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Jaarverslag 2017 



Jaarverslag 8e seizoen 
 

Dit achtste seizoen hebben wij met een groep van 21 enthousiaste vrijwilligers oude historische 
graven op de begraafplaats Soerenseweg schoongemaakt, opgeknapt, teksten geschilderd,  
glasplaten gelijmd, hekwerken roestvrij gemaakt en geschilderd en omgevallen en kapotte zerken 
rechtgezet en gelijmd.  Door het koude en vooral natte weer konden wij pas op woensdag  10 mei 
starten. Wij hebben kunnen doorwerken tot  12  oktober. Zeventien zonnige woensdagmiddagen 
met gemiddeld veertien vrijwilligers.  Goed voor ruim 670 uur vrijwilligerswerk. Daarbij zijn de talloze 
andere ochtenden en middagen, die vrijwilligers doorbrachten om zerken te schilderen en 
hekwerken roestvrij te maken, niet meegeteld. Op 5 juli konden wij Henk van Leeuwen aan ons team 
toevoegen, dat in 2017 bestond uit:  Wim van Aanholt, Klaas Bakker, Piet de Beer, Elly Bust, Gerrit 
Duits, Anja Feddema,  Meri Frakkink,  Mieke Groeneveld,  Dick de Groot,  Elly Guyt, Bertus Heus, 
Jetze Kamerling, Co Kamp,  Heleen Klein,  Joop Klein,  Rob Koldewijn, Henk van Leeuwen, Marten 
Mulder,  André Staal, Riet Veenhuizen, Nasta Vulik en mijzelf. Per 2018 hebben Mieke en Nasta 
helaas aangegeven te zullen stoppen. Wie komt ons in 2018 versterken? 
 

      

 

  Onze werkzaamheden  

 

Onze werkzaamheden mag je met een gerust hart allround noemen. Afgelopen jaar zijn wij gestart 
met het schoonmaken van de gedeeltes op de tweede klas vak 484-740,  vak 741-990 en hebben wij 
een begin gemaakt met de derde klas in  vak  706-990. Graftrommels verspreid over de vierde klas 
zijn nagelopen op onvolkomenheden. Op de eerste en tweede klas werden kettingen gerepareerd. 
Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden zoals omgevallen zerken zijn weer leesbaar op de plek 
gelegd en paaltjes van de graf omranding weer vastgezet. De bloembakken bij de entree werden met 
nieuwe bloemen gevuld. Ook  het Indië monument werd niet vergeten en goed bijgehouden. 
 

  
  
 
Glasreinigingsmiddel werd beschikbaar gesteld door Autotaalglas. Verf, terpentine en afplaktape 
voor belettering werd, evenals afgelopen jaar, ter beschikking gesteld  door schildersbedrijf van Olst.  
 
 

Zij die ons een warm hart toedragen 
 

Autotaalglas, Monuta Stichting 
Schildersbedrijf Van Olst  



Bezoek aan Eijgelaar Natuursteen B.V. in Kampen 

 

 
 

Op 16 maart waren  wij met de groep uitgenodigd voor een bezoek aan Eijgelaar Natuursteen B.V. in 
Kampen. Na een hartelijk welkom door eigenaar Daniel Piening werden wij verrast met koffie/ thee 
en gebak. Daarna volgde een informatieve film over natuursteenwinning en de bewerking daarvan. 
Met een rondleiding door het bedrijf, waar alle facetten van de bewerking tot grafmonument aan de 
orde kwamen, en een rondgang door de voorbeeldentuin werd het geslaagde bezoek afgesloten. 
Eijgelaar Natuursteen bestaat al meer dan 150 jaar en heeft een eigen steenhouwerij en glasatelier 
en is in het bezit van het Keurmerk Natuursteen. Het  bedrijf valt onder  de garantievoorwaarden van 
de natuursteenbranchevereniging ABN.  
 

 

 
  

 



Hekwerken roestvrij maken en schilderen 
 

Een groep van 6 man heeft dit jaar 12 hekwerken in het vak van de eerste  klas 56 -85 ontroest en 
geschilderd.  Waarvan een aantal zeer grote hekwerken, zoals hieronder het hekwerk van het graf 
van Teding  van Berkhout op de eerste klas, nummer 75. Het hekwerk van 10 x 12,50 x 7,50 meter,  
totaal 30 meter (!) werd minutieus aangepakt. Het prachtige hekwerk werd grondig geschuurd, waar 
nodig hersteld en met een speciale verf opnieuw geschilderd door Bertus, Co, Klaas, Piet en Wim. De 
grafplaat werd door Anja, Mieke en Nasta van groen en mos ontdaan en schoongemaakt. Een hele 
klus, maar met een prachtig resultaat! 
 

 
Graf Teding van Berkhout, 1 klas nummer 75:  Voor en na het snoei- en schilderwerk. 

 
Graf van Emil Arnold Teding van Berkhout. Jhr. E.A. Teding van Berkhout, Kolonel der Infanterie, zijn echtgenote E.C.J. 
Roeloffs, notarisdochter, en een zoon Emile Carel. De familie bezat een landgoed tegenover het Woldhuis op Barnewinkel. 
(In Hoog Soeren ligt het huis De Roeloffskamp, waar nog een kleindochter woonde tot 2015). Jhr. E.A. is de vader van Jhr. 
Jacob Johan Teding van Berkhout, de eerste commandant in de Koning Willem III-kazerne, commandant van het Eerste 
Regiment Huzaren Motorrijders ("De Zwarte Duivels"), die vocht bij Wassenaar en overleed in het concentratiekamp 
Natzweiler. Jacob Johan was getrouwd met een dochter van burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius. Bron: www.online-
begraafplaatsen.nl 



 
V.l.n.r. Bertus, Co, Piet en Anja. 

 

 
V.l.n.r. Piet, Nasta en Bertus 

 

 
V.l.n.r. Klaas, Wim, Piet en Co. 

 



 
Graf klasse I nummer 59. 

Hier ligt o.a. begraven Hensen Johannes Burlage de Vries. Hij stierf op 35- jarige leeftijd als 1e luitenant 4e regiment 
veldartillerie. Hensen werd geboren als de Vries, heeft bij zijn huwelijk op 29 januari 1896 te Kleef (Dld.) met Arnoldina 
Elisabeth Parmentier, dochter van ingenieur Abraham Arnoud Parmentier, wonende te Parijs, de naam van zijn moeder 
toegevoegd, vandaar in inschrijving Burlage de Vries in het begrafenisregister. Het echtpaar laat op 9 april 1896 het 
huwelijk in Den Helder inschrijven. 
 

 



Schoonmaken van graven 
 

Het schoonmaken van de gedeeltes op de tweede klas vak 484-740,  vak 741-990 en wij hebben een 
begin gemaakt met de derde klas in  vak  706-990. Totaal zijn er meer dan 600 graven ontdaan van 
onkruid en geborsteld met water, zodat de schilders hun schilderwerk konden doen. 

 

 
V.l.n.r. Mieke, Bertus, Anja en Nasta.  

               
                              Elly B. en Riet.                                                                             Joop 



 

 
               Graf klasse I nummer 61 Vogelenzang.                    Graf klasse I nummer 58 Seret. 

   

 



Schilderen van 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.  Uitgebeitelde  tekst  wordt met een penseel  ingeschilderd. Dit seizoen zijn  de 

zerken voornamelijk op de tweede klas 484- 990 , en een 5- tal op de derde en vierde klas onder 

handen genomen . In totaal  zijn door 6 vrijwilligers bij 80 zerken de letters weer leesbaar gemaakt. 

 

 
Graf klasse II nummer 990. Geschilderd door  Gerrit. 

 
Graf klasse II nummer 867. Geschilderd door Meri. 

 
Graf klasse II nummer 812. Geschilderd door Heleen.                       



    
Graf klasse II nummer 946. Geschilderd door Jetze 

 

     
Graf klasse II nummer 793. Geschilderd door Elly G. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Graf klasse II nummer 533. Geschilderd door André 

 
 
 
 



Schoonmaken en schilderen marmeren platen 
 

 
Graf Neijman klasse III nummer 2101 

 

   
                                  Graf Hoeneveld klasse II nummer 611                            Graf klasse II nummer 931 

 

                   

Graf Veeneman klasse II nummer 920. Prachtig werk door Gerrit. 
   

 



          
Graf Kerkmeijer klasse II nummer 815                                        Gerrit in zijn element       

                                                

www.online-begraafplaatsen.nl. 
 

Schilderwerkzaamheden worden vermeld op de website www.online-begraafplaatsen.nl met foto 
van zowel de oude als nieuwe situatie. Via deze site, die is opgezet enerzijds voor de genealogische 
onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden, komen regelmatig diverse reacties, 
waaronder ook uit het buitenland.  
'Dank zij de website hebben nabestaande het graf ontdekt en komen de namen tegen van de vrijwilligersgroep 
en vragen aandacht om advies. In dit geval waren wij in het betreffende vak bezig en hebben toestemming 
gekregen de graven op te knappen.(Jippes)'.  
Hello! 
I searched all over to try and find a photo or pictures of my Grandfather and grandmother's grave stone, but all 
I could find is that little stone with number 1722 on it. I think in 1960, the original stone was removed  to get 
ready for a new stone with BOTH names on it, now that my father is also gone, I have no-one to talk to about it, 
so I guess, I will have to order one, or just leave it......The beautiful Rhododendrons are nicer than any stone I 
think! Thank you very much for your help,  I wish you well, Ben van de Weerd-Draper.' 
 

 
Koffietijd. 



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.  Zo hebben wij een affiche  over ons werk en een oproep voor nieuwe 
vrijwilligers in de mededelingenkast  en de koffie-unit op de begraafplaats hangen. Regelmatig horen 
wij van bezoekers aan de begraafplaats de waardering over ons werk, maar krijgen vragen over  de 
toegankelijkheid op delen van het terrein waar het onderhoud aan paden minimaal is. Gezien ook de 
cultuur historische waarde van deze begraafplaats, ca. 16 ha midden in een woonwijk. Langzaam is 
de discussie op gang gekomen om voornamelijk de hoofdpaden beter begaanbaar te maken. Dit 
heeft geresulteerd in een aparte alinea in de Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 welke 
prestatie er geleverd moet worden. De monumentale begraafplaats Soerenseweg is nog slechts 
beperkt in gebruik voor nieuwe begravingen. Dit veroorzaakt spanning in de exploitatie. Er is 
enerzijds te weinig opbrengst uit exploitatie om het onderhoud te dekken en anderzijds vragen de 
monumentaliteit en ecologische waarden juist extra aandacht. Daarom wordt in 2018 een 
toekomstplan opgesteld waarin voorstellen worden gedaan hoe hier mee om te gaan. De Apeldoorn 
Trofee, dé prijs voor vrijwilligers met als doel: belangstelling, aandacht en waardering voor de 
vrijwilligers in Apeldoorn is per 2017 helaas afgeschaft.  

     

                                                              Juli 2017: Oproep voor vrijwilligers via Facebook. 



Vanaf het augustus nummer 'Apeldoorn  Actueel' van de Vereniging Oud Apeldoorn bespreekt André 
iedere twee maanden een bijzonder graf op de begraafplaats Soerenseweg. Hierbij komt ons werk 
onder de aandacht en gelijktijdig is dit een mooie gelegenheid om via dit verenigingsblad een oproep 
voor nieuwe vrijwilligers te blijven doen. Hieronder de bespreking van het graf van Van Bon. 

   

    

Augustus 2017: Nog een oproep voor vrijwilligers. Rechtsonder Elly B. 

 

 



Rondleiding fractie PSApeldoorn 5 september 
 
 André heeft uit hoofde van zijn bestuursfunctie in de Wijkraad De Sprengen goede contacten. Hier 
het verslag van PSApeldoorn over de rondleiding. 
 
'Iedereen die wel eens gewandeld heeft op de monumentale begraafplaats aan de Soerenseweg 
weet dat je hier in een oase van rust ook kunt genieten van een rijke biodiversiteit en de grote 
cultuur- historische waarden die dit ca 16 ha grootte gebied herbergt. Om de kwaliteit van dit 
erfgoed op peil te houden is nogal wat onderhoud nodig, fractie PSApeldoorn ging er op werkbezoek 
om zich ter plekke te laten informeren over de huidige situatie. We werden rondgeleid door de 
secretaris van wijkraad “De Sprengen” André Staal, die tevens nauw betrokken is bij het vele 
waardevolle onderhoudswerk aan grafstenen en hekwerken, dat door een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers gedaan wordt. Een groot verschil is er in onderhoud tussen het nieuwe en oude gedeelte. 
Vooral het ecologische groenbeheer op het oude gedeelte zorgt ervoor dat het er momenteel nogal 
onverzorgd uitziet. De hoofdpaden die bij regenachtig weer het water niet goed kunnen verwerken 
baren André zorgen omdat ze behoorlijke overlast veroorzaken, hij hoopt dan ook op een oplossing 
voor dit probleem en noemt als voorbeeld de mooie paden op Nationaal Ereveld te Loenen. Met 
dank en complimenten aan alle betrokken vrijwilligers, het prachtige resultaat van hun inspanning is 
op vele plaatsen al duidelijk zichtbaar!' 
 

 
 

 



Sfeerplaatjes 

 

 

 

Woensdag 23 augustus werd de middag met een borrel en hapje gezellig afgesloten. 



  
31 mei:  Week van de begraafplaats 

 

              

Samenvatting 

 

Regelmatig horen wij van bezoekers aan de begraafplaats de waardering over ons werk, maar krijgen 
vragen over  de toegankelijkheid op delen van het terrein waar het onderhoud aan paden minimaal 
is. Onkruid bestrijding op diverse stukken blijft achterwege. Paden gaan daardoor dichtgroeien en 
zijn met regenachtig weer erg glad. De vrijwilligers zijn erg betrokken bij de begraafplaats en kijken 
met plezier terug op 17 zonnige woensdagmiddagen. Ieder heeft zijn / haar eigen verhaal waarom zij 
vele woensdagmiddagen en extra dagen daarbuiten, hebben meegeholpen. Volgend jaar gaan wij 
beginnen aan ons negende seizoen.  Wij maken ons sterk voor het behoud van een stukje 
cultuurhistorie in en van Apeldoorn.  Dit jaarverslag zullen wij doen toekomen aan diverse 
gemeenteambtenaren en de raadsfracties. Wij hebben het seizoen 2017 afgesloten op 
woensdagavond 15 november 2017 met een gezellig etentje, aangeboden door de gemeente. Hier 
werd aan iedereen dit jaarverslag uitgereikt. Op naar het negende seizoen en graag allemaal tot 
volgend jaar. 
 

Hans Kaal 

 
 
Alle informatie over ons vrijwilligerswerk:   Mail: ljhkaal@hetnet.nl  
Foto's: Hans Kaal, Jetze Kamerling, Heleen Klein en André Staal.  
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