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AAN ONZE DONATEURS 
 

Doelstelling 

De Stichting Historische Projecten is een kleine organisatie die zich vrijwillig inzet voor het 

behoud en het ontsluiten van de geschiedenis van de regio Hardenberg. De stichting is 

voortgekomen uit de vroegere Stichting Oudheidkamer Hardenberg. Onze belangrijkste 

focus ligt op het publiceren. Dat doen we in gedrukte vorm middels verschillende boeken, 

maar ook online op onze website. 

Bestuur 

Begin november 2021 mochten we Arnoud Pullen opnieuw welkom heten als bestuurslid, 

en wel als penningmeester. Hij heeft die functie overgenomen van Dinah Hesselink-

Zweers. Het voltallig bestuur bestaat aldus uit: 

- H.H. Bulthuis, Hardenberg, voorzitter 

- E. Wolbink, Borne, secretaris 

- A.C.A. Pullen, Hardenberg, penningmeester 

- D. Hesselink-Zweers, Hardenberg, algemeen adjunct (en web-redacteur) 

- J. van Riemsdijk, Amsterdam, algemeen adjunct  

Donateurs 

De stichting mocht in 2021 elf nieuwe donateurs verwelkomen. Dankzij onze 29 donateurs 

kunnen de kosten voor het beheer van onze website (abonnement, serverruimte en 

onderhoud) en software worden betaald.  

Volgers 

Naast onze website, met heel veel informatie over de geschiedenis van Hardenberg en 

omgeving, wordt onze Facebookpagina veelvuldig bezocht. Aan het begin van 2021 

hadden we 2344 volgers. Dat nam dit jaar met meer dan 10% toe, waardoor we op 

oudejaarsdag maar liefst 2642 volgers mochten ‘tellen’. 

Aanwinst: Collectie Tanke 

Het hoogtepunt van 2021 is zonder twijfel het legaat dat we ontvingen van de familie 

Tanke uit Borne. Onze stichting werd door deze schenking van meer dan 400 zeer oude 

prentbriefkaarten bedankt voor het realiseren en beschikbaar stellen van de website 

www.geheugenvanborne.nl. De geschonken kaarten hadden geen relatie met Hardenberg 

en omgeving. De erflaatster had daarom in haar legaat bepaald dat we de geschonken  

http://www.geheugenvanborne.nl/
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prentbriefkaarten zouden verkopen ten gunste van de stichting. De kaarten zijn 

gedigitaliseerd en als Collectie Tanke opgenomen in onze online beeldbank. Vervolgens 

zijn ze stuk voor stuk te koop aangeboden op marktplaats. Met deze incidentele inkomsten 

waren we in staat om een nieuwe professionele documentscanner aan te schaffen. 

Aanwinst: Collectie Stegeman 

In 2019 werden we benaderd door de fam. Stegeman uit Amsterdam voor de overname 

van een collectie archiefstukken en voorwerpen, afkomstig van de voormalige boerderij op 

het erve Stegeman aan De Steeghe 2 in Ane. Door de pandemie duurde het tot 9 oktober 

2021 voor de daadwerkelijke overdracht kon plaatsvinden. De collectie is door ons 

geïnventariseerd. Vervolgens is het archief in november 2021 door ons in bruikleen 

overgedragen aan het Gemeentearchief Hardenberg, zodat het onder de juiste condities 

kan worden bewaard en voor raadpleging openbaar toegankelijk is. 

 

Het oudste stuk dateert uit 1744. Het archief bevat een aantal bijzondere stukken, zoals de 

unieke uit 1889 daterende ontwerptekeningen voor de bouw van de gereformeerde kerk in 

Hardenberg (Höftekerk), naar een ontwerp van de architecten J.W. en G.W. Meijer uit 

Amsterdam. 
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Aanwinst: Collectie Bout 

Begin 2021 ontvingen we uit handen van de schilder-tekenaar Ab Bout maar liefst 67 

portrettekeningen. Hij heeft ze in 1972 in opdracht van de H3-organisatie gemaakt van 

ondernemers en winkeliers die toen lid waren van de Handelsvereniging Hardenberg. De 

bijna een halve eeuw oude tekeningen hebben we gedigitaliseerd en toegevoegd aan 

onze online beeldbank.  
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Beeldcollectie online 

Er is voortvarend gestart met het online beschikbaar stellen van onze zeer uitgebreide 

digitale collectie foto’s, prentbriefkaarten en archivalia. De scans worden in hoge resolutie 

toegevoegd aan www.mijnstadmijndorp.nl en voorzien van zo volledig mogelijke metadata 

(beschrijvingen). Meer dan 3.700 afbeeldingen zijn al online te raadplegen. 

Vernieuwde website 

Onze web-redacteur heeft de 12½ jaar bestaande website www.historischeprojecten.nl 

volledig gemoderniseerd en voorzien van de allernieuwste snufjes. Zo worden onze 

dagelijkse ‘oud-nieuwsberichten’ nu ook automatisch op onze Facebookpagina geplaatst. 

Alle berichten en pagina’s zijn dynamisch ingericht, zodat ze op alle devices (laptop, tablet 

of mobiel) goed kunnen worden weergegeven. Daarnaast is onze website ook te vinden 

via www.geheugenvanhardenberg.nl en www.collectiehardenberg.nl  

Vooruit kijken 

In ons vorige jaarverslag kondigden we een eerste donateursavond aan, gepland in het 

najaar van 2021. Helaas is dat niet gelukt, maar we hebben wel een concrete nieuwe 

datum vastgesteld. Indien de corona-maatregelen het toelaten, ontvangen we onze 

donateurs graag op donderdag 24 maart 2022 in Den Herdenbergher. Dan hopen we u 

o.a. te informeren over onze toekomstplannen. 

 

  

 

http://www.mijnstadmijndorp.nl/
http://www.historischeprojecten.nl/
http://www.geheugenvanhardenberg.nl/
http://www.collectiehardenberg.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 

In kas per 01-01-2021          € 296,74 

 

Inkomsten 

Donaties, giften, betaalde diensten 770,00 

Verkopen prentbriefkaarten en boeken 325,00 

Totaal 1.095,00 

 

Uitgaven 

Hosting website 47,95 

Abonnementen (incl. Microsoft Office en kadasterviewer, CBG c.s.) 324,00 

Aanschaf scanner 285,00 

Vergaderingen / excursies  274,00 

Onkosten (onderzoek, porto, reis- en verblijfskosten) 89,00 

Totaal 1019,95 

 

In kas per 31-12-2021           €    371,79  


