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HVZ 15 - 2010

Zutphen, maart 2010

Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 28e jaarvergadering van de Historische Vereniging
Zutphen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het IJsselpaviljoen, IJsselkade 1 te Zutphen. Op maandag 29 maart
2010. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.
Na afloop van de jaarvergadering (20.45 uur) volgt een lezing over de illegaliteit in Oost Nederland. De lezing
wordt gegeven door historicus Coen Hilbrink. Korte inhoud van de lezing:
- inleiding over zijn persoonlijke betrokkenheid bij het thema: de heer Hilbrink woont nu tegenover het
politiebureau in Zutphen waaruit in 1944 zijn oom Cor gewapenderhand een gevangene heeft bevrijd;
- de affaire Slagman bij Gorssel en het historisch kader waarbinnen deze affaire zich heeft afgespeeld;
- overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de georganiseerde illegale (verzets-) activiteit in Oost
Nederland en de rol die verschillende bevolkingscategorieën (godsdienstige en politieke groeperingen,
beroepsgroepen, vrouwen, etc.) daarbij hebben gespeeld.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.
Opening en mededelingen.
2.
Vaststelling van de agenda.
3.
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 30 maart 2009 (zie blz. 2 t/m 4).
4.
Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2009 (zie blz. 5 t/m 9).
5.
Het financieel verslag over 2009 (zie blz. 10).
6.
Het verslag van de kascommissie.
7.
Benoeming leden kascommissie:
1) De heer J.P.A. Slomp en Mevr. Smeenk zijn leden kascommissie;
2) De heer Slomp is niet herkiesbaar, dit vanwege het bereiken van de maximale termijn.
8.
Begroting 2010 (zie blz. 11).
9.
Jaarprogramma excursies en lezingen 2010 (zie blz. 12).
10.
Bestuursverkiezing:
1) Aftredend en herkiesbaar de heer A.J. Reijers (voorzitter);
2) Bestuur is voornemens om het bestuur met een tweetal leden uit te breiden. Mevr. M.
Houtzager en de heer L.J.J. Gravesteijn hebben de afgelopen maanden al binnen het bestuur
mee gelopen en hebben te kennen gegeven dit graag in een bestuurslidmaatschap om te willen
zetten. Bestuur stelt dan ook voor om beide te benoemen tot algemeen bestuurslid van onze
vereniging.
11.
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 Zutphen door uw aanwezigheid zult tonen.
A.J. Reijers, voorzitter

A. Lammers, secretaris
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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 042 - 2009

Zutphen, juni 2009

Conceptverslag 27e jaarvergadering Historische Vereniging Zutphen, 30 maart 2009. Locatie IJsselpaviljoen te
Zutphen. Aanvang 20.00 uur. Einde 22.30 uur. Aanwezig 80 leden, inclusief alle bestuursleden.
01 Opening en mededelingen.
Voorzitter heet allen welkom en is verheugd met de goede opkomst. Gaat vervolgens kort in
op een aantal zaken die in het afgelopen verenigingsjaar hebben gespeeld. Het was al met al
een boeiend jaar. Vooral de nieuwe activiteiten van de werkgroep Lezingen/excursies zijn goed
bezocht. Ook het blad Zutphen kreeg een nieuwe impuls, mede als gevolg van een aantal
nieuwe leden in de redactie.
Afwezig met kennisgeving: mevr. Maarschalkerweerd en de heren H. Mulder en T. ter Heide.
02 Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
03 Verslag van de jaarvergadering gehouden op 31 maart 2008.
Verslag wordt onder dankzegging aan de samenstellers ongewijzigd vastgesteld.
04 Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2008.
Op voorstel van dhr. Wierda wordt bij punt 5 het kopje “Lezingen” gewijzigd in
“Lezingen/Excursies”.
Dhr. Wagenaar spreekt zijn waardering uit aan mevr. Willemsen en dhr. Veerwater voor
de voortreffelijke wijze waarop zij de fietsexcursie hebben verzorgd.
De overige verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. Voorzitter dankt allen die betrokken
waren bij de verenigingsactiviteiten en de tot standkoming van de verslagen.
05 Het financieel verslag over 2008.
Penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag. Vereniging is financieel
gezond. De voorraad boeken Barlheze is afgeboekt; 160 boeken liggen nog op voorraad. Bij
verkoop is dit een extra bate in het lopende boekjaar.
Post van € 800, -, voor de aanschaf enveloppen, veroorzaakt een overschrijding van de post
overige kosten.
De vergadering gaat zonder vragen akkoord met het verslag.
06 Het verslag van de kascommissie.
Voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor.
Zutphen, 26 maart 2009
Geachte leden,
Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 26 maart 2009 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 2008 geen aanleiding geeft tot het maken van kritische opmerkingen.
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Wij stellen u voor om de penningmeester en het bestuur te dechargeren.
w.g. Th. B. Hebing

w.g. J.P.A. Slomp.

De vergadering ondersteunt met applaus van harte de verklaring van de kascontrolecommissie.
07 Benoeming leden kascommissie.
Dhr. Th. Hebing is niet herkiesbaar, dit vanwege het bereiken van de maximale termijn.
De voorzitter dankt zowel dhr. Hebing als dhr. Slomp voor hun werkzaamheden.
Dhr. Slomp geeft aan dat hij ook volgend jaar weer zitting wil nemen.
Na een oproep voor een tweede lid van de kascontrolecommissie gaat de vergadering akkoord
met de benoeming van mevr. H. Smeenk als lid. Dhr. R. Rademakers is reservelid.
08 Begroting 2009.
Toelichting van de penningmeester op de begroting, vooral de investering voor een
nieuwe website, kosten worden geraamd op een bedrag van € 2.500,- tot € 3.000, -. Dit bedrag
zal vanuit de algemene reserve worden betaald.
Dhr. Wierda geeft aan dat in het boek van de WBHZ ook een DVD zal worden ingesloten,
dit n.a.v. een vraag van dhr. La Rose.
Voorzitter doet de vergadering een voorstel om de (mede-)oprichters van onze vereniging als
geste vrij te stellen van contributiebetaling. Dit betreft de volgende leden: mevr.
Maarschalkerweerd en de heren Harenberg, Scholten en Eggink.
Dhr. Harenberg geeft aan dat hij verrast is door deze geste.
Vergadering gaat vervolgens akkoord met dit voorstel van het bestuur.
Vervolgens gaat de vergadering akkoord met de begroting voor 2009.
09 Contributieverhoging 2009.
Na ampele discussie waarbij diverse leden suggesties doen c.q. opmerkingen maken over de
voorgestelde contributieverhoging, besluit de vergadering om akkoord te gaan met de
navolgende contributiebedragen per 1 januari 2009.

Contributieverhoging 2009
___________________________________________________________________________
Contributie bedragen sinds 2001
Enkel lidmaatschap
Dubbel lidmaatschap
Buitenlandse leden

Met ingang van 2009
€
€
€

16,00
21,00
25,00

€
€
€

18,50
24,00
30,00

Dhr. Koolhof, lid redactie blad Zutphen, doet het voorstel om aanpassing verkoop losse
nummers van het bestuur niet te honoreren, eerder om deze te verlagen, met als argument het
blad te zien als promotie. Voorzitter e.a. geven aan dat het lidmaatschap van de HVZ een
meerwaarde heeft, doordat leden 4x per jaar het blad krijgen. Na discussie wordt besloten om
de verhoging terug te brengen naar € 5,- , in plaats van € 5,50.

Aanpassing tarieven verkoop losse nummers blad Zutphen 2009
__________________________________________________________________________________________
Huidig tarief losse nummers

€

4,50

€

5,- m.i.v. 1 januari 2009

10 Jaarprogramma excursies en lezingen 2009.
Programma wordt zonder vragen voor kennisgeving aangenomen.
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11. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren A. Lammers (secretaris) en H. Blankhart (bestuurslid).
De vergadering gaat onder applaus akkoord met de herbenoeming van de twee heren.
Voorzitter doet vervolgens een oproep voor nieuwe bestuursleden. Volgend jaar is er een
aantal mutaties te verwachten.
12. Rondvraag en sluiting.
- Dhr. Veerwater verzoekt het bestuur om te bezien of er leden zijn die in aanmerking komen
voor het erelidmaatschap. Voorzitter zegt toe om dit binnen het bestuur te bespreken.
- Dhr. Harenberg komt nog even terug op het voorstel bij punt 9, vrijstelling contributie
(mede-)oprichters vereniging. Geeft een kort resumé over de start en de latere onrust in de
vereniging en zijn betrokkenheid bij de vereniging.
- Mevr. v.d. Werf vraagt de voorzitter om de bestuursleden voor te stellen. Dit verzoek
wordt van harte ingewilligd en de voorstelronde zal volgend jaar als eerste plaatsvinden.
- Dhr. v.d. Veen vraagt wat wij gaan doen met de website. De nieuwe website geeft, naast de
upgrading, meer mogelijkheden aan gebruikers om zelf de informatie te verversen en ook de
mogelijkheid om de nieuwsbrieven via dit systeem te verzenden. Maar ook de gebruikers
zullen nog meer actuele informatie kunnen verkrijgen.
- De voorzitter doet een oproep aan de leden voor bijdragen blad Zutphen.
Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid bij deze
vergadering om 20.45 uur.
Na afloop van de jaarvergadering volgt een lezing door de heer Jan Gibcus, oud hoofd Opleidingen en
Arbeid in de jeugdgevangenis, over de gevangenis in de Lunettestraat: bouwhistorie en bewoning.
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 werden de verschillende soorten gevangenen (en de daarbij behorende
regimes) besproken die in dit gebouw hun tijd hebben uitgezeten. De aanwezigen lieten zich graag
meevoeren in 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.
Gelet op de reacties, met name tijdens de lezing, werd deze inleiding door de vergadering erg
gewaardeerd.

Dieren, juni 2009
Ap lammers
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0. Bestuur.
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen (HVZ) kijkt met heel veel genoegen terug op een dynamisch
jaar 2009. Alvorens hierop in te gaan wil het bestuur ook in dit verslag haar dank overbrengen aan alle, ruim 40,
vrijwilligers/sters binnen de vereniging. Wij hebben ook dit jaar weer tijdens een informele bijeenkomst, vrijdag
18 december 2009, onze dank aan hen willen betuigen. De reacties op deze bijeenkomst waren ook nu weer
zonder uitzondering positief . Ook van hen die niet aanwezig konden zijn.
Plezierig was het dat op de oproep voor nieuwe bestuursleden twee leden van onze vereniging hierop positief
hebben gereageerd. Mevr. M. Houtzager en dhr. L.J.J. Gravesteijn hebben als asp. bestuurslid de
bestuursvergaderingen bijgewoond.
In dit verslag treft u een opsomming van de diverse activiteiten aan.
Het bestuur kwam in 2009 negenmaal in vergadering bijeen. Daarnaast heeft het dagelijkse bestuur tweemaal
overleg gevoerd met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen, hoofdredacteur blad Zutphen, meerdere malen met de
internetbeheerders en heeft de secretaris namens het bestuur met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen intensief
contact gehad over de uitgave van een boek. Met name het zoeken van subsidiegevers en sponsoren hadden zijn
speciale aandacht. Onder grote publieke belangstelling heeft op vrijdag 11 september 2009 in de Burgerzaal de
presentatie van het boek plaatsgevonden. Voormalig wethouder Kees Luesink, thans burgemeester in Doesburg,
ontving samen met wethouder Marieke Schriks het eerste exemplaar.
Ook dit jaar is er overleg geweest met wethouder Marieke Schriks van de gemeente Zutphen. Eveneens was er
dit jaar weer een overleg, o.l.v. de stadsarchivaris mevr. Femia Siero, met de historische verenigingen die tot het
werkterrein van Regionaal Archief Zutphen (RAZ) behoren. Door de zusterverenigingen uit Brummen en
Lochem is aangegeven dat zij graag met onze vereniging in 2011 een verzamelaarsbijeenkomst willen
organiseren. Het bestuur zal aan dit verzoek graag gehoor geven en heeft de werkgroep Excursies/lezingen
verzocht dit nader met de collega verenigingen te willen uitwerken.
De contacten met het RAZ en ons bestuur zijn erg positief. Sinds het ontstaan van de vereniging worden alle
bestuurs- en werkgroepvergaderingen in het archief gehouden. Wij prijzen ons gelukkig dat wij hiervoor gebruik
kunnen en mogen maken van de faciliteiten van het RAZ. 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.
In 2009 heeft een tweetal bestuursleden, te weten de voorzitter en secretaris, intensief samengewerkt met de
Internetwerkgroep bij de realisatie van de nieuwe website van onze vereniging. Mede dankzij de goedkeuring
door de ledenvergadering hebben wij in goede samenwerking met JDI internet professionals uit Dieren onze
nieuwe website kunnen ontwikkelen. Op 19 november 2009 is de nieuwe website operationeel geworden en
hebben wij hierop diverse positieve reactie mogen ontvangen. Dankzij de nieuwe website hebben wij ook
nieuwe mogelijkheden om de nieuwsbrieven gestandariseerd en gemakkelijker te verzenden. De website wordt
gemiddeld door 20 personen per dag bezocht.
Een aantal activiteiten willen wij toch nog kort even noemen;
•

•
•

De elektronische nieuwsbrief is in 2009 15 keer uitgekomen, dit als aanvulling op het actueeltje. Eind 2009
beschikten wij over 260 e-mailadressen . Ten opzichte van 2009 een daling. Dit is mede veroorzaakt door
het feit dat ontvangers vooraf toestemming dienen te geven voor de toezending van de electronische
nieuwsbrief. Een aantal leden en niet leden hebben hierop niet gereageerd.
In 2009 hebben wij 296 post / e-mail stukken mogen ontvangen en zijn er 218 externe post- en e-mail
stukken geproduceerd c.q. verzonden.
In 2009 organiseerde de Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oud Heusden, een bezoek aan de
stad Zutphen. In samenwerking met het Stedelijk Museum Zutphen heeft een vijftigtal leden een aangenaam
verblijf in Zutphen gehad.
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1. Ontwikkeling ledenbestand.
Stand per 1 januari 2009
Afmeldingen 2009
Leden die vertrokken zijn en/of niet
betalen
Nieuwe leden
Stand per 31 december 2009

545
-18
- 3
+67
591

2. Publiciteit.
Voor elke lezing en of activiteit is in 2009 met wisselend succes een persbericht verzonden naar de lokale pers.
Uit de opkomst tijdens de lezingen en excursies blijkt dat deze berichten worden overgenomen en ook gelezen
worden.
De vereniging was, samen met de werkgroepen Bouwhistorie, De Mars en Excursies/lezingen, met een stand
aanwezig bij Zutphen op Zondag en Open Monumentendag. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het
verstrekken van informatie over onze vereniging ook diverse boeken mogen verkopen. Tevens hebben wij enkele
nieuwe leden mogen verwelkomen.
In 2009 heeft een ad hoc werkgroep, bestaande uit Arend Jan Reijers en Ap Lammers, met de vrijwilligers van
het Museum Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) in Warnsveld op 19 september 2009 een gezamenlijke open dag
georganiseerd. Zie ook het verslag van de werkgroep Excursies en lezingen.
Verheugend was het ook dat de publicatie van het boek “Van Kelder tot Kap” o.m. de nationale pers heeft
gehaald. Naast dagblad de Stentor heeft ook dagblad Trouw op 19 december 2009 een artikel over het boek
geschreven, onder de titel “Wandelen door Meinder van der Kaaij, Op zoek naar de sporen die de historie op de
gevels van Zutphen heeft achtergelaten”.

3. Werkgroep Bouwhistorie Zutphen.
De werkgroepleden:
Gedurende het jaar bestond de werkgroep uit de volgende leden:
Piet Dullaert (aan het eind van het jaar gestopt), Margot Foury, Jan Frings (2e notulist), Michel Groothedde
(vicevoorzitter), Claire Heeroma, Ellen Hooijschuur, Henny Jansen (lid sinds april), Gosse Koolstra (notulist,
vanaf september met verlof), Dineke van Krimpen, Frans Leurink, Jos Oegema, Roel Stegeman, Sietze Wierda
(secretaris) en Constant Willems (voorzitter). Jeroen Krijnen (gemeentelijk bouwhistoricus) was adviseur.
Vergaderingen:
De reguliere werkgroepvergaderingen werden iedere eerste dinsdag van de maand (behalve in augustus)
gehouden. In het voorjaar en het najaar vergaderden de voorzitter en de secretaris met bestuursleden van de
HVZ. Er is veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding van onze nieuwe publicatie Van kelder tot Kap. De
redactie, die al in 2008 was gevormd, heeft dit jaar intensief vergaderd met het bestuur en de uitgever.
Pandenonderzoek:
We hebben ons in meerdere of mindere mate beziggehouden met de volgende panden: Laarstraat 59, Beekstraat
2a, Broederenkerkplein 17, Hoek Laarstraat/Hogestraatje, Barlheze 53 (en omgeving), Waterstraat 45,
Spittaalstraat 65-69, Kortehofstraat 14/14a, Kreynckstraat 3, Oudewand 17-19, Graaf Ottosingel 165 (a),
Heukestraat 51, Frankensteeg 12a. Sommige onderzoeken zijn afgerond, andere zullen in het volgende jaar
ongetwijfeld een vervolg krijgen.
Presentatie:
Tijdens Zutphen op Zondag (12 april) en het Open Monumentendag (12 en 13 september) hebben we ons weer
gepresenteerd via een kraam in de Burgerzaal. Voor het eerst deden we dat samen met de HVZ, dat was een
succes.
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De vrijdagmiddag, 11 september 2009, voorafgaand aan Open Monumentedag was een belangrijk moment: toen
werd ons nieuwe boek Van kelder tot kap publiekelijk aangeboden. We zijn trots op deze bouwhistorische
wandeling door Zutphen, waarvoor velen van ons hebben geschreven, getekend en gefotografeerd, en waarvan
de lezer, wandelaar en kijker veel over de Zutphense bouwhistorie kan opsteken.
Wat ons verder bezighield:
• Dineke van Krimpen en Jan Frings hebben zich ingezet voor een duurzame opslag van de vele digitale
foto’s, die we maken van de onderzochte panden. Het ziet er naar uit dat een externe harde schijf hiervoor
de beste oplossing is.
• Jan Frings is met de digitale archiefdocumentatie, onder de naam ZinC, weer flink gevorderd. Even waren
we bang, dat de nieuwe (uitbestede) website van de HVZ roet in het eten zou gooien, maar het lijkt er nu op,
dat onze pandenbestanden in de nabije toekomst integraal via de server kunnen worden geraadpleegd.
• Het huisbordjesproject leed schipbreuk, toen er binnen de gemeente werd besloten een commissie in te
stellen, die moest gaan nadenken over beleid aangaande dit onderwerp. Nu we zelf sponsors hebben
gevonden mogen we de plaatsing van de volgende drie bordjes realiseren. Wat er in de verdere toekomst
gaat gebeuren weten we nog niet.
• Op 10 oktober hebben meerdere werkgroepleden een bezoek gebracht aan ‘De Loowaard’ bij Duiven;
Constant Willems is bij de restauratie van deze havezate betrokken geweest en hij heeft de bezoekers
hierover uitleg gegeven.
• Onze werkgroep bestond 15 jaar. Redactie van het boek Van Kelder tot kap heeft het door het bestuur aan
hen beschikbaar dank-je-wel-gestelde bedrag voor een etentje door gesluisd naar de gehele werkgroep. Dit
om gezamenlijk in januari 2010 het heugelijke feit van 15 jaar WBHZ te vieren.
• Er is een idee ontstaan om leerlingen van de basisscholen en van het voortgezet onderwijs bij ons werk te
betrekken. In het volgende jaar zullen we ons hierover beraden.
Sietze Wierda.

4. Werkgroep Excursies en Lezingen.
Voortbouwend op het succes van 2008 werden in het verslagjaar opnieuw kleinschalige, exclusieve excursies
georganiseerd. De belangstelling daarvoor was onverminderd groot. Niet alleen leden meldden zich voor de
activiteiten aan, ook wist de HVZ veel niet-leden te bewegen om deel te nemen. Volgens doelstelling zijn enkele
deelnemers daarna lid van de vereniging geworden. Naast de excursies werd één lezing en één thema-avond
georganiseerd. De doelstelling om een jonger publiek voor de activiteiten van de HVZ te interesseren is
vooralsnog niet bereikt.
Het nieuwe seizoen werd op 26 januari geopend door bouwhistoricus Geert Oldenmenger (onderzoeks- en
adviesbureau BAAC) over de Zutphense architect Langenberg. In Zutphen is het ambt van stadsarchitect drie
generaties lang bekleed door een Langenberg. Ter afsluiting van zijn studie Kunstgeschiedenis werd door
Oldenmenger onderzoek gedaan naar de laatste in de lijn van stadsarchitecten uit deze familie: Adriaan Barent
Willem Langenberg (1814-1866). Opkomst: 55 personen.
Op 15 april hield bewoner Sietze Wierda wederom open huis in het monumentale pand Kerkhof 2. Opkomst: 19
personen.
Na afloop van de jaarvergadering op 30 maart vertelde dhr. Jan Gibcus over de geschiedenis van de voormalige
gevangenis aan de Lunettestraat. Aan de hand van talloze afbeeldingen wees dhr. Gibcus het publiek op de
verschillende categorieën gedetineerden die achtereenvolgens in de gevangenis verbleven en de aanpassingen die
deze veranderingen aan het gebouw vereisten. Opkomst: 80 personen.
Opnieuw hielden mevr. Gerrie Willemsen en dhr. Chiel Veerwater op 13 mei een fietsexcursie over De Mars.
Dit stadsdeel is volop in ontwikkeling. Van het oude industriegebied lijkt misschien niet veel meer over, maar
beide werkgroepleden wisten geïnteresseerden opnieuw te boeien met hun verhalen en kennis over het verleden.
Opkomst: 15 personen.
Voor de eerste keer werd een excursie georganiseerd op de Bleek aan de Martinetsingel. Dit unieke gebied aan
de rand van het stadscentrum werd op 10 juni onder de enthousiaste leiding van dhr. Sietze Wierda betreden en
toegelicht. Opkomst: 22 personen.
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Op zaterdag 19 september hield de vereniging in samenwerking met Museum Het Groot Graffel een ONG-dag.
Zowel het museum als het RAZ was geopend om het publiek kennis te laten maken met de rijke geschiedenis
van het Oude- en Nieuwe Gasthuis in Zutphen. Naast tentoonstellingen waren door de samenstellers (waaronder
de HVZ-leden Henri Blankhart, Mickey Houtzager, Ap Lammers en Arend Jan Reijers) een rondwandeling
(o.l.v. Mickey Houtzager en Roel Stegeman), fietsroute en diapresentatie gemaakt. Voor kinderen was er
speurtocht en een kleurwedstrijd. Opkomst: 40 personen.
Na de succesvolle excursies door het Barlhezekwartier in 2008 namen op 21 oktober HVZ-leden dhr. Dick
Eikelboom en mevr. Ria Gresnigt wederom veel geïnteresseerden mee door deze oude en levendige wijk.
Opkomst: 19 personen.
Geheel volgens verwachting bleek de excursie op 18 november in en om het Agnietenconvent aan de Oude
Wand een groot succes. Al snel was de beperkte inschrijving voor deze exclusieve excursie vol. Het convent
werd in de zomer van 2009 ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. De excursie kon worden georganiseerd dankzij
de accurate medewerking van gastheer Het Gelders Erfgoed en de deskundige medewerking van excursieleider
dhr. Henk Demoed. Opkomst: 17 personen. Jammer was dat een aantal personen zonder afmelding niet op
kwamen dagen, waardoor wij een aantal personen hebben moeten teleurstellen, die graag aan deze excursie
hadden willen deelnemen.
Sluitstuk van het lezingen- en excursieprogramma 2009 was de thema-avond “Zutphen verzamelt”.
Aanvankelijke pogingen om ook de jeugd te interesseren voor dit thema door een themamiddag te houden,
werden vanwege de lauwe reacties gestaakt. Ook al was het aantal deelnemende exposanten niet overtuigend
groot, toch kon de vereniging terugkijken op een geslaagde avond. Er waren redelijk veel gasten, een
enthousiaste wethouder Schriks, bezoek van burgemeester Gerritsen en duidelijk verhalen van dhr. Paul van den
Heuvel (TV Toys/Spoenk) en mevr. Lian Jeurissen (Stedelijk Museum Zutphen). Grootste winst van de avond
was ongetwijfeld de collegiale deelname van leden van de Oudheidkundige Vereniging De Marke
(Brummen/Eerbeek) waarmee meteen een afspraak werd gemaakt een soortgelijk evenement te houden in 2011.
Opkomst: ca. 65 personen.
Werkgroepleden: mevr. Mary van der Haring en de heren Etienne van den Hombergh en Ap Lammers.

5. Werkgroep Garnizoensstad Zutphen.
De werkgroep Garnizoensstad Zutphen is in maart 2009 van start gegaan. Het idee achter deze werkgroep is dat
Zutphen vanaf het begin van de 17e eeuw tot het eind van de Eerste Wereldoorlog een garnizoen heeft gehad en
dat het zeker interessant is om na te gaan wat de rol van Zutphen was in de landsverdediging en wat het effect is
geweest van drie eeuwen garnizoenen in Zutphen.
Dit eerste jaar is zoals te verwachten veel tijd besteed aan discussies over de afbakening van het studieterrein en
de opdeling in deelgebieden. Daarnaast zijn de eerste tussenresultaten van sommige onderzoeken ook al
opgeleverd. De werkgroep kwam dit jaar zeven keer bij elkaar.
De groep is begonnen met als deelnemers de heren Jan Hendrik Bruseker, Hans Gewin, Rob Kammelar, Joop
Tangerink en Dennis Voigt. De heren Gewin en Voigt hebben de groep weer verlaten maar Rob Rademaker is
erbij gekomen. Arend Jan Reijers is de vertegenwoordiger van het bestuur voor deze werkgroep.

6. Internet.
Tweeduizend en negen was het jaar van overleg over de te nemen stappen naar een nieuw vormgegeven site voor
de HVZ. Er was gedurende het gebruik van onze “oude” site behoefte ontstaan om met meer mensen aan de site
te kunnen werken. Daarbij zou het prettig zijn als de opmaak van de site door middel van een zogenoemd CSS
(Cascading Style Sheets) systeem zou worden aangestuurd. Dat betekent een uniforme opmaak voor alle
pagina's, wat in het bestaande stelsel handmatig per gemaakte pagina moest gebeuren. Zoals de geregelde
bezoeker zal hebben gemerkt is het resultaat dat - door een extern bureau - de website van de HVZ geheel is
vernieuwd. Er zijn minder knoppen en de verwachting is dat de bezoeker gemakkelijker zijn of haar weg vindt.
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De site van de HVZ geeft toegang tot enkele databases. Dat was al geruime tijd het geval voor die van het
tijdschrift Zutphen. Hier kan men op eenvoudige wijze nagaan over welke onderwerpen en door welke schrijvers
in dit tijdschrift is gepubliceerd. Verder is een kleine database, ontleend aan de adresboeken aan de site
toegevoegd. Weliswaar zijn de volledige adresboeken te raadplegen via de site van het RAZ, maar beide
benaderingen vullen elkaar goed aan.
Werkgroepleden: de heren Jan Frings en Paul Ploegman.

7. Tijdschrift Zutphen.
In de samenstelling van de redactie kwam in het verslagjaar geen verandering. In 2009 nam het volume van ons
kwartaalblad toe met 16 redactionele pagina’s, waardoor het jaartotaal op 126 kwam. De ontwikkeling die wij
vorig jaar schetsten – een groeiende kopijstroom – zette ook dit jaar door. Steeds meer mensen weten de weg
naar het RAZ (en andere archieven) te vinden, wat niet zelden resulteert in interessante artikelen. Zonder
uitzondering was de aangeboden kopij niet alleen van goede kwaliteit maar ook gevarieerd qua onderwerpkeuze.
Nogal wat artikelen moesten noodgedwongen naar 2010 doorgeschoven worden. Hoe comfortabel een
kopijvoorraadje voor de redactie ook is, voor de auteurs is dit minder plezierig; zij moeten soms geruime tijd
wachten voordat hun artikel in druk verschijnt. Voor zover dat mogelijk is bij een kwartaalblad, probeert de
redactie aan te haken bij de actualiteit. Het feit dat het in 2009 vijfenzestig jaar geleden was dat Zutphen
getroffen werd door een noodlottig bombardement, was voor de redactie aanleiding om in nr. 4 uitgebreid
aandacht te schenken aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor Zutphen. En in het kader van de
manifestatie De IJssel in Beeld verschenen twee artikelen over de oude IJsselbrug. Meer dan voorheen schenkt
de redactie aandacht aan de illustrering van het kwartaalblad. Er wordt dankbaar gebruikgemaakt van de
omvangrijke beeldcollecties van het Stedelijk Museum en het RAZ, en dankzij de voortschrijdende digitalisering
ook steeds meer van andere beeldarchieven.
Redactie: mevr. Femia Siero en de heren Jan Frings, Theo Hebing, Han Koolhof en Christiaan te Strake.

7.1 Bezorging blad Zutphen.
Het bestuur van de HVZ 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.
Coördinatoren: de heren Henri Blankhart en Arend Jan Reijers.

8. Werkgroep De Mars.
De werkgroep is in 2009 diverse malen bijeen geweest. Ook waren de leden bijna wekelijks aan te treffen in de
studiezaal van het RAZ. De werkgroep heeft naast het verzamelen van kaarten, foto’s, verhalen, etc. ook met
diverse personen en organisaties gesproken. 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 en ook foto’s e.d. ter beschikking willen stellen. Daarnaast
krijgt de werkgroep informatie van onderzoekers/sters die in het archief van het RAZ gegevens over de Mars
tegenkomen. In 2009 heeft de werkgroep versterking gekregen door een nieuw lid, te weten Bert Gravesteijn. Na
ampel overleg is besloten dat de werkgroep er naar streeft om in 2011 met een boek over de wijk De Mars te
komen.
Werkgroepleden: mevr. Gerrie Willemsen en de heren Chiel Veerwater, Cor Bierhof, Bert Gravesteijn en Ap
Lammers voorzitter)
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Agendapunt 5.

Resultatenrekening 2009
Lasten

Baten

Werkelijk
€

Begroot
€

Tijdschrift Zutphen
Lezingen/excursies
Kosten boek Van
kelder tot kap

8706
1205
16729

8200
2100
17500

Werkgroepen

300

500

Contributies/
abonnementen
Jaarvergadering

241

350

341

600

Representatiekosten
Bestuurs- en
secretariaatskosten
Externe publiciteit
Oninbare
contributies
Overige kosten
Kosten website

461
402

200
250

250
54

250
0

521
4561

550
3000

Totaal

33771

33500

Balans per 31 december 2009
Activa
31-12-2009
€

31-12-2008
€

Kas

139

62

Postbank

195

8934

28135

27159

ING
Spaarrekening

Totaal

28469

36155

Werkelijk
€

Begroot
€

11339
1014
11659

10250
1000
13200

2379

750

976

1000

Ontrekking
subsidie
Boekenfonds
Gemeente
Zutphen
Tekort

4300

4300

2104

3000

Totaal

33771

33500

Contributies
Advertenties
Opbrengst boek
Van kelder tot
kap
Verkoop
boeken/tijdschrift
Bankrente

Passiva
31-12-2009
€

31-12-2008
€

4775

9075

8200

8200

0

845

0

100

Boekenfonds
subsidie
Gemeente
Zutphen
Boekenfonds
eigen beheer
Fonds
Bouwhistorie
Voorziening
dub. Debiteuren
Crediteuren
Vooruit
onvangen
contributies
Reserve

3542
18

3849
48

11934

14038

Totaal

28469

36155
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Agendapunt 8.
Begroting 2010
Lasten
Tijdschrift Zutphen
Lezingen/excursies
Jaarvergadering
representatie
Website
Bestuurs- en
secretariaatskosten
werkgroepen
Contributie /abonnementen
Externe publiciteit
Overige kosten
Totaal

€
9000
1900
350
450
800
400

Baten

€

Contributies
Verkoop boeken/tijdschriften
advertenties
bankrente

11600
1600
1000
500

Totaal

14700

700
250
250
600
14.700
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Overzicht excursies / lezingen Historische Vereniging Zutphen /2010
Omschrijving activiteit

2010
IJsselpaviljoen

Aantal deelnemers/
sters
2010
Onbeperkt

IJsselpaviljoen

Onbeperkt

Frans van Uem

Start Kerk in
Warnsveld

15 personen

14 april 2010
14.00 uur

Wandelen door het
Waterkwartier

Jan Gibcus

15 personen

19 mei 2010
14.00 uur

Wandelen door de wijk
Nieuwstad
Excursie op/om de Bleek

Rob Rademaker

Start ingang voormalig
jeugdgevangenis,
Lunettestraat, Zutphen
Start archief

15 personen

Sietze Wierda

Kerkhof 2, Zutphen

Wandelen door de wijk
Nieuwstad

Rob Rademaker

Start archief

Minimum 3 personen
Maximum 10
personen
15 personen

9 juni 2010
14.00 uur
7 juli 2010
14.00 uur
15.30 uur
8 september 2010
14.00 uur

Lezing over vluchtelingen
langs de grens in de
Achterhoek

Jessie Jongejans

IJsselpaviljoen

onbeperkt

2010
Inleiding
Inleiding na afloop
jaarvergadering
Thema “Illegaliteit in Oost
Nederland”
Historische wandeling door
Warnsveld

Inleider c.q.
begeleider
2010
Thomas von der
Dunk
Coen Hilbrink

Locatie

Datum en tijdstip

Bijzonderheden

2010
18 januari 2010
20.00 uur
29 maart 2010
20.45 uur

2010
Leden gratis.
Overigen € 2,50.
Leden gratis
Overigen € 2,50

Opgave noodzakelijk
Leden gratis.
Overigen € 2,50.
Helaas geen aanmelding meer
mogelijk. Wachtlijst.

15 november 2010

Opgave noodzakelijk Leden gratis.
Overigen € 2,50.
Opgave noodzakelijk
Leden gratis. Overigen € 2,50.
Opgave noodzakelijk
Leden gratis.
Overigen € 2,50.
Leden gratis. Overigen € 2,50.

Wijzigingen en aanvullingen zijn mogelijk. Zie website Historische Vereniging Zutphen http://www.historie-zutphen.nl
Opgave kan schriftelijk via e-mail: info@historie-zutphen.nl of telefonisch bij coördinator excursies/lezingen Mary van der Haring.
Telefonisch bereikbaar onder nummer 0575 – 470876
.
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