
Concept jaarstukken HVZ 2007 1

              
Historische Vereniging Zutphen 

Spiegelstraat 15, 7201 KA Zutphen – tel 0575 512 157  - Postbank 5 318 365 KvK: 40103067  
Internet: www.historiezutphen.nl - E-mail: info@historiezutphen.nl 

 
 

 
HVZ 013 - 2007 

 
Zutphen, maart 2008 

Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen. 

Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 26e jaarvergadering van de Historische Vereniging 
Zutphen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in IJsselpaviljoen, IJsselkade te Zutphen. Op maandag 31 maart 2007. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal is open om 19.30 uur. Na afloop van de jaarvergadering zal de archivaris van het 
Regionaal Archief Zutphen Mevr. F. Siero een lezing verzorgen. De titel van deze lezing is: Regionaal Archief 
Zutphen: zorg voor het verleden van het heden én van de toekomst. In de pauze en na afloop bestaat de 
mogelijkheid om te bekijken hoe men met een pc interactief kan zoeken in de archieven.  

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 
 

1. Opening en Mededelingen 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 26 maart 2006. (zie bijlage) 
4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2007 (zie bijlage) 
5. Het financieel verslag over 2007 (zie bijlage) 
6. Het verslag van de kascommissie. 
7. Benoeming leden kascommissie 

1) Mevr. Kooij – van der Leur en de heer Th. Hebing zijn leden kascommissie. 
Mevr. Kooij – van der Leur is niet herkiesbaar, dit vanwege het bereiken van de maximale 

termijn.  
8. Begroting 2008. (bijlage) 
9. Jaarprogramma excursies en lezingen 2008 (bijlage) 
10. Voorstel statutenwijziging. 

In artikel 9 van de statuten staat: “ Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste 7 leden en 
ten hoogste 11 leden etc.”. Gebleken is dat door het instellen van werkgroepen het werk van het 
bestuur is gewijzigd. Op basis van deze ervaringen stellen wij u voor om de volgende wijziging 
goed te keuren: “ Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste 5 leden en ten hoogste 9 
leden etc.”. Als gevolg van dit besluit wijzigt artikel 10.6 eveneens. Hier wordt gesproken over 
“tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder dan 5 bedraagt- in dat geval etc.”, Wij 
stellen u voor om dit te wijzigen in “tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder dan 4 
bedraagt- in dat geval etc.”  

11.        Bestuursverkiezing. 
1) Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren: Fr. Janssen, eindredacteur blad Zutphen en 

bestuurslid en de heer E. Postma, bestuurslid met public relations in portefeuille. 
2) Het bestuur wil Mevr. F. Siero voordragen als hoofdredacteur van het blad Zutphen. Mevr. 

Siero zal geen zitting nemen in het bestuur. Voor de portefeuille van public relations 
functionaris hebben wij nog geen kandidaat kunnen vinden. 

      12.         Rondvraag en sluiting. 
 
Het bestuur hoopt van harte dat u op deze avond uw belangstelling voor de geschiedenis van Zutphen en 
daarmee ook voor de Historische Vereniging door uw aanwezigheid zult tonen. 
 
A.J. Reijers, voorzitter     A. Lammers, secretaris 
 
Nb.: ter informatie treft u als bijlage bij deze stukken de resultaten van de in 2007 gehouden enquête aan. 
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Agendapunt 3, verslag jaarvergadering 26 maart 2007  
 

 
 

Historische Vereniging Zutphen 
 

Spiegelstraat 15, 7201 KA Zutphen – tel 0575 512 157  - Postbank 5 318 365 KvK: 40103067  
Internet: www.historiezutphen.nl - E-mail: info@historiezutphen.nl 

 
 

 
HVZ 031 - 2007 

 
Zutphen, juli 2007 

Concept verslag 25e ledenvergadering d.d.  26 maart 2007 in de Burgerzaal van het IJsselpaviljoen te Zutphen. 
Aanvang 20.00 uur. Einde 22.30 uur. 
 

1. Opening en Mededelingen 
De voorzitter de heer A.J. Reijers kan ruim 70 leden welkom heten en gaat kort in op het 
jubileumjaar wat achter ons ligt. 
Speciaal woord van welkom aan de ereleden de heren Sj. Galema en J. Riemens. 
Ook Mevr. v.d. Kluit wordt van harte welkom geheten. 
 
De volgende personen hebben laten weten verhinderd te zijn om deze algemene ledenvergadering 
van de Historische Verenging Zutphen bij te wonen: 
Burgemeester Gerritsen, Wethouders Luesink en Schriks, Raadslid LaRose, leden M. Houtzager, 
C.L. Glastra, Heren ter Heide, Slomp, Frijhoff, de Graaff en Mulder. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 
 

3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 10 april 2006. 
-Bestuur heeft een gesprek gehad met de heer ter Heide over zijn visie op de inhoud van het blad 
Zutphen. Dit was een positief gesprek. 
-Index van het blad is op de website van de vereniging geplaatst. Zie de knop “zoek in Zutphen”. 
-Vraag over inbinden van het tijdschrift is nog dezelfde avond beantwoord. Mogelijkheid om dit via 
het Stads- en streekarchief te doen, is komen te vervallen. 
 

4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2006. 
Secretaris deelt mede dat onderstaande tekst onder het hoofdstuk internet, bladzijde 4, na de tekst 
“Zie de knop www/wedstrijd” is weggevallen. 

Rieneke en Annelies, twee eindexamenkandidaten van het Baudartiuscollege, maakten als 
profielwerkstuk een goed gedocumenteerde site over de middeleeuwse kerken en kloosters in 
Zutphen. Een goede bronvermelding, urenstaten en uitstraling van het geheel deed de jury besluiten 
om deze site uit te roepen tot winnaar van de wedstrijd. 
De beide dames waren dan ook uitgenodigd om aanwezig te zijn op de feestavond van de 
Historische Vereniging Zutphen om er persoonlijk hun prijs van € 400.00, te besteden aan een 
project op de school, in ontvangst te nemen. Oordeelt u zelf: 
http://www.profbaudartius.uni.cc/  Als extra beloning zal de Historische Vereniging Zutphen 
serverruimte ter beschikking stellen om deze winnende site onderdak te bieden waardoor zij 
langdurig kan worden bekeken.  

Jeroen, Kimberley, Daan en Simone van het Isendoorncollege hadden vreselijke dorst toen zij over 
het onderwerp wat ze zouden gaan onderzoeken bespraken. En zo zie je dat dit kan resulteren in de 
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site die ze hebben gemaakt. Namelijk over de bierbrouwerijen in 
Zutphen.http://www.freewebs.com/isendoornzutphen/  

 
Voor het overige wordt het jaarverslag wordt onder dankzegging aan allen die aan het verslag 
hebben meegewerkt, goedgekeurd. 
 

5. Het financieel verslag over 2006  
Door de penningmeester wordt een korte toelichting gegeven op de balans en een aantal posten. 
Ondanks het feit dat het tijdschrift een facelift heeft ondergaan, zijn de kosten nagenoeg 
ongewijzigd gebleven. De kosten van de jubileumactiviteiten bedragen slechts 14 euro meer dan 
begroot. Penningmeester maakt de aanwezigen erop attent dat bij de begroting 2006, nadelig saldo 
de post van 5000 euro is weggevallen. Verzoek aan de aanwezigen om dit op het overzicht te 
wijzigen. 
 

6. Het verslag van de kascommissie. 
Door Mevr. E. Kooij - van der Leur wordt namens de kascontrolecommissie de navolgende 
verklaring voorgelezen. 
 
Geachte Leden, 
Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 20 maart 2007 de controle 
hebben uitgevoerd op het financieel beheer van uw penningmeester de heer B.J. Prenger. Na 
kennisname van de relevante gegevens is door ons geconcludeerd dat het financiële beheer over 
2006 geen aanleiding geeft tot het maken van kritische opmerkingen. 
Wij stellen nu voor de penningmeester decharge te verlenen. 
Met vriendelijke groet, 
 
w.g. Dhr. J.P.A. Slomp   w.g. Mevr. E. Kooij- van der Leur 
 
Onder applaus van de aanwezigen wordt de penningmeester decharge verleend. 
 

7. Benoeming leden kascommissie 
Voorzitter dankt Mevr. Kooij - van der Leur en de heer Slomp voor hun werkzaamheden. De heer 
Slomp is niet herkiesbaar.  Mevr. Kooij-van der Leur geeft aan dat zij ook voor het volgende jaar 
lid wil zijn de kascommissie. De heer Th. Hebing meldt zich aan als lid van de kascommissie. De 
vergadering gaat hiermede van harte akkoord.  

 
8. Begroting 2007.  

Door de penningmeester wordt een korte toelichting op de begroting 2007 gegeven. Wijst onder 
meer op de nieuwe leden werffolder en de uitgave van werkgroep Barlheze in 2007. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting voor 2007. 
 

9. Bestuursverkiezing. 
Voorzitter dankt de heer Potma voor zijn 12 jarig lidmaatschap van het bestuur. Hij wijst op het 
netwerk van de heer Potma, “wellicht het beste netwerk in Zutphen” dat gebruikt kon worden voor 
de activiteiten van de HVZ. 
 
Ook de heer Prenger krijgt woorden van dank voor de wijze waarop hij in de afgelopen de 
financiële administratie voor de vereniging heeft willen doen. 
 
Beide heren ontvangen van de voorzitter en onder applaus van de vergadering, naast een fles wodka 
een VVV-bon. 
 
- De functie van pr. functionaris wordt door bestuurslid E. Postma overgenomen. 
- De heer H(Hans) Verlaak, door het bestuur voorgesteld als nieuwe penningmeester 

introduceert zichzelf kort aan de vergadering. Wijst op zijn financiële achtergrond. Ruim 35 
jaar eigenaar van een accountantskantoor. Woont sinds 1966 in Zutphen. 

De vergadering gaat met applaus akkoord met zijn benoeming tot penningmeester. 
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Voorzitter heet de heer Verlaak welkom in het bestuur en wenst hem veel succes met zijn 
werkzaamheden voor de vereniging. 
 

10 Rondvraag en sluiting. 
-De heer Veerwater, lid van werkgroep De Mars vraagt of iemand informatie heeft over de weg die 
de troepen van Napoleon nabij de gasfabriek op de Mars zijn gelopen. 
-De heer Laman Trip vraagt aandacht voor de “groene historie” van Warnsveld. Voorzitter zegt toe 
om dit onderwerp mee te nemen. 
-De heer P. Ploegman, webmaster van de HVZ vraagt aandacht voor de website van de vereniging. 
Roept een ieder op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de site en/bijdragen te leveren die op 
de site geplaatst kunnen gaan worden. 
-Voorzitter verzoekt de leden, voor zover men dit nog niet heeft gedaan, om het enquêteformulier 
in te vullen en te retourneren.  
 
Voorzitter sluit de algemene ledenvergadering, onder dankzegging aan allen voor hun inbreng om 
20.20 uur. 
 
 
 Na een korte pauze wordt door Jan Frings de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen bij de aanwezigen 
geïntroduceerd. Door een 4-tal leden van de werkgroep worden vervolgens op basis van een 4-tal 
korte thema´s iets verteld over hun werkzaamheden en wat zij zoal tegenkomen. De algehele titel 
van de lezingen was “Van Kelder tot zolder en wat zaken daartussen”.  
In de pauze tussen de lezingen konden de aanwezigen een kleine expositie bezoeken. Onder meer 
een collectie behangpapier, door de jaren heen, die men van een muur in een door de WBHZ 
beschreven pand heeft kunnen halen. Maar ook waren er stukken hout waarop men de telmerken 
kon zien. 
 
Gelet op de reacties, zowel tijdens als na de lezing, werden de korte voordrachten door de 
vergadering erg gewaardeerd.    A. Lammers, secretaris 
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Agenda punt 4: Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2007 
0. Bestuur 

 
Het bestuur van de Historische Vereniging kijkt met veel plezier terug op het jaar 2007. In dit 
verslag treft u een opsomming van de diverse activiteiten aan. 
 
Het bestuur kwam in 2007 10 maal in vergadering bijeen. Daarnaast heeft het dagelijkse bestuur 
tweemaal overleg gevoerd met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen, tweemaal met de webmasters 
en diverse malen is er met de werkgroep Barlheze overleg geweest over de uitgave van het boek. 
Bestuur heeft met spijt kennis genomen dat de pogingen om een werkgroep Zuidelijk Stadsdeel te 
starten mislukt zijn. Ook dit jaar is er overleg geweest met een afvaardiging van het College van 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zutphen. Daarnaast is op initiatief van Mevr. F. 
Siero, stadsarchivaris een geslaagde bijeenkomst geweest met de historische verenigingen die tot 
het werkterrein van Regionaal Archief Zutphen behoren. De contacten met het Regionaal Archief 
Zutphen en ons Bestuur zijn erg positief. Sinds het ontstaan van de vereniging worden alle bestuur- 
en werkgroepvergaderingen in het archief gehouden. Dit wordt door het bestuur en de werkgroepen 
hooglijk op prijs gesteld.  
Ook waren er nog een aantal incidentele contacten met externe partijen over o.a. een aanvraag voor 
een subsidie of anderzinds. 
 
Een aantal activiteiten willen wij toch nog kort even noemen; 
*De elektronische nieuwsbrief is in 2007 7 keer uitgekomen, dit als aanvulling op het actueeltje. 
Eind 2007 beschikken wij over 176 e-mailadressen, dit is een toename van 56 t.o.v. 2006 
*In 2007 hebben wij 287 post / e-mail stukken mogen ontvangen en zijn er 127 post- en e-mail 
stukken geproduceerd c.q. verzonden. 
* In 2007 organiseerde de  Historischen Verein für Geldern und Umgegend, een tweetal bezoeken 
aan de stad Zutphen. In samenwerking met Werkgroep Bouwhistorie, het Stedelijk Museum en het 
bestuur van de HVZ heeft een 100-tal leden van deze vereniging een aangenaam verblijf in Zutphen 
gehad. 
*Een afvaardiging van ons bestuur is ook bij de afsluiting van het bezoek van de Stadt Horstmar 
aan de stad Zutphen geweest en heeft kennis gemaakt met het bestuur van de Historische Verein. 

 
 

1. Ontwikkeling leden 
  

Stand per 1 januari 2007 540 
Afmeldingen 2007 -26 
Leden die vertrokken zijn en/of niet 
betalen 

-  8 

Nieuwe leden +24 
Stand per 31 december 2007 530 

 
      2. Publiciteit 
 

Voor elke lezing in 2007 is een persbericht verzonden naar de lokale pers. Veel kranten hebben er 
aandacht besteed. Ook voor het boek Lopen door het verleden van het Barlhezekwartier is veel 
belangstelling in de media geweest waaronder interviews op Radio Gelderland en Berkelstroom en 
artikelen in De Stentor en de Zutphense Koerier. Dat gold ook in min of meer dezelfde mate voor 
berichtgeving rond de wandelingen door Barlheze tijdens het Monumentenweekend op 8 en 9 
september (waarbij deelnemers konden intekenen op het boek) en de presentatie van het boek op 31 
oktober in de Bibliotheek in de Broederenkerk. Alle bewoners van Barlheze hadden hiervoor een 
uitnodiging ontvangen en er waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Zij konden ter plekke het boek 
kopen waarvan wethouder Marieke Schriks het eerste exemplaar in ontvangst nam. De feestelijke 
avond werd afgesloten met een concert door het Barlheze consort. Het boek is, mooi op tijd voor de 
feestdagen, verder onder de aandacht gebracht met posters bij het archief, de bibliotheek en de 
Zutphense en Warnsveldse boekhandel. 

 
De vereniging was verder met een informatiestand vertegenwoordigd op de Landelijke 
Archievendag in het Regionaal archief Zutphen op 13 oktober 2007. 
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In september is een nieuwe folder gemaakt om leden te werven voor de vereniging. Deze worden 
inmiddels verspreid via persoonlijk contacten, via het archief en onder nieuwe bewoners van 
Zutphen. 

3. Verslag werkzaamheden webmasters  
 

Afgelopen jaar (2007) is een jaar van veel achter de schermen werken geweest. 
Met name het bestuderen van Joomla! (een content management systeem) heeft veel aandacht en 
tijd gevergd.  Het door ons aangeschafte instructieboek bood niet de oplossing waar we naar 
zochten.   

 
Wat de actuele website betreft is het jaar 2007 een jaar van veel regulier onderhoud geweest zonder 
veel spectaculaire ontwikkelingen. 
 
Het bleek nodig meer server ruimte te hebben om de site in haar compleetheid draaiende te houden. 
Dit geldt in het bijzonder voor het plaatsen van beeldmateriaal en het handhaven van de benodigde 
databases. We hebben zonder prijsverhoging onze server ruimte kunnen vergroten van 100 naar 250 
MB. 

 
De werkgroep Barlheze heeft haar onderzoek afgerond met de publicatie van een fraai boekwerk. 
Dit boek hebben we opgenomen op zowel de index pagina als op de bestelpagina. 

 
Wat het reguliere onderhoud betreft kunnen we melden: 
- Er is een aantal lezingen geweest waarvan de aankondiging is opgenomen op de site. 
- De aangeleverde persberichten en actueeltjes zijn opgenomen. 
- Daarnaast is er een tijdelijke link geweest naar een aangemaakte pagina over genealogie. 
- De jaarstukken zijn geplaatst. 
- De intro’s van de artikelen in het verenigingsblad Zutphen zijn actueel gehouden, evenals de 
  index (zoekfunctie) van het zelfde blad. 
- De bestuurspagina is opgefleurd met foto’s van onze bestuurders. 

 
December 2007 hebben we besloten externe hulp in te schakelen om ons op het juiste pad te 
brengen wat betreft de ontwikkeling van een nieuwe site gebaseerd op Joomla!. We denken creatief 
na over een nieuwe uitstraling waarmee we ons bezoekersaantal in 2008 kunnen vergroten daar het 
beoogde nieuwe systeem een mogelijkheid biedt interactief mee te werken aan de opbouw van de 
site.  
Webmasters Jan Frings en Paul Ploegman  

 
4. Tijdschrift “Zutphen” 

 
Zoals gebruikelijk omvatte ook jaargang 2007 vier nummers van ca. 20 pagina’s tekst. De redactie 
probeert een evenwicht te bereiken tussen artikelen met een wetenschappelijke inhoud en stukjes 
met een lichtere toets. 

 
In 2007 werden o.a. artikelen gepubliceerd over de Walburgiskroon; de geschiedenis van de 
“Hollandsche Tuin”; een uitgebreid artikel (in twee nummers) over één van de eerste bouwwerken 
van architect Cuypers, de pastorie van Kranenburg; als “appetizer” verscheen een stuk over de 
Barlheze, waarover de gelijknamige werkgroep een boek heeft vervaardigd, verder een artikel over 
de Rozengracht, over “een boze St. Nicolaas” ; over de Archiefwet; schuilkapel de Wildeman  etc. 
Zie voor een compleet inhoudsoverzicht de website van de HVZ op: www.historiezutphen.nl .  

 
Dit jaar is een begin gemaakt met de serie “Uit de krant van 50 jaar geleden” waarin we geprobeerd 
hebben saillante gebeurtenissen uit die tijd naar voren te halen. De vijftiger jaren zijn een tijdperk 
waaraan veel van onze leden herinnering hebben. Net te ver weg om nog vertrouwd te zijn en nog 
dichtbij genoeg om bij het lezen een glimlach van herkenning op te roepen. We zullen deze serie in 
2008 vervolgen. 

 
De redactie bestond per januari 2007 uit: Jan Frings, Theo Hebing, Han Koolhof, Christiaan te 
Strake en Frits Janssen (eindredactie). Evenals  vorig jaar moeten we een opmerking maken over de 
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hoeveelheid kopij: die blijft mager. We willen daarom opnieuw de leden van de HVZ oproepen ons 
te attenderen op interessante onderwerpen en op mensen die daarover iets zouden willen schrijven 

 
5. Lezingen 

 
In 2007 werden vier lezingen georganiseerd. Alle lezingen werden gehouden in het IJsselpaviljoen. 
De lezingen werden goed bezocht door de leden en in toenemende mate ook door niet-leden, die 
voor de geringe vergoeding van € 2,- toegang kregen. 

 
Historicus Vincent Robijn hield op 22 januari een lezing over de Middeleeuwse “memoriecultuur”. 
Op de altaren van de kerken, kloosters en charitatieve instellingen in de Oost-Nederlandse steden 
werden dagelijks tientallen memoriemissen voor de doden gehouden. De grondslag van deze 
memoriecultuur is de overtuiging dat de gebeden van de levenden het verblijf van de zielen van de 
doden in het vagevuur konden verkorten. Hoe meer op aarde werd gebeden voor het zielenheil van 
een overledene, hoe eerder deze uit de gevreesde louteringsplaats werd verlost. 

 
Na afloop van de algemene ledenvergadering op 26 maart, hield de werkgroep Bouwhistorie een 
presentatie van haar activiteiten. De werkgroepleden maakten op boeiende wijze het publiek 
duidelijk waarom deze werkgroep al jarenlang garant staat voor stevig onderzoek met pakkende 
resultaten. In de pauze konden de toehoorders zich vergapen aan de meer dan twintig lagen behang 
die zijn aangetroffen in een pand aan de Lange Hofstraat. 

 
Op 17 september nam Martine Letterie op bevlogen wijze de toehoorders mee naar de wereld van de 
historische jeugdliteratuur. De neerlandica met specialisatie Middeleeuwen is in onze regio vooral 
bekend geworden vanwege de boekenreeks Berend. Haar boeken over deze Middeleeuwse held uit 
Hackfort hebben geleid tot de populaire Berend -dagen en fietsroutes. Letterie werkt door geheel 
Nederland, vaak in opdracht van musea en andere cultureel-historische organisaties en zij heeft 
inmiddels tal van publicaties op haar naam. 

 
In 2007 werd het Cuypersjaar gevierd. Door heel Nederland werden tal van activiteiten 
georganiseerd en verschenen diverse publicaties over het leven en werk van architect Pierre 
Cuypers. In dit kader hielden op 29 oktober de kunsthistorici Margreeth Bangert en Bernadette van 
Hellenberg Hubar van cultuurhistorisch adviesbureau Res Nova een lezing over deze Limburgse 
bouwmeester. Speciale aandacht was er voor de kerk en pastorie in Kranenburg en het spannende 
internetspel “De Cuyperscode”. 
 
In oktober van 2007 is door het bestuur een werkgroep lezingen/excursies ingesteld. Deze 
werkgroep bestaande uit Etienne van den Hombergh, Mary van der Haring en Ap Lammers heeft het 
programma voor 2008 opgesteld. 

 
6. Werkgroepen 
 
Barlheze  

 
In 2007 was de focus van de werkgroep gericht op de publicatie van het onderzoek.  Het onderzoek 
werd afgerond, terwijl er steeds meer aandacht uitging naar het schrijven van het boek. In april 
waren we als werkgroep present bij “Zutphen Op Zondag” met digitaal fotomateriaal. Hiervoor was 
veel belangstelling. De verdere zomer schaafden we aan de teksten en werden de laatste foto’s 
gescand. In augustus kon de tekst naar de drukker. Op de Monumentendagen, begin september, 
hebben we negen rondleidingen door de wijk verzorgd en daarbij veel over de geschiedenis van de 
wijk verteld aan circa 200 geïnteresseerden, waaronder ook mensen van buiten Zutphen. Op 31 
oktober konden we dan eindelijk het boek presenteren in de Broederenkerk onder grote 
belangstelling van onder anderen de uitgenodigde wijkbewoners.   
Tijdens een informeel diner is tenslotte de in 2001 gestarte werkgroep, bestaande uit Ria Gresnigt, 
Dick Eikelboom, Theo Hebing, Melia Kooij – van der Leur en Rini Ravensbergen opgeheven.  
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Werkgroep Bouw Historie Zutphen 
Vergaderingen 

 
In het veertiende jaar van de WBHZ vergaderden we opnieuw iedere eerste dinsdag van de maand, 
behalve in augustus. Daarnaast vergaderde een deelgroep t.b.v. twee bezoekdagen van de 
Historischen Verein für Geldern und Umgegend, die bevredigend verliepen.  
De plannen voor een nieuwe publicatie ontwikkelden we tot het stadium dat ze aan het bestuur van 
de HVZ voorgelegd kunnen worden. Publicatiedatum: Zutphen op Zondag 2009.  
In de julivergadering namen we afscheid van Janleo van de Laar, lid vanaf 1995; hij gaat de nieuwe 
WBH Deventer ondersteunen.  

 
Activiteiten 
? ? Werkbezoek en soms dendro-onderzoek in de volgende panden: Broederenkerkplein 17,  

Groenmarkt 23, Kreijnckstraat 1, Zaadmarkt 91 (behang),  Rode Torenstraat 10/12, alsmede in de 
panden hieronder genoemd. 

? ? Onderzoek afgerond en in archief: Zaadmarkt 78, Kreijnckstraat 9, Oude Wand 14, Zaadmarkt 95,  
Zaadmarkt 107, Kuiperstraat 19, Barlheze 31, Barlheze 39, Laarstraat 56, Oude Wand 21, 
Sprongstraat 12/14, Waterstraat 45. 

? ? We bemensten een voorlichtingskraam op Zutphen op Zondag en op Open Monumentendag. 
? ? We voerden overleg met wethouder Kees Luesink over ons werk en legden hem de suggestie van 

Sietze Wierda voor betreffende huisschildjes met (bouw-)historische informatie; het initiatief is nog 
steeds in onderzoek. 

? ? Alle bestaande foto’s worden gedigitaliseerd en op cd-rom gebrand; overigens blijven we een 
selectie foto’s op papier afdrukken voor in ons archief. 

? ? Eigenaar Bas Vegelin van Groenmarkt 23 schonk ons 15e, 16e-eeuws laddertrapje. Voorlopig 
opgeslagen in modelboerderij op De Kaardebol; zal t.z.t. geschonken worden aan eigenaar van 
historisch pand voor passende bestemming. 

? ? Op jaarvergadering HVZ werd behangexpositie tentoongesteld en werden lezingen gehouden. 
? ? Jan Frings ontwikkelde de digitalisering van onze gegevens verder op 

http://www.historiezutphen.nl/extra/printadmin.php 
? ? Onze expertise op het gebied van behang werd sterk ontwikkeld door contacten op dit gebied. We 

gaan deze kennis in 2008 uitbreiden door werkbezoeken.  
 

Leden 
Op 31 december: Piet Dullaert, Margot Foury, Jan Frings, Michel Groothedde (vice-voorzitter), Claire 
Heeroma, Ellen Hooijschuur, Gosse Koolstra (notulist), Dineke van Krimpen, Frans Leurink, Jos 
Oegema, Roel Stegeman, Sietze Wierda (secretaris) en Constant Willems (voorzitter). 
 
Werkgroep De Mars 
 
De werkgroep bestaande uit Ap Lammers, Gerrie Willemsen -Heuvelink, Cor Bierhof, en Chiel 
Veerwater zijn in 2007 diverse malen bijeen geweest. Helaas heeft Rinus Krimp om hem moverende 
redenen de werkzaamheden voor onze werkgroep beëindigd. De werkgroep heeft naast  het verzamelen 
van kaarten, foto’s, verhalen, etc. ook met diverse personen en organisaties gesproken. Er blijkt, 
gelukkig, veel materiaal beschikbaar te zijn. Het is plezierig om te merken dat veel mensen graag over 
hun ervaringen willen verhalen en materiaal ter beschikking willen stellen. 
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Agenda punt 5 het financieel verslag over 2007 
 

Jaarrekening 2007 in euro 
Lasten Werkelijk begroting Baten Werkelijk begroting 

 2007 2007  2007 2007 
Tijdschrift Zutphen 7395 8000 Contributies 9123 8600 
Lezingen/excursies 730 750 Advertenties 1014 1100 
Folder                  855 500 Subsidie boek Barlheze 700 0 
Kosten boek Barlheze 8874 0 Opbrengst boek 

Barlheze 
8174 0 

Werkgroepen 417 650 Verkoop boeken en 
tijdschriften 

1290 0 

Contributies/abonnementen 275 250 Bankrente 601 0 
Jaarvergadering 248 0 Diverse opbrengsten 85 2500 
Representatiekosten 195 0 Nadelig saldo 0 100 
Bestuur- en 
secretariaatskosten 

227 0    

Externe publiciteit 250 0    
Oninbare contributies 337 0    
Overige kosten 427 2150    
Voordelig saldo 757 0    
Totalen 20987 12300  20987 12300 
   

 
 Balans per 31 december 2007 

 
Activa 31-12-2007 31-12-2006 Passiva 31-12-2007 31-12-2006 

Kas 90 561 Boekenfonds 
subsidie Gemeente 
Zutphen 

9075 9075 

Postbank 5003 7109 Boekenfonds eigen 
beheer 

8200 8200 

Nat. Nederlanden 
renterekening 

24888 32411 Fonds Bouwhistorie 845 845 

Nog te innen contributies 186 1089 Voorziening dub. 
Debiteuren 

100  

Debiteuren 
boekenverkoop 

1110 0 Crediteuren 2150 10598 

Te ontvangen rente 600  Vooruit ontvangen 
contributies 

62 64 

Te ontvangen subsidie 700  Reserve 13145 12388 
Voorraad boek Barlheze 1000     

      
Totalen 33577 41170  33577 41170 

      

 
 
Agenda punt 8 begroting 2008. 
     Begroting 2008 
Lasten Begroting Baten Begroting 
Tijdschrift Zutphen 7600 Contributies 9000 
Lezingen/excursies 1000 Advertenties 1000 
Jaarvergadering 250 Verkoop boeken en tijdschriften 750 
Representatie 200 Bankrente 600 
Werkgroepen 500   
Contributies/abonnementen 300   
Bestuur- en secretariaatskosten 250   
Externe publiciteit 250   
Overige kosten 1000   
Totalen 11350  11350 
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Bijlage. 
 
De leden enquête 
Het is intussen bijna een jaar geleden dat we u een enquête formulier hebben toegestuurd en we hebben u nog 
steeds niets verteld over de resultaten. We waren even heel druk met andere zaken, zoals het boek van de 
werkgroep Barlheze. Dat is echt een fantastisch mooi boek geworden dat u zeker moet kopen als u dat nog niet 
heeft gedaan. Maar nu dat boek gepresenteerd is en de verkoop begonnen, is er weer tijd om u de activiteiten 
rond de enquête weer op te pakken. 
 
We hebben 69 antwoorden ontvangen, een respons van bijna 13%. Dat maakt de resultaten van deze enquête 
representatief.  
 
We waren erg benieuwd waar u informatie over activiteiten van de vereniging vandaan haalde. Verreweg de 
meeste leden halen die uit het Actueeltje. Maar een kwart van onze leden gebruikt daar andere bronnen voor. Dat 
is voor het bestuur een reden om te zoeken naar andere middelen om de activiteiten van de vereniging onder de 
aandacht te brengen. Want alle niet-leden zien het Actueeltje niet.  
Omdat de Historische Vereniging sinds een paar jaar een vernieuwde website heeft, waren we benieuwd of we 
internet en onze website konden gebruiken als vervanging van het Actueeltje. Maar zover zijn we nog lang niet. 
Zo te zien heeft de helft van onze leden (nog) geen toegang tot Internet en email. We gaan dus gewoon door met 
het verspreiden van informatie via het tijdschrift, het Actueeltje en de lokale pers. Overigens is het heel leuk dat 
onze webmasters, degenen die onze website actueel houden, daarvoor van 71% van onze leden de beoordeling 
‘goed’ kregen. Dat is vooral daarom zo leuk omdat zij verder hun werk in stilte doen en het merendeel van de 
reacties opmerkingen betreft over dingen die niet helemaal naar de zin van de gebruikers gaan.  
Ons vermoeden dat we een vereniging zijn met veel oudere leden werd bewaarheid. Bijna alle leden zijn ouder 
dan 40 en meer dan de helft is ouder van 65. Het wordt dus tijd om onze jongere buren aan te spreken en te 
vragen of zij geen lid willen worden. Het aantrekken van leden in de leeftijd van 20 tot 40 of nog jonger vergt 
het opzetten van heel andere activiteiten. En dat moet niet eenmalig gebeuren maar er moet een constante stroom 
van activiteiten voor die groep worden ontwikkeld en draaiend worden gehouden. Daar ontbreekt de mankracht 
totaal voor in het bestuur. 
Over activiteiten gesproken, onze leden waarderen zowel de aangeboden lezingen als de artikelen in het 
tijdschrift Zutphen zeer. Beide activiteiten kregen het oordeel 'goed' van meer dan 75% van onze leden. Op dat 
punt mogen we van u de bestaande lijn dus voortzetten.  
Een activiteit uit het verleden zijn de excursies. Jaren geleden heeft de Historische Vereniging die alleen en 
samen met het Wijnhuisfonds georganiseerd. Bijna de helft van de leden vindt het opnieuw een aantrekkelijk 
idee om met de vereniging op excursie te gaan. De grote vraag is of we erin kunnen slagen om een bus vol te 
krijgen met circa 40 belangstellenden. Afgaande op de enquête moet dat wel lukken. Dus zodra we mankracht 
hebben weten te vinden om een excursie te organiseren moeten we dat zeker een keer proberen.  
Een ander fenomeen dat we kenden van collega verenigingen zijn lezingen in de middag in plaats van in de 
avond. Meer dan de helft van antwoorden gaf aan dat men lezingen in de middag zou bijwonen. Gezien de 
leeftijd van onze leden hoeft dat ook geen probleem te zijn. 
We zullen dat het volgend seizoen zeker een keer gaan doen, mits we een inleider kunnen vinden die in de 
middag een lezing wil geven. 
We ontvingen ook een groot aantal suggesties voor nieuwe activiteiten, waarvan vele ons zeer aanspraken. In de 
komende jaren gaan we van deze suggesties gebruik maken, als we er maar even een gaatje voor kunnen vinden. 
Daarbij gaan we gebruik maken van de namen van de mensen die aangegeven hebben dat ze voor de vereniging 
actief willen zijn. Met een aantal van hen hebben wij inmiddels gesproken en zijn er afspraken gemaakt. Zo 
loopt één der leden stage binnen het bestuur. Een ander lid heeft zitting genomen in de nieuw gevormde 
werkgroep lezingen/excursies. Ook heeft één van de leden haar medewerking toegezegd om de werkgroep De 
Mars redactioneel te ondersteunen.  
En mocht het allemaal niet zo erg snel gaan, dan heeft u wat meer tijd om er u op te verheugen. 
Het bestuur is in elk geval heel dankbaar dat zo velen van u de moeite hebben genomen om het bestuur van 
informatie te voorzien over wat u meer en minder goed bevalt aan de activiteiten van de vereniging.  
 
A.J. Reijers 
Voorzitter  
 


