ter Braak)

Het hele voorjaar hebben onze werkzaamheden zo goed als stil stilgelegen i.v.m. corona.

Pas op 26 augustus zijn we weer begonnen op Veldmaat. Daar moesten we daarna nog steeds zorgen
voor voldoende afstand tot elkaar, wat best lastig is. Zeker als er ook nog bezoekers willen komen. 
Maar dat is tot nu toe zonder elkaar te besmetten gelukt.

We hebben dit jaar door schenkingen weer een behoorlijk aantal documenten aan ons archief 
kunnen toevoegen. Ook heeft men ons verrijkt met boeken. Deels zijn ze in onze bibliotheek 
opgenomen en exemplaren die we al hadden, staan nu in de koopjeshoek op een nieuwe eigenaar te 
wachten. Door de coronaperikelen hebben het afgelopen jaar minder mensen de Veldmaat bezocht, 
waardoor de koopjeshoek behoorlijk vol is komen
te staan. Toch zijn er ook dit jaar weer mensen
geweest, die hun slag hebben geslagen in die
koopjeshoek.

Paul Roodbol en ik hebben dit jaar een aantal
oude documenten in de vorm van oude
rekeningen en oude poststukken in de vorm van
oude brieven en briefkaarten via het internet
aangeschaft voor ons archief.

De vragen om informatie zijn door de corona-
epidemie dit jaar niet minder geweest, wel
minder rechtstreeks door bezoek aan de
Veldmaat, maar meer via de mail. Een bezoek van
een vragensteller aan de Veldmaat en een
daaropvolgend bezoek bij de vragensteller thuis
leverde mij een verrassing op: in een album kreeg
ik een foto onder ogen, welke ik zelf ook in mijn
bezit heb. Dit, terwijl ik de vragensteller nog nooit
ontmoet had. Het gaat hierbij om de hierbij foto.
Ik heb de foto van mijn ouders. Het enige wat me
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bekend was, dat mijn grootvader als chauffeur in dienst van garage Eertink aan de Nieuwstad was 
ingehuurd door vakantiegangers. En die vakantiegangers bleken familieleden te zijn van de 
vragensteller, die bij ons op de Veldmaat kwam. De bewuste familie kwam uit Den Haag en was in 
1924 een weekje op vakantie in Lochem. Ze hadden de auto met chauffeur gehuurd voor een dagje 
naar Ommen via Markelo, zo staat in het album vermeld.

Wonderlijk, zoals iets kan gaan.

Foto- en filmgroep (Wim Neerlaar)

Het jaar stond in het teken van de beperkingen ivm Corona, alles stond op een laag pitje, de 
Veldmaat was gesloten. Er kwam wel de mogelijkheid om voor enkelen van huis uit in te loggen in 
het Beeldarchief.

Het afgelopen jaar is was toch nog wel vergelijkbaar aan de vorige jaren m.b.t uitbreiding van 
beelden en het ter beschikking stellen van beeldmateriaal voor gebruik door derden.

Enkele opmerkelijke gebeurtenissen:

In het begin van het jaar kwam de vraag van Allemaal1 TV om beelden uit ons archief te vertonen. 
Daarvoor hebben we de beelden uit 1983 (Lochem 750 jaar) die door de hr Rodemond zijn gemaakt 
en aan het HG zijn geschonken vertoond en Wim Neerlaar heeft e.e.a. in de uitzending toegelicht.

Ook hebben we een doorlopende presentatie gemaakt voor de tentoonstelling in het SNS kantoor in 
de Molenstraat met als tittel  “Lochem in 2010 en hoe was het vroeger”

  

Een hele serie foto’s van een optocht t.g.v. het 750 jarig bestaan van Lochem breidde o.a. onze 
collectie uit.

Er werd de eerste aanzet gegeven om het beeldarchief onder te brengen bij het RAZ in Zutphen. 
Daartoe zijn er een tweetal workshops georganiseerd en kon later in goed overleg worden besloten 
deze stap te gaan doen. Een flinke kluif werk dat ons te wachten staat in het komende jaar. Het 
voordeel zal zijn dat onze collectie van 15.000 foto’s veiliger bewaard wordt en niet onbelangrijk voor
derden beter toegankelijk zal worden.

Tentoonstellingen
Naast de al eerder genoemde expositie in de SNS bank, opende in december de tentoonstelling 
Lochem op Linnen.  Meer dan 50 schilderijen uit de collectie van het HG en van enkele particulieren 
gaven een prachtig overzicht van kunstwerken van Lochem, maar ook van de omgeving. Vereerd 
waren we door het voltallige college van burgemeester en wethouders. Helaas moest deze expositie 
door de corona maatregelen twee weken later al weer gesloten worden. 



Werkgroep Archeologie Gorssel-Eefde-Almen-Lochem  (Jan Venselaar)

De groep is nieuw en is een samenwerkingsverband tussen Historisch Genootschap, de Elf Marken en
AWN. Ze vormen daarmee ook in de praktijk de archeologische werkgroep van de beide Lochemse 
historische verenigingen. Nieuwe actieve deelnemers zijn vanzelfsprekend zeer welkom. 

De activiteiten in het afgelopen jaar:

- Een archeologische fietstocht , voor de derde keer, in juni tijdens de vanwege COVID uitgestelde 
Landelijke Archeologiedagen. Zie hierna voor een kort verslag.

- In kaart brengen van de informatie over archeologische vondsten in de gemeente Lochem. Dat 
betreft het bestuderen van rapporten en documenten en het in kaart brengen van  oudere 
vondsten(en/of herinneringen daarover)  die bij musea en particulieren in bezit zijn. De 
bedoeling is om tot een beter overzicht van de beschikbare kennis over het gebied en daarmee 
het archeologisch landschapsbeeld te komen. 

- Beschrijven van ‘toevalsvondsten’ die mensen doen bij ploegen van het land, werken in de tuin 
of met de metaaldetector gevonden Naast beschrijven en registreren wordt, indien zinvol, de 
vondst verder onderzocht. Zo kan soms een  benaming en datering meer precies bepaald 
worden. Ook eventuele conservering van bijvoorbeeld metalen voorwerpen kan overwogen 
worden. De oproep om vondsten voor onderzoek te melden heeft in 2021 tot een aantal 
interessante meldingen geleid. 

Voorbeeld van een ‘toevalsvondst’ en welke informatie dat geeft.

Begin 2021 meldde iemand dat er op
zijn land een aantal brokstukken waren
gevonden, die mogelijk van oude
grenspalen afkomstig konden zijn. Dat
land is aan de oostzijde van de
buurtschap Armhoede, vlakbij de oude
loop van de Bolksbeek en de grens van
de Achterhoek met Overijssel. Dat was
ook de grens van de Mark Armhoede en
Mark Nettelhorst met de marken in
Overijssel. Dat gebied is met de aanleg
van de spoorlijn en later het
Twentekanaal, en meer recent ruilverkaveling, nieuwe loop van beken en wegen natuurlijk enorm op
de schop gegaan.  De locatie op zichzelf is dan geen goede indicatie van wat deze palen geweest 
kunnen zijn. 



Beter bestuderen van de brokstukken en wat ‘puzzelen’ ermee liet zien dat het waarschijnlijk om 
twee palen gaat, met duidelijk een bewerking, met af en toe een ‘patroon’ maar jammer genoeg 
geen fragmenten van tekst of nummers. Vergelijking met bekende markepalen, grenspalen, 
wegmarkeringen leverde geen eenduidige identificatie op. Op deze basis is dus niet vast te stellen 
waarvoor ze dienden en hoe oud ze zijn. Voorlopig einde van het verhaal. 

Goed documenteren van informatie en kennis over de oude geschiedenis van deze regio en specifiek 
Lochem en waar mogelijk voor iedereen toegankelijk maken. Zo wordt meegewerkt aan de heropzet 
van de digitale database die het genootschap beheerd. 
Specifiek ook voor archeologie wordt gewerkt aan een GIS systeem (Geografisch Informatie Systeem)
wat het mogelijk maakt informatie interactief op een kaart zichtbaar te maken. Dat maakt het 
gebruik en het interpreteren van informatie gemakkelijker.
Een doel daarbij is de bestaande archeologische waardekaart van de gemeente aan te vullen bij 
besluitvorming over zinvol archeologisch onderzoek bij ingrepen in de bodem. 

En ook hier weer doen we een oproep: mocht u een (vermoedelijk) archeologisch voorwerp in bezit 
hebben, recent of ooit gevonden, neem dan met ons contact op, dan zullen wij u helpen uw vondst 
te analyseren (terwijl de vondst uw eigendom blijft).

Kruidentuin De Bleike (Lise Roodbol)

        

Ondanks de beperkingen door de coronapandemie, kon er min of meer gewoon gewerkt worden in 
de tuin. Wel werd voor de tweede keer in een rij de viering van het 25 jarig jubileum weer een jaar 
worden uitgesteld. NL-doet vond wel plaats, wat later dan gewoonlijk. Er is die dag hard gewerkt. Er 
werden twee nieuwe perken aangelegd en daardoor moesten de paden wat worden aangepast. 
Werden vorig jaar de buxushagen weggehaald, nu is het al of ze er nooit geweest zijn. De planten zijn
meer zichtbaar  en groeien ook beter.  Er kwamen weer wat nieuwe planten bij. De nieuwe bomen 
zijn goed aangeslagen. Maar oordeelt u zelf, foto’s zeggen meer dan woorden.
Het team groeide dit jaar,  maar In november overleed helaas een van onze trouwe vrijwilligers.



Oude Begraafplaats (Tine Kampen)

2021 was Het Jaar van de Oude begraafplaats, dat mag gerust zo worden genoemd.

Het leek of dit het jaar was van: subsidies, de uitgave van het boek over de Oude Begraafplaats, 
nieuwe werkgroep leden, schilderwerken, nieuwe bomen, een nieuwe heg, het verdwijnen van het 
paaltje met de lantaarn en het in gebruik nemen van de groeps-app. 

En zo was het ook.

Alsof corona geen rol speelde, zo zijn wij als werkgroep door het jaar gestapt. Natuurlijk was de 
corona er wel, maar hij heeft ons als werkgroep niet heel veel aangepakt en in de buitenlucht met 
koffiedrinken in een grote kring, kon het werk allemaal doorgaan. De groep bestaat nu uit 11 leden.

De 2 subsidies die ons ten deel vielen: € 10000 van de Gemeente en € 10000 van het Fonds 1819. Dat
hadden we toch nooit verwacht. Het werd mede mogelijk door het indienen van het doorwrochte 
beleidsplan, op schrift gesteld door Koos van Zwieten. Wij zijn hem daarvoor veel dankbaarheid 
verschuldigd.



Er was ineens geld om aan de rechtervoorkant en rechterzijkant een heg van haagbeuk te planten en 
om de wandelroute een echt gezicht te geven. Er komen bordjes op 20 plaatsen bij 20 graven en bij 
verschillende bomen. Ook komt er een nieuw informatie paneel bij de ingang.

   

En dan het boek, het prachtige boek over de Oude Begraafplaats door Eddy ter Braak geschreven, 
van veel foto’s voorzien en fraai vorm gegeven. Het boek is officieel aangeboden aan burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve.

(foto Arjen Dieperink)

Gesponsord door  Kreunen Kunststoffen ( Innodeen ), kan Henk van Aalderen met hulp van diverse 
anderen weer heel veel glazen bordjes stevig in de grond verankeren met kunststof paaltjes.

Op het graf van vader en moeder Nekkers-Leppink werden eind september  de bloemen gelegd van 
een overleden nabestaande. Een mooi gebaar.  

  



In november stonden er ineens 6 lichtjes op verschillende graven. Door een onbekende of meerdere 
onbekenden neergezet. Natuurlijk werden we heel blij van het opnieuw schilderen van de deuren 
van de poortgebouwtjes en het grote hek en het opknappen van het bord boven de ingang.

De Lions hebben ons in november weer geholpen bij het bladruimen, waarvoor onze dank.

Er is ontdekt dat onze begraafplaats een grote collectie korstmossen herbergt, waaronder heel 
zeldzame soorten. Daarover meer in 2022.

Op deskundige wijze zijn herstelwerkzaamheden verricht en hekken rechtgezet en opgetild op 
meerdere graven.  

Zoals gebruikelijk is het gereedschap weer opgeslagen bij CB, gecodeerd met behulp van Jan Simon 
en schoongemaakt door Jan Bijloo. En dit dan met de hulp van Albert Baarssen. Zijn adviezen en hulp 
zouden wij niet graag willen missen.  

Nu staat ons een nieuw jaar te wachten waarin de wandelroute bewegwijzerd wordt, en een plan 
wordt uitgewerkt om te bepalen welke graven in aanmerking komen voor conserverende restauratie.

Hopelijk gaat de gemeente in 2022 bepalen dat de Oude Begraafplaats als geheel de status van 
Gemeentelijk Monument krijgt.

De lantaarn zal in 2022 iedere maandagmiddag weer branden op de Oude Begraafplaats.

Tenslotte
Dankzij inzet en volharding van Focko de Zee, kwam het prachtige beeld van de Oude Gedaante op 
de Markt te staan. De voltooiing van het Buitenmsueum omdat dit het begin is van de twee 
stadswandelingen die Focko geschreven heeft.




