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Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 15, 7201 KA Zutphen – tel 0575 512 157  - Postbank 5 318 365 KvK: 40103067 
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HVZ 018 - 2009 Zutphen, maart 2009

Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.

Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 27e jaarvergadering van de Historische Vereniging 
Zutphen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Het IJsselpaviljoen, IJsselkade 1 te Zutphen. Op maandag 30 maart 
2009. Aanvang 20.00 uur. Zaal is open om 19.30 uur. 

Na afloop van de jaarvergadering volgt een lezing
Voor de meeste inwoners van Zutphen staat de gevangenis in de Lunettestraat bekend als de 

jeugdgevangenis. Er zijn echter veel meer regimes in het gebouw geweest. Aan de hand van de bouwkundige 
geschiedenis worden de verschillende soorten gevangenen (en de daarbij behorende regimes) besproken die in 
dit gebouw hun tijd hebben uitgezeten. Laat u meevoere     de woon- en werkomgeving van de gevangenen en 
de vele Zutphenezen die in dit gebouw gewerkt hebben. Nu, na ruim 100 jaar, staat het gebouw leeg en wacht er 
een onzekere toekomst: afbraak of hergebruik. De lezing wordt gegeven door  oud hoofd 
opleidingen en arbeid in de jeugdgevangenis.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 31 maart 2007 (zie bijlage).
4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2008 (zie bijlage).
5. Het financieel verslag over 2008 (zie bijlage).
6. Het verslag van de kascommissie.
7. Benoeming leden kascommissie.

1) De heer Th. Hebing  en de heer J.P.A. Slomp zijn leden kascommissie.
De heer Hebing is niet herkiesbaar, dit vanwege het bereiken van de maximale termijn. 

8. Begroting 2009 (zie bijlage)
-Voorstel vrijstelling van contributiebetaling door oprichters/sters Historische Vereniging Zutphen
-Upgrading website t.l.v. algemene reserve,

9. Contributieverhoging 2009 (zie bijlage).
10. Jaarprogramma excursies en lezingen 2009 (zie bijlage).
11. Bestuursverkiezing.

1) Aftredend en herkiesbaar zijn de heren A. Lammers (secretaris) en H. Blankhart (bestuurslid).
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

 over de gevangenis in de Lunettestraat: bouwhistorie en 
bewoning. 

Jan Gibcus,
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HVZ 26 

Zutphen, april 2008
Concept verslag 26e ledenvergadering HVZ gehouden op 31 maart 2008 in de Burgerzaal van Het 
IJsselpaviljoen te Zutphen. Aanvang 20.00 uur. Einde 22.30 uur.

De voorzitter de heer A.J. Reijers kan ruim 60 leden welkom heten. Hij verontschuldigt de 
secretaris die ziek is. Hij gaat vervolgens kort in op het jaar dat achter ons ligt.

De volgende personen hebben laten weten verhinderd te zijn om deze algemene ledenvergadering 
van de Historische Verenging Zutphen bij te wonen:
Burgemeester A. Gerritsen, J. Tangerink, H. Mulder, Tj. ter Heide en wegens ziekte de secretaris 
Ap Lammers. 

.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda.

De redactie van het tijdschrift heeft overlegd met de      Laman Trip over de manier waarop 
aandacht kan worden geschonken aan de “groene historie” van Warnsveld, maar dit heeft nog 
geen resultaten opgeleverd. 
De vergadering gaat zonder aan- en opmerkingen akkoord met het verslag.

Voorzitter geeft een korte toelichting bij de punten in het jaarverslag. 
Het jaarverslag wordt vervolgens onder dankzegging aan allen die aan het verslag hebben 
meegewerkt goedgekeurd.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening en de balans.
Hoewel het boek  in 2007 is uitgegeven, is 
de financiële positie van de vereniging nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
De jaarrekening vertoont zelfs een positief saldo van € 757.

De voorzitter leest de navolgende verklaring voor namens de kascommissie:

Agendapunt 3, verslag jaarvergadering 31 maart 2008

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststelling van de agenda

3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 26 maart 2007.

4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2007. 

5. Het financieel verslag over 2007.

6. Het verslag van de kascommissie.

−

−

Wandelen door het verleden van het Barlheze kwartier
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Onder applaus van de aanwezigen wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend.

Voorzitter dankt mevrouw Kooij-van der Leur en de heer Hebing voor hun werkzaamheden. 
Mevrouw Kooij-van der Leur is niet herkiesbaar. De heer Th. Hebing g       n dat hij ook voor het 
volgende jaar lid wil zijn de kascommissie. De heer J.P.A. Slomp meldt zich aan als lid van de 
kascommissie. 
De vergadering gaat hiermede van harte akkoord. 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting 2008. 
De vergadering gaat unaniem akkoord met deze begroting voor 2008.

De voorzitter licht toe dat deze rijke verzameling van              het resultaat is van de werkgroep 
Lezingen en excursies en beveelt deze activiteiten van harte aan in de belangstelling van de leden.
Mevrouw Jongejans merkt op dat de excursies allemaal gepland zijn op werkdagen overdag en dat 
dit betekent dat leden met een gewone baan niet aan de    ctiviteiten kunnen deelnemen. Voorzitter 
moet haar daarin gelijk geven.

De heer van Leeuwen vraagt of er met een kleiner bestuur wel voldoende menskracht beschikbaar 
is voor alle activiteiten.
Voorzitter repliceert dat het gemakkelijker blijkt om mensen voor een beperkte hoeveelheid 
activiteiten te strikken dan voor een bestuursfunctie en dat dit mede een reden is om deze 
statutenwijziging voor te leggen.

De heer Harenberg merkt op dat in de statuten ook een maximum leeftijd van 70 jaar voor 
bestuursleden is opgenomen en stelt voor dit te verhogen tot 75 jaar.
De vergadering merkt op dat deze bepaling een vorm van leeftijdsdiscriminatie inhoudt die 
inmiddels wettelijk is verboden. 

Beide voorstelen tot aanpassing van de statuten worden    volgens door de ledenvergadering 
aangenomen.

(Bij het nazien der statuten bleek de leeftijdsbepalin   aar niet in voor te komen.)

Voorzitter dankt de heer Frits Janssen voor zijn 6-jarig lidmaatschap van het bestuur. Hij wijst 
op de vernieuwing van het tijdschrift Zutphen die onder de leiding van de heer Frits Janssen tot 

Geachte Leden,
Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 3 maart 2008 de controle 
hebben uitgevoerd op het financieel beheer van uw penningmeester, de heer H. Verlaak.
Na kennisname van de relevante gegevens is door ons geconcludeerd dat het financieel beheer over 
2007 geen aanleiding geeft tot het maken van kritische opmerkingen.
Wij stellen u voor om de penningmeester en het bestuur te dechargeren.
Met vriendelijke groet,

W.g. mevrouw E. Kooij- van der Leur w.g. de heer Th. Hebing

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.”

7. Benoeming leden kascommissie.

8. Begroting 2008. 

9. Jaarprogramma Excursie en lezingen 2008.

10. Voorstel statutenwijziging.

Opmerking.  

11. Bestuursverkiezing.
−
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stand is gekomen en memoreert dat 83% van de leden het tijdschrift positief hebben 
beoordeeld in de enquête. Een score om trots op te zijn. 
Ook de heer Eelko Postma die de public relations heeft behartigd na het vertrek van de heer 
Potma, wordt bedankt voor de wijze waarop hij het afgelopen jaar zich heeft ingezet voor de 
vereniging. Beide heren ontvangen van de voorzitter en onder applaus van de vergadering, 
naast een fles wodka een VVV bon.

De vergadering gaat met applaus van het harte akkoord met de herbenoeming van de heren 
Etienne van den Hombergh en Hans Verlaak tot bestuurslid.
De functie van public relations blijft bij gebrek aan een opvolger voorlopig vacant. De 
secretaris zal dringende taken waarnemen.
Mevrouw Femia Siero heeft zich bereid verklaard de functie van hoofdredacteur van het 
tijschrift te vervullen. Zij zal geen lid worden van het bestuur maar in plaats daarvan zal het 
dagelijks bestuur twee maal per jaar overleg voeren met de hoofdredacteur. De vergadering 
gaat met applaus akkoord met haar benoeming tot hoofdredacteur.

De heer Gerard Kemperink informeert of er nog afmeldingen waren voor deze jaarvergadering. 
De voorzitter antwoordt dat de secretaris, die zich op het laatste moment ziek heeft gemeld 
voor deze vergadering, een aantal afmeldingen heeft ontvangen maar deze niet meer heeft door
kunnen geven. De afmeldingen zullen in verslag van deze vergadering worden opgenomen. 
De heer Rob Rademaker stelt voor dat de Historische Vereniging een verzoek indient tot het 
creëren van een eigen kamer in het nieuw te bouwen museumcomplex aan de Rozengracht. Hij 
heeft iets dergelijks gezien bij een bezoek aan het museum in Alkmaar. Voorzitter zegt toe dit 
te zullen bespreken in het bestuur. 

Voorzitter sluit de algemene ledenvergadering, onder dankzegging aan allen voor hun inbreng om 
20.35 uur.

Na een korte pauze hield de stadsarchivaris, mevrouw Femia Siero een inleiding onder de titel

Na een uitgebreide schets van de wettelijke taken van het archief liet zij met een on-line demonstratie zien 
hoeveel in het RAZ archief opgeslagen informatie men inmiddels ook of uitsluitend via Internet kan raadplegen. 
Voor vele stukken geldt zelfs dat de leesbaarheid in deze elektronische vorm beter is dan die van het origineel. 
Deze wijze van raadplegen heeft als bijkomend voordeel dat de vaak zeer fragiele conditie van de stukken niet 
verder achteruit gaat en dat de informatie toch voor iedereen beschikbaar is en blijft. De getoonde voorbeelden 
van waszegels aan charters, oude doopboeken, land kaarten en gezinskaarten  overtuigden de aanwezigen van 
haar gelijk.
De activiteiten om de inhoud van de vier kilometer arc             van het RAZ steeds meer elektronisch 
toegankelijk te maken zullen nog jaren door gaan. Zij riep ieder daarom op om de website 
(www.regionaalrachiefzutphen.nl) van het RAZ geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste aanwinsten op dit gebied. 
Gelet op de reacties, zowel tijdens als na de lezing, werd deze voordracht door de vergadering erg gewaardeerd.

Henri Blankhart, A.J. Reijers

−

−

−

−

−

−

12. Rondvraag en sluiting.

: “ Regionaal 
Archief Zutphen: zorg voor het verleden van het heden én van de toekomst”.



Concept jaarstukken HVZ 2008 5

Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen kijkt met heel veel genoegen terug op een dynamisch jaar 
2008. Alvorens hierop in te gaan wil het bestuur ook in dit verslag haar dank overbrengen aan alle, ruim 40, 
vrijwilligers/sters binnen onze vereniging. Wij hebben op 18 december 2008 tijdens een informele bijeenkomst 
onze dank aan hen willen betuigen. De reacties op deze bijeenkomst waren zonder uitzondering positief . Ook 
van hen die niet aanwezig konden zijn.
In dit verslag treft u een opsomming van de diverse activiteiten aan.

Het bestuur kwam in 2008 negenmaal in vergadering bijeen. Daarnaast heeft het dagelijkse bestuur tweemaal 
overleg gevoerd met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen, hoofdredacteur blad , meerdere malen met de 
webmasters en diverse malen is er met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen overleg geweest over de uitgave van 
een boek. Ook dit jaar is er overleg geweest met een afvaardiging van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Zutphen. Ook was er een overleg, o.l.v. de stadsarchivaris mevrouw Femia Siero,
met de historische verenigingen die tot het werkterrein van Regionaal Archief Zutphen behoren. Het bestuur van 
de vereniging heeft een werkbezoek aan de collega’s van het Historisch Genootschap Lochem, Laren en 
Barchem gebracht om ervaringen uit te wisselen. 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. Wij prijzen ons gelukkig dat wij hiervoor gebruik kunnen en mogen maken van de 
faciliteiten van het Regionaal Archief Zutphen. Ook was er nog een aantal incidentele contacten met externe 
partijen over o.a. een aanvraag voor een subsidie of anderszins. Daarnaast was het bestuur aanwezig bij diverse 
bijeenkomsten binnen en buiten de gemeente Zutphen. 

Een aantal activiteiten willen wij toch nog kort even       ;
De elektronische nieuwsbrief is in 2008 vijftienmaal uitgekomen, dit als aanvulling op het actueeltje. Op 
suggesties van één onze leden hebben wij de titel van de nieuwsbrief gewijzigd in “Op de rol in historisch 
Zutphen”.
Eind 2008 beschikken wij over 298 e-mailadressen, dit is een toename van 122 t.o.v. 2007. (197 leden en 
101 niet-leden)
In 2008 hebben wij 303 post / e-mail stukken mogen ontvangen en zijn er 199 post- en e-mail stukken 
geproduceerd c.q. verzonden.
In 2008 organiseerde de Historischen Verein für Geldern und Umgegend, een bezoek aan de stad Zutphen. 
In samenwerking met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen en het Stedelijk Museum Zutphen heeft een 
vijftigtal leden van deze vereniging een aangenaam verblijf in Zutphen gehad.

Stand per 1 januari 2008
Afmeldingen 2008 -26   
Leden die vertrokken zijn en/of niet 
betalen

-  5   

Nieuwe leden +46
Stand per 31 december 2008

In 2009 kregen wij een enthousiaste reactie van een nieuw lid van onze vereniging, te weten de heer Jasper de 
Boer, die graag als vrijwilliger wilde meewerken. Met name op gebied van de public relations. 
Helaas moest de heer De Boer het bestuur na een paar maanden mededelen dat door het accepteren van een 
nieuwe baan zijn gedane toezeggingen niet kon waarmaken. De secretaris van het bestuur nam deze functie 
binnen het bestuur al waar en heeft deze dan ook weer op zich genomen.

Voor elke lezing in 2008 is een persbericht verzonden naar de lokale pers. Uit de opkomst tijdens de lezingen en 
excursies blijkt dat deze berichten zijn overgenomen e            n worden. 

Agenda punt 4: Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2008

0. Bestuur.

1. Ontwikkeling ledenbestand.

530

545

2. Publiciteit.

Zutphen

•

•

•

•
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De vereniging was, middels de werkgroep Bouwhistorie, met een stand aanwezig bij Zutphen op Zondag en 
Open Monumentendag. Ook was de vereniging met een informatiestand vertegenwoordigd op de Landelijke 
Archievendag in het Regionaal Archief Zutphen op 11 oktober 2008.

In 2008 heeft een ad hoc werkgroep zich gebogen over hoe en op welke wijze de vereniging nieuwe, maar vooral 
jeugdige leden, kunnen boeien en binden. Fijn was dat op onze oproep om mee te denken er een aantal positieve 
reacties zijn gekomen. Deze ad hoc werkgroep bestaande uit de heren Arend Jan Reijers, Dennis Voigt en Ap 
Lammers, heeft  in overleg, met o.m. medewerkers/sters van het Regionaal Archief Zutphen, diverse ideeën en 
mogelijkheden besproken. Als resultaat van dit onderling overleg is contact gezocht met het Museum Oude en 
Nieuwe Gasthuis (ONG) in Warnsveld. Na ampel overleg is besloten dat wij in 2009 een gezamenlijke dag gaan 
organiseren.

2008 is een jaar met weinig hoogtepunten geweest als het gaat om bijzondere wijzigingen in de opzet van de site. 
Bijhouden, onderhouden en plaatsten van de nieuwe artikelen afkomstig van de werkgroepen en de redactionele 
stukken voor het blad , zijn dit jaar de meest voorkomende werkzaamheden geweest.

Verheugend is om te mogen constateren dat het bezoek aan onze website  toeneemt. Met name de secretaris kan 
dit ook merken aan het aantal  reacties die via de website bij hem binnenkomen. In 2008 is de website 23.596 
keer bezocht; dat is een gemiddelde van 1966 keer per maand.

Ondanks teleurstelling over de vorderingen die er zijn met het leren doorgronden van een nieuw Content 
Management System (CMS), waarmee een nieuwe uitstraling en functionaliteit aan de site gegeven wordt, 
hebben de webmasters de moed hierin niet helemaal verloren.

In overleg met het bestuur zijn er twee bedrijven uitgenodigd die op basis van zo’n CMS-systeem een offerte 
gaan uitbrengen om een voorstel te maken waarop de vereniging dan verder zou kunnen bouwen. Hiervoor is een 
basisstructuurplan geschreven, met kenmerken waaraan de site dient te voldoen. Dit plan is gebaseerd op de 
huidige doelgroep, maar hierin is ook rekening gehouden met bezoeken door buitenstaanders, met een 
afbakening wat betreft informatieverschaffing voor leden en voor niet-leden.

“Regeren is vooruitzien” is een toepasbare gezegde voor dit project. In vergelijk met vele andere historische 
verenigingen in den lande heeft de HVZ een mooie site. Voordeel van een nieuw systeem is dat het interactief 
wordt, de content kan door bestuur- en werkgroepen zelf worden bijgehouden. Maar het belangrijkste is dat u 
straks als lid méér mogelijkheden krijgt.

Per 1 januari 2008 is Femia Siero, streekarchivaris van het Regionaal Archief Zutphen, hoofdredacteur van het 
kwartaalblad van onze vereniging. Zij volgde daarmee de heer Frits Janssen op die gedurende zes jaar 
hoofdredacteur van  was. Op deze plaats wil het bestuur van de Historische Vereniging hem nogmaals 
danken voor het vele werk dat hij heeft verricht.

De personele wisseling was voor de redactie aanleiding         nader te beraden op een aantal zaken aangaande 
het kwartaalblad. Allereerst op de interne taakverdeling. Gekozen is voor een constructie waarbij de
hoofdredacteur vooral de “formule” van het blad bewaakt. Verder onderhoudt de hoofdredacteur goede 
contacten in het Zutphense. Meer in het bijzonder: bestuur HVZ, Regionaal Archief Zutphen, 
Stedelijk Museum Zutphen en gemeentelijke diensten als Monumentenzorg en Archeologie. Daarnaast is er 
gekozen voor een eindredacteur. De heer Han Koolhof bleek bereid die taak op zich te nemen. De eindredacteur 
controleert op spelling e.d., corrigeert de drukproeven en onderhoudt de contacten met de drukkerij. Tevens 
wordt er gestreefd naar een minder statische lay-out door meer te werken met tekstkadertjes en speelsere 
plaatsing van afbeeldingen.

3. Verslag werkzaamheden webmasters.

4. Tijdschrift 

Zutphen

Webmasters: de heren Jan Frings en Paul Ploegman.

Zutphen

Zutphen.

Redactie.
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Na het verschijnen van een nummer zorgt de redactie er voor dat de inhoudsopgave op de website van onze 
vereniging komt te staan.

Jarenlang is er sprake geweest van (dreigende) kopijnood bij . Die periode lijkt achter ons te liggen. 
Sterker nog: wij prijzen ons gelukkig dat we kunnen spreken van een gestadig groeiende kopij . Er is 
sprake van een toegenomen interesse in (lokale) geschiedenis; daarnaast zijn er aanwijzingen dat dit ook een 
gevolg is van het feit dat bijvoorbeeld het Regionaal Archief Zutphen en het Stedelijk Museum Zutphen meer 
dan voorheen aan de weg timmeren. Zo leverde de publiciteit rond het “Charterjaar 2008” drie artikelen op. 
Maar ook door initiatieven van de redactie zelf is het kwartaalblad ruimer in de kopij komen te zitten. Denk 
hierbij aan de vaste rubriek “Zutphen vijftig jaar geleden”. Deze positieve ontwikkeling heeft ertoe geleid dat op 
verzoek van de redactie het bestuur besloten heeft het kwartaalblad per 2009 met zestien redactionele pagina’s 
uit te breiden.

Het bestuur van de Historische Vereniging is de bezorgster en de bezorgers erkentelijk voor hun inzet. Het is 
plezierig om op hen te kunnen rekenen. Helaas hebben zij het afgelopen jaar hun taak vaak onder slechte 
weersomstandigheden moeten uitvoeren. Dankzij de medewerking van deze bezorgers besparen wij honderden 
euro’s per jaar aan portokosten.

Gehoor gevend aan de wensen van de leden om excursies te organiseren, is de werkgroep Lezingen en Excursies 
in 2008 een nieuwe weg ingeslagen. En met succes, want behalve de ook dit verslagjaar weer goedbezochte 
lezingen, mocht de vereniging zich verheugen op een grote belangstelling voor de georganiseerde excursies. Bij 
de excursies werd volop geprofiteerd van de aanwezige kennis én enthousiasme bij de leden van de (voormalige) 
werkgroepen Barlheze, Bouwhistorie en De Mars. Het doel om op deze manier nieuwe leden voor de vereniging 
te interesseren én lid te maken werd naar tevredenheid gerealiseerd.

Op 28 januari hield de heer Jos Lankveld voor een meer dan volle brugzaal in het IJsselpaviljoen een lezing over 
de Gelders-Overijsselse Zuivelbond en zuivelcoöperatie Coberco. Lankveld ging in op de positie van Zutphen 
als administratief centrum van de zuivelindustrie in Oostelijk Gelderland. Nu de oude GOZ-gebouwen worden 
gesloopt, lijkt de zuivelindustrie voorgoed uit Zutphen verdwenen. Toch is niet voor niets het 
Melkcontrolestation (MCS) Nederland nog steeds in Zutphen gevestigd. Opkomst: 130 personen.

De heer Sietze Wierda hield op 19 maart open huis in zijn woning Kerkhof 2. Het pand in hartje stad dateert uit 
de late Middeleeuwen en werd bewoond door een aantal vrouwen die het dagelijks onderhoud van de 
parochiekerk verzorgden. Opkomst: 19 personen.

Na de algemene ledenvergadering op 31 maart was het de beurt aan stadsarchivaris mevrouw Femia Siero. Zij 
hield een lezing over de nieuwe kansen en uitdagingen                  door de alsmaar toenemende populariteit 
van internet. Opkomst: 60 personen.

Op 23 april en 22 oktober gaven de auteurs van het boek  een 
wandeling van ruim anderhalf uur in dit oude stadskwartier. In twee groepen werden de deelnemers gewezen op 
nog volop aanwezige sporen uit het verleden. Opkomst: resp. 18 en 28 personen.

Wijk De Mars is de afgelopen jaren aan flinke verandering onderhevig. Op de oude industrieterreinen verschijnt 
gaandeweg een compleet nieuw stadsdeel. Werkgroep De Mars inventariseert en bestudeert het verleden met als 
doel in 2010 een boek te publiceren. Gewapend met deze kennis gaven de werkgroepleden op 21 mei (te voet) en 
op 17 september (per fiets) rondleidingen door deze boeiende Zutphense wijk. Opkomst: resp. 14 en 45 
personen.

Een geplande lezing over 100 jaar Openbare Bibliotheek Zutphen kon helaas geen doorgang vinden. Onder het 
gastheerschap van Graafschap Bibliotheken werd de heer Frans Leurink bereid gevonden om op 10 november in 
de Broederenkerk een presentatie te houden over 3D-fotografie. Met deze techniek worden maatvaste 

Zutphen
stroom

Redactie: mevrouw Femia Siero en de heren Han Koolhof, Theo Hebing, Christiaan te Strake en Jan Frings.

Coördinatoren: de heren Henri Blankhart en Arend Jan Reijers.

Lopen door het verleden van het Barlhezekwartier

Bezorging.

5. Lezingen.
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bouwmodellen geproduceerd. Door een technisch mankement konden de resultaten van zijn werkzaamheden -
met name gericht op de Zutphense monumenten - niet worden getoond. Opkomst: 84 personen.

Niet onder de organisatie van maar wel met medewerking van de Historische Vereniging, werden op 16 augustus 
leden ontvangen van de Historische Verein Geldern. Er werd rondleidingen en een lezing verzorgd. Op 
6 september vond een excursie plaats naar partnergemeente Horstmar.

In het vijftiende jaar van onze werkgroep vergaderde de werkgroep opnieuw iedere eerste dinsdag van de maand, 
behalve in augustus. Daarnaast waren er besprekingen om bezoeken van de 

 en de  op verzoek van de ontvangende HVZ rond te leiden. Tevens werd 
er in het voor- en najaar met het bestuur van de moedervereniging vergaderd over vele zaken b        de de 
werkgroep. Ten slotte zijn er tal van redactievergaderingen geweest t.b.v. de nieuwe publicatie die in de nazomer 
van 2009 zal verschijnen. Voor hetzelfde doel waren er onder leiding van de heer Ap Lammers besprekingen 
met aspirant-uitgevers; de keuze van de werkgroep is inmiddels gemaakt. 

Werkbezoek in de volgende panden: Houtmarkt 63, Nieuwstad 4, Barlheze 31, Laarstraat 74 / Hogestraatje 
1, Barlheze 53, Barlheze 41, Fordgaragecomplex Nieuwstad/Basseroord, Nieuwstad 42 (behang), Nieuwstad 
2 (behang), Beukerstraat 12 (behang).
Onderzoek afgerond en gearchiveerd: Waterstraat 45, Nieuwstad 4 / Beekstraat 2A, Kreijnckstraat 9, 
Groenmarkt 23, Barlheze 31, Barlheze 53.
Het initiatief van de werkgroep tot informatieve gevelbordjes resulteerde in het aanbrengen van drie 
exemplaren; besprekingen voor een vervolg zijn gaande. 
In de monumentale Burgerzaal presenteerde de werkgroep zich wederom aan het volk op 

 en op . 
Jan Frings publiceerde een artikel over Laarstraat 118 in . In voorbereiding is een artikel van 
Constant Willems over zijn maquette .
Constant Willems maakte en presenteerde een nieuwe maquette; deze keer van “het 14e-eeuwse stenen 
Zutphense huis”, . 
De behang-expertise werd uitgebreid met een bezoek aan een grote behangtentoonstelling in Apeldoorn en 
het contact leggen met deskundigen in den lande; tevens is het behang-archief in opbouw.
Digitalisering van het foto-archief wordt voortgezet en Jan Frings verzorgt via www.historiezutphen.nl de 
digitalisering van de onderzoeksgegevens, die hierdoor ook toegankelijk worden voor externe onderzoekers. 
Voor bescherming tegen commercieel gebruik is gezorgd. 
De nieuwe publicatie zal gepresenteerd worden bij gele   heid van  in 2009.
De werkgroep stuurde een geboortegeschenk aan de opgerichte WBHDeventer.

De werkgroep is in 2008 diverse malen bijeen geweest. Ook waren de leden bijna wekelijks aan te treffen in de 
studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. De werkgroep heeft naast  het verzamelen van kaarten, foto’s, 
verhalen, etc. ook met diverse personen en organisaties gesproken. De werkgroep was eveneens aanwezig bij een 
reünie van (oud)bewoners van de Voor Mars die door Gerrie Willemsen, lid van de werkgroep, op 4 oktober 
2008 was georganiseerd.
Het is voor de werkgroep fijn te mogen constateren dat er nog steeds, gelukkig, veel materiaal beschikbaar blijkt
te zijn. Het is plezierig om te merken dat mensen, maar ook bedrijven, graag over hun ervaringen willen verhalen 

Werkgroepleden: mevrouw Mary van der Haring en de heren Etienne van den Hombergh en Ap Lammers.

Historische Verein für Geldern und 
Umgegend Historische Verein Isselborg

Zutphen op 
Zondag Open Monumentendag

Zutphen
Die Sterre

Die Sterre

Open Monumentendag

Werkgroepleden (op 31 december): Piet Dullaert, Margot Foury, Jan Frings, Michel Groothedde (vice-
voorzitter), Claire Heeroma, Ellen Hooijschuur, Gosse Koolstra (notulist/jaarverslag), Dineke van Krimpen, 
Frans Leurink, Jos Oegema, Roel Stegeman, Sietze Wierda (secretaris) en Constant Willems (voorzitter).

6. Werkgroepen.

a. Werkgroep Bouw Historie Zutphen.

b. Werkgroep De Mars.

Vergaderingen.

Activiteiten.
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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en ook foto’s e.d. ter beschikking willen stellen. Daarnaast krijgt de werkgroep informatie van 
onderzoekers/sters die in het archief van het Regionaal Archief Zutphen gegevens over de Mars tegenkomen. 

Tijdschrift Zutphen 7694 7600 Contributies 9393 9000
Lezingen/excursies 915 1000 Advertenties 1014 1000
Kosten boek Barlheze 1000 0 Opbrengst boek 

Barlheze
1239 0

Werkgroepen 50 500 Verkoop boeken en 
tijdschriften

918 750

Contributies/abonnementen 358 300 Bankrente 844 600
Jaarvergadering 621 250
Representatiekosten 306 200
Bestuur- en 
secretariaatskosten

281 250

Externe public iteit - 250
Oninbare contributies 85 0
Overige kosten 1205 1000
Voordelig saldo 893 0

Kas 62 90 Boekenfonds 
subsidie Gemeente
Zutphen

9075 9075

Postbank 8934 5003 Boekenfonds eigen 
beheer

8200 8200

Nat. Nederlanden 
renterekening

0 24888 Fonds 
Bouwhistorie

845 845

ING Spaarrekening 27159 0 Voorziening dub. 
Debiteuren

100 100

Debiteuren 
contributies

0 186 Crediteuren 3849 2150

Debiteuren 
boekenverkoop

0 1110 Vooruit ontvangen 
contributies

48 62

Te ontvangen rente 0 600 Reserve 14038 13145
Te ontvangen subsidie 0 700
Voorraad boek 
Barlheze

0 1000

Werkgroepleden: mevrouw Gerrie Willemsen en de heren Chiel Veerwater, Cor Bierhof en Ap Lammers.
__________________________________________________________________________________________
Agenda punt 5 Financieel verslag over 2008.

Jaarrekening 2008 in euro

Lasten Werkelijk begroting Baten Werkelijk begroting
2008 2008 2008 2008

Totalen 13408 11350 13408 11350

Balans per 31 december 2008

Activa 31-12-2008 31-12-2007 Passiva 31-12-2008 31-12-2007

Totalen 36155 33577 36155 33577
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Tijdschrift Zutphen 8200 Contributies 10250
Lezingen/excursies 2100 Advertenties 1000
Jaarvergadering 600 Verkoop boeken en 

tijdschriften
750

Representatie 200 Bankrente 1000
Productiekosten boek 17500 Verkoop boek WBHZ 13200
Werkgroepen 500 Onttrekking Boekenfonds 

subsidie Gemeente 
Zutphen 

  4300

Contributies/abonnementen 350
Bestuur- en 
secretariaatskosten

250

Externe publiciteit 250
Overige kosten 550

Contributie bedragen sinds 2001 Voorstel met ingang van 2009

Enkel lidmaatschap € 16,00 € 18,50
Dubbel lidmaatschap € 21,00 € 24,00
Buitenlandse leden € 25,00 € 30,00

______________________________________________________  __________________________________

Huidig tarief losse nummers € 4,50 €  5,50

Agenda punt 8 begroting 2009.
Begroting 2009

Lasten Begroting Baten Begroting

Totalen 30500 30500

Agenda punt 9.
___________________________________________________________________________
Voorstel  contributieverhoging 2009
___________________________________________________________________________

Voorstel  aanpassing tarieven verkoop losse nummers Blad Zutphen 2009



Overzicht excursies / lezingen Historische Vereniging  utphen 2009

Omschrijving activiteit Inle ider c.q. begeleider Locatie Aantal 
deelnemers/sters

Datum en tijdstip Bijzonderheden

Architect Langenberg en de 
IJsselkade 

G. Oldemenger IJsselpaviljoen Onbeperkt 26 januari 2009
Aanvang 20.00 uur

55 personen,
2 nwe leden

Jaarvergadering en lezing over 
Het gevangeniswezen in Zutphen

Jan Gibcus IJsselpaviljoen Onbeperkt 30 maart 2009
Aanvang 20.00 uur

Bezichtiging en toelichting op/om 
het monumentale pand Kerkhof 2, 
Zutphen

Sietze Wierda Kerkhof 2, Zutphen 10 per groep 15 april 2009
14.00 uur
15.00 uur
Reserve 16.00 uur

Opgave noodzakelijk

Fietsen over de Mars Gerrie Willemsen en Chiel 
Veerwater

Start achterkant NS 
station

15 per groep 13 mei 2009 Opgave noodzakelijk 

Excursie op/om de Bleek Sietze Wierda Verzamelen bij Kerkhof 
2,  Zutphen

Minimum 3 personen
Maximum 10 
personen

10 juni 2009
14.00 uur

15.30 uur

Opgave noodzakelijk

Fietsen, wandelen en speuren naar 
de locaties van het ONG in 
Zutphen en Warnsveld

In samenwerking met het 
ONG, Regionaal Archief 
Zutphen en Historische 
Vereniging Zutphen

Zutphen/Warnsveld 10.00 – 16.00 uur
19 September 2009

Wandelen door de Barlheze Ria Gresnigt 
Dick Eikelboom

Start archief 15 per groep 21 oktober 2009 Opgave noodzakelijk 

Thema verzamelen Verschillende inleiders IJsselpaviljoen Onbeperkt 11 november 2009
15.00 – 17.00 uur
19.00 – 21.00 uur

Bezoek aan en om het Agnieten 
Convent en het Gelders Erfgoed

De heren Démoed en 
Trijsburg

Oude Wand 2x 8 personen 18 november 2009
14.00 uur
15.15 uur

Opgave noodzakelijk 

Bezichtiging actuele 
opgravingssite

Michel Groothedde Met de heer Groothedde 
afgesproken dat wanneer 
zich een geschikte locatie 
voordoet hij ons zal 
informeren. 

Nader vast te stellen Opgave noodzakelijk
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