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HVZ - 13 - 2011 

 
Zutphen, maart 2011 

Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen. 
 
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 29e jaarvergadering van de Historische Vereniging Zutphen. De 
bijeenkomst zal plaatsvinden in IJsselpaviljoen, IJsselkade te Zutphen. Op maandag 28 maart 2011. Aanvang 20.00 uur. Zaal 
is open om 19.30 uur. Na afloop van de jaarvergadering (20.45 uur) volgt een lezing door schrijver Wil Schackmann. 
Thema inleiding: “Zutphense subcommissie van weldadigheid en de Zutphense kolonie”. 

Wil Schackmann is schrijver van het boek De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer 
natie. Bij uitkomen werd het boek allerwegen geprezen om de “nabijheid” waarmee de kolonie en de kolonisten 
werden beschreven. VPRO´s OVT: “Zeer de moeite waard”. Historisch Nieuwsblad: “Het komt niet vaak voor 
dat een historicus het leven van gewone mensen uit de tijd voor de twintigste eeuw kan beschrijven. Daarom is 
Schackmanns boek buitengewoon waardevol”. Op deze avond vertelt hij over de subcommissie van 
weldadigheid Zutphen die niet alleen in de stad zelf geld voor het goede doel ophaalde, maar ook in 24 
omliggende plaatsen, en beschrijft hij het leven op de kolonie aan de hand van verhalen over Zutphense 
kolonisten. Over weldadigdoeners en “bewelddadigden” die soms nogal moeite hadden elkaar te begrijpen, over 
de Zutphense kolonist Petrus Wolfs die wegens “schapen slagten” wordt opgesloten maar daarna de rest van zijn 
leven kolonist blijft, over een 25-jarige Zutphense die wordt verdacht van “onzeedelijken omgang”, over de 
Zutphenaar De Rijp, met de fraaie voornamen Petrus Constantinus, die voor de koloniedirectie geld en goederen 
uit Steenwijk ophaalt maar daarbij “meer malen zoo beschonken is geraakt, waarom men hem niet meer als 
gewonen ordonnance heeft kunnen gebruiken”. Maar ook over de succesnummers wier geslachten de armoede 
voorgoed achter zich laten.  

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 29 maart 2010 (zie blz. 2 en 3) 
4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2010 (zie 4 t/m 8) 
5. Het financieel verslag over 2010 (blz. 9) 
6. Het verslag van de kascommissie 
7. Benoeming leden kascommissie 

1) Mevr. Speek en de heer R. Rademaker zijn leden kascommissie, 
De heer Rademaker is niet herbenoembaar.  

8. Begroting 2011 (blz. 10) 
Toelichting op de begroting door de penningmeester 
Voorstel tot contributie verhoging 

9. Jaarprogramma excursies en lezingen 2011 (blz. 11 en 12) 
10.        Bestuursverkiezing 

1) Aftredend en herkiesbaar is de heer H. Verlaak (penningmeester) 
      11.         Dank je wel aan vertrekkende werkgroepleden  
      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 



Concept jaarstukken HVZ 2010 2 

              
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 024 - 2010 

 
Zutphen, april 2010 

 
Concept verslag 28e jaarvergadering Historische Vereniging Zutphen, 29 maart 2010. Locatie IJsselpaviljoen te Zutphen. 
Aanvang 20.00 uur. Einde 22.30 uur. Aanwezig 90 leden, inclusief alle bestuursleden. 
 

1. Opening en Mededelingen 
Voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom en is verheugd over de goede opkomst.  
 
Voorzitter vraagt allen om een moment van stilte voor hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Zo is o.m. één van de 
oprichters van onze vereniging, de heer Eggink, overleden. 
 
Voorzitter gaat vervolgens kort in op het afgelopen jaar. Onderstaand treft u de uitgesproken tekst aan.  
Bij het begin van deze jaarvergadering kunnen we constateren dat de vereniging in het achter ons liggende jaar weer heel 
veel activiteiten ontplooid heeft. 
De werkgroepen, commissies, redactie en vele anderen hebben zich beijverd om u een aantrekkelijke mix aan te bieden. 
Het leuke is dat we ook merken dat men dat op prijs stelt. Zo groeide het ledental tot bijna 600 leden! 
Als bestuur zou je dan graag willen weten waar dat aan te danken is maar dat weet je nooit zeker. 

o Waren het de publicaties in de vorm van het tijdschrift en het jongste boek? 
o Was het een effect van de vernieuwde website? 
o Was het het zeer aantrekkelijke programma samengesteld door de werkgroep lezingen en excursies. 

Het blijft raden maar één ding is zeker, het was te danken aan allen die zich op een of andere manier actief ingezet hebben 
voor onze vereniging. 
Het bestuur is allen die zich hebben ingezet daar heel dankbaar voor en hoopt dat zij dat in het voor ons liggende jaar 
wederom zullen doen.  

 
Afwezig met kennisgeving: de heren T. ter Heide, K. Luesink en H. Koolhof 
 
2. Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 30 maart 2009 
Voorzitter merkt op dat zowel in de agenda als in het verslag de naam van mevr. Speek onjuist is weergegeven. 
Waarvoor onze excuses.  
Verslag, pagina 2 tot en met 4, wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2009 

4.0 Verslag bestuur, pagina 5, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.1 Ontwikkeling ledenbestand, pagina 6, wordt voor kennisgeving aangenomen 
4.2 Publiciteit, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.3 Werkgroep bouwhistorie Zutphen, blz. 6 en 7, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.4 Werkgroep excursies en lezingen, blz. 7 en 8, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.5 Werkgroep Garnizoensstad Zutphen, blz. 8, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.6 Internet, blz. 8 en 9, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.7 Tijdschrift Zutphen, blz9, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.8 Werkgroep excursies/lezingen, blz 9, wordt omgewijzigd vastgesteld 
 
Voorzitter dankt alle bij de vereniging betrokken vrijwilligers/sters die zich in 2009 voor de vereniging hebben 
ingezet. Vergadering onderstreept dit met applaus. 
 

5. Het financieel verslag over 2009   
Penningmeester geeft een korte toelichting op een aantal posten. Met name de onder- en overschrijdingen. 
Vanuit de vergadering worden geen aanvullende vragen gesteld en/of opmerkingen gemaakt. 
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6. Het verslag van de kascommissie. 

Door de onjuiste tenaamstelling is mevr. Speek dit jaar niet betrokken geweest bij de kascontrole. Reservelid, 
de heer Rademaker, heeft samen met de heer Slomp, de boeken gecontroleerd. 
Voorzitter leest onderstaande door de kascommissie opgestelde verklaring voor: 
 

Zutphen, 16 maart 2010 
   
  Geachte leden van de Historische Vereniging Zutphen 
 
  Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 16 maart 2010 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 2009 geen aanleiding geeft tot het maken van kritische opmerkingen. 
  Wij stellen u dan ook voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren. 
 
  w.g. J.P.A .Slomp     w.g. R.J. Rademaker. 
 

De vergadering ondersteunt met applaus van harte de verklaring van de kascontrolecommissie en verleent 
penningmeester en bestuur decharge voor het door hen gevoerde (financiële) beleid.. 

 
7. Benoeming leden kascommissie 

De heer J.P.A. Slomp en mevr. Speek zijn leden kascommissie. 
De heer Slomp is niet herkiesbaar, dit vanwege het bereiken van de maximale termijn. Mevr. Speek en de heer 
Rademaker verklaren zich beiden akkoord met hun benoeming tot lid van de kascontrole commissie. De heer 
Slomp wordt van harte bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. De heer Arkesteijn geeft zich op als 
reservelid kascontrole commissie. 

 
8. Begroting 2010  

Na een korte toelichting door de penningmeester gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde begroting 
2010. 
 

9. Jaarprogramma excursies en lezingen 2010 
- Voorzitter werkgroep excursies lezingen/excursies, de heer Van den Hombergh, deelt de vergadering mede 
dat de excursie van 14 april o.l.v. de heer van Uem, wegens familie omstandigheden, geen doorgang kan 
vinden. Mevr. Bennink biedt zich om op die middag een excursie te willen begeleiden die als thema 
bouwmeester Hellenraet zal hebben. Deze excursie zal langs de panden gaan die door deze architect zijn 
ontworpen. Maximaal 12 personen. Dit zal met alle betrokkenen worden opgenomen. 
 
- Vanuit de vergadering worden een aantal opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan voor de uitbreiding van 
het aantal excursies. Dit jaar blijkt dat de excursies al heel snel zijn volgeboekt. Dat is een goed teken, maar 
bijvoorbeeld wel jammer voor de nieuwe leden die pas in Zutphen zijn komen wonen. Na discussie wordt door 
het bestuur en werkgroep excursies/lezingen toegezegd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het 
aantal excursies voor 2010 te verhogen. Hierbij rekening houdende met de beschikbaarheid van de 
excursieleiders en het volle programma. Informatie volgt via o.m. via de website en elektronische nieuwsbrief 
“Op de Rol in historisch Zutphen”. 

   
10.        Bestuursverkiezing 

2) Aftredend en herkiesbaar de heer A.J. Reijers (voorzitter) 
Secretaris Ap Lammers neemt tijdelijk de voorzittershamer over en vraagt de vergadering of men akkoord kan 
gaan met herbenoeming van de heer Reijers tot voorzitter. Vergadering gaat met applaus akkoord met dit 
voorstel. Secretaris feliciteert de heer Reijers met zijn herbenoeming en draagt de leiding van de vergadering 
aan hem over.   
3) Bestuur is voornemens om het bestuur met een tweetal leden uit te breiden. Mevr. M. Houtzager en de 

heer B. Gravesteijn hebben de afgelopen maanden al binnen het bestuur meegelopen en hebben te kennen 
gegeven dit graag in een bestuurslidmaatschap om te willen zetten. Bestuur stelt dan ook voor om beiden 
te benoemen tot algemeen bestuurslid van onze vereniging. 
Vergadering gaat, na het voorstellen van beide nieuwe bestuursleden, met applaus akkoord met deze 
benoemingen. Voorzitter nodigt de nieuwe bestuursleden uit om achter de bestuurstafel zitting te nemen. 
 

11. Rondvraag en sluiting 
- E-mailadres op overzicht excursies/lezingen is niet correct. Dit zal worden aangepast. 
- In het jaarverslag samenstelling bestuur opnemen. Dit zal in het jaarverslag 2010 worden opgenomen. 
- Opgemerkt wordt dat de Historische Vereniging Texel, 12.800 inwoners, 950 leden heeft. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de genealogisch afdeling die deze vereniging kent. Wellicht ook iets voor de Historische 
Vereniging Zutphen. Bestuur zegt toe om dit in het komende jaar te zullen bestuderen. 
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Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid bij deze vergadering om 20.45 uur. 
 

Na afloop van de jaarvergadering (20.45 uur) volgde een lezing over de illegaliteit in Oost Nederland. Deze 
lezing is gegeven door Coen Hilbrink, historicus. Onder meer ging zijn inleiding over zijn persoonlijke 
betrokkenheid bij het thema. Inleider woont nu tegenover het politiebureau in Zutphen waaruit in 1944 zijn 
oom Cor gewapenderhand een gevangene heeft bevrijd. Ook de affaire Slagman bij Gorssel en het historisch 
kader waarbinnen deze affaire zich heeft afgespeeld kwam aan de orde. De heer Hilbrink gaf inzicht in 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. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 Rooster van aftreden van het bestuur van de 
Historische Vereniging Zutphen. 

 
Spelregels: 
• Volgens de statuten mag een bestuurslid maximaal 4 jaar in functie blijven, daarna mag hij/zij zich herkiesbaar stellen. 
• Van het dagelijks bestuur mag per jaar maar één lid aftreden. 
 

Namen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Hr. A.J. Reijers 
(voorz.) 

   xxxx    xxxx 

Hr. A. Lammers (secr.)    xxxx    xxxx  
Hr.. E. v.d. Hombergh   xxxx    xxxx   
Hr. H. Verlaak (penn.) xxxx    xxxx    
Hr. H. Blankhart   xxxx    xxxx  
Mevr. M. Houtzager    xxxx    xxxx 
Hr. B. Gravesteijn    xxxx    xxxx 

 
0. Bestuur. 

 
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen kijkt met heel veel genoegen terug op wederom een dynamisch jaar 2010 
met een tweetal hoogtepunten. Alvorens hierop in te gaan wil het bestuur ook in dit verslag zijn dank overbrengen aan alle, 
ruim 40, vrijwilligers/sters binnen onze vereniging. Zonder hen is al hetgeen wij u kunnen bieden niet uit te voeren. Ook dit 
jaar hebben wij weer tijdens een informele bijeenkomst, vrijdag 17 december 2010, onze dank aan hen willen betuigen. De 
reacties op deze bijeenkomst waren ook nu weer zonder uitzondering positief .Met name ook het feit dat wij een inleiding 
hebben laten verzorgen over nut en noodzaak van sociale media.  
 
In dit verslag treft u een opsomming van de diverse activiteiten aan. Het bestuur kwam in 2010 achtmaal in vergadering 
bijeen. Daarnaast heeft het dagelijkse bestuur tweemaal overleg gevoerd met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen. In de drie 
overige werkgroepen is een bestuurslid aanwezig waardoor de informatie, zowel mondeling als schriftelijk via de verslagen 
wordt uitgewisseld.  
 
In juli 2010 hebben wij van wethouder Marieke Schriks van de gemeente Zutphen afscheid genomen. Helaas heeft de nieuwe 
wethouder de heer La Rose, nog geen gehoor gegeven aan ons verzoek tot een gesprek. Ook was er dit jaar weer een overleg, 
o.l.v. de stadsarchivaris, mevrouw Femia Siero, met de historische verenigingen die tot het werkterrein van Regionaal 
Archief Zutphen behoren. Het door de zusterverenigingen in 2009 aangegeven verzoek om met de vier verenigingen in 2011 
een verzamelaarsbijeenkomst willen organiseren is nader uitgewerkt en zal op19 maart 2011 in Gorssel gaan plaatsvinden..  
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. 
 
De nieuwe website wordt gemiddeld door 12 personen per dag bezocht.  
 
Een aantal activiteiten willen wij toch nog kort even noemen. 
• De elektronische nieuwsbrief is in 2009 vijftienmaal uitgekomen, dit als aanvulling op het actueeltje. Eind 2010 

beschikten wij over 290 e-mailadressen. Ten opzichte van 2010 een stijging van 22 adressen. 
• In 2010 hebben wij 268 post- en e-mailstukken mogen ontvangen en zijn er honderden in- en externe post- en e-

mailstukken geproduceerd c.q. verzonden. 
• Op 19 mei 2010 hebben wij tijdens een korte bijeenkomst bij de start van de excursie in het Waterkwartier, ons 600e lid 

mogen verwelkomen. Uit de handen van onze voorzitter ontving de heer Hans Post uit Zutphen alle door de vereniging 
uitgegeven boekwerken en natuurlijk een mooie bos bloemen. 

• Op 5 juni 2010 ontving de werkgroep Bouwhistorie voor het door onze vereniging uitgegeven boek Van kelder tot kap 
de eerste prijs van de Dialectkringen Achterhoek en De Liemers, De Vereniging Vrienden van de Streektaal veur 
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Lochem en Umgeving en het Staring Instituut. Van de drie genomineerden voor “Het beste boek dat betrekking heeft op 
de streek” en dat in 2009 is verschenen, kwam dit boek als beste uit de bus.  De geldprijs van  € 500,- zal door de leden 
van de werkgroep in 2011 worden gebruikt voor een sociaal event, waar ook de heer en mevrouw Diepenmaat van 
Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau bij betrokken worden.  

 
1. Ontwikkeling ledenbestand. 
  

Stand per 1 januari 2010 591 
Afmeldingen 2010  -23 
Nieuwe leden +48 
Stand per 31 december 2010 616  

 
2. Publiciteit. 
 
Voor elke lezing en of activiteit is in 2010 met wisselend succes een persbericht verzonden naar de lokale pers. Zowel de 
Stentor als de Zutphense Koerier hebben deze regelmatig in hun uitgave opgenomen. Maar ook zijn deze geplaatst op de 
diverse websites als de Weekkrant, Buurtlink etc. Daarnaast heeft de vereniging een Twitter account, met 140 volgers en een 
Facebook account met 30 vrienden. Uit de opkomst tijdens de lezingen en excursies blijkt dat onze berichten worden 
overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen worden. 
 
De vereniging was, samen met de werkgroepen met een stand aanwezig bij de 25e Zutphen op Zondag en Open 
Monumentendag in oktober. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het verstrekken van informatie over onze vereniging ook 
diverse boeken mogen verkopen. Daarnaast mochten wij ook dit jaar enkele nieuwe leden verwelkomen. Tevens kregen wij 
bruikbare suggesties voor nieuwe activiteiten. 
 
3. Werkgroep Lezingen en Excursies. 
 
Net als de afgelopen jaren bestond het programma van de werkgroep in het verslagjaar uit enkele lezingen en kleinschalige 
excursies. Voor zowel de lezingen die in winterperiode in het IJsselpaviljoen werden gehouden als de excursies die in de 
lente en zomer werden gehouden, bestond onverminderd veel belangstelling. In de jaarvergadering gehouden in maart 2010 
deden de leden daarom een verzoek om het aantal excursies uit te breiden. Voor het verslagjaar stond toen het programma al 
vast. De werkgroep heeft voor het programma voor 2011 wel gehoor kunnen geven aan dit verzoek. 
 
Op 18 januari wist cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk het gehoor aan zich te binden met zijn lezing Het 
Nederlands Museum; een tweeduizendjarige wandeling door de vaderlandse geschiedenis. Het nog op te richten Nederlands 
Historisch Museum (NHM) was in januari 2010 volop onderwerp van gesprek in de media. Niet alleen vestigingsplaats 
Arnhem, maar ook het gehele concept was omstreden. Von der Dunk heeft op papier zijn tentoonstelling al lang klaar. 
Ondersteund met afbeeldingen en een heus ontwerp voor een museum, wandelde Von der Dunk in kort tijdsbestek door 2000 
jaar Nederlandse geschiedenis. Opkomst: 80 personen. 
 
Historicus Coen Hilbrink hield na de algemene ledenvergadering van 29 maart een lezing over de illegaliteit in Oost-
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hilbrink is van kinds af aan verbonden aan het onderwerp illegaliteit. Na de 
dood van zijn vader en grootvader tijdens een overval dook hij met zijn moeder onder. Na verschillende studies en een 
carrière in het onderwijs, promoveerde hij in 1989 op het onderwerp illegaliteit. Nadien verscheen van zijn hand een flink 
aantal publicaties over dit onderwerp. Opkomst: 82 personen. 
 
Bouwmeester Edmond Hellenraet stond centraal in de rondleiding die werd verzorgd door mevr. Regina Bennink. Zij 
studeerde in 2010 af op deze 17e-eeuwse bouwmeester. Tijdens de wandeling door de stad stond zij stil bij enkele gebouwen 
die hij ontwierp en wees zij op de bouwhistorische kenmerken. Het meeste markante gebouw door Hellenraet ontworpen, is 
ongetwijfeld de Wijnhuistoren, maar zeker zo interessant is bijvoorbeeld het huis Ruiter Kortegaerd. Opkomst 11 personen. 
 
Het Waterkwartier is misschien niet de eerste wijk waaraan je denkt bij het organiseren van een excursie. Maar na de 
excursie door Jan Gibcus op  19 mei kunnen veel leden beamen dat er toch een hoop te vertellen valt over dit gedeelte van 
Zutphen. Niet voor niets werd er gestart bij de voormalige jeugdgevangenis. Dit karakteristieke gebouw vormt (nog steeds) 
het hart van deze wijk. Opkomst: 12 personen. 
 
Op 9 juni en 8 september nam excursieleider de heer Rob Rademaker geïnteresseerden mee door de Nieuwstad. De wijk aan 
de Noordkant van Zutphen telt veel bijzondere gebouwen en kent een lange geschiedenis. De Nieuwstad werd in de 13e eeuw 
tegen het oude ommuurde Zutphen aan gebouwd. Later stond het gebied rond de katholieke Nieuwstadskerk bekend als Klein 
Vaticaan. Opkomst: 9 juni 15 personen en 8 september 20 personen. 
 
De heer Sietze Wierda hield op 23 juni een excursie over De Bleek. Ook nu weer werd met bewondering en eerbied dit 
unieke stuk groen aan de Martinetsingel door geïnteresseerden betreden. Opkomst:  16 personen. 
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De najaarslezing op 15 november werd verzorgd door historica mevr. Jessie Jongejans. In de periode 1933-1940 ontvluchtten 
tienduizenden mensen Nazi-Duitsland. Velen van hen zochten via de Achterhoek hun toevlucht in Nederland. Een 
belangrijke vluchtroute was die van Dinxperlo -Aalten via Zutphen naar Amsterdam. De lezing Vluchtelingen langs de grens 
in de Achterhoek 1933-1940 was onder andere gebaseerd op Jongejans’ onderzoek voor het project Zij waren Aaltenaren als 
wij…. Zij onderzocht de lotgevallen van enkele Joodse Aaltenaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Opkomst: 
75 personen. 
 
De werkgroep is in 2010 vijfmaal bijeen geweest en bestond uit: mevr. Mary van der Haring en de heren Ap Lammers 
(secretaris) en Etienne van den Hombergh (voorzitter). 

 
4. Werkgroep Bouwhistorie Zutphen.  
  
Vergaderingen: 
Maandelijks kwamen de leden van onze werkgroep in vergadering bijeen op de eerste dinsdag van de maand, met 
uitzondering van januari en mei (2e dinsdag) en augustus (geen vergadering). Periodiek overleg met het bestuur van de 
Historische Vereniging Zutphen vond plaats in mei en november 2010. 
 
Onderzoek en verslaglegging panden: 
Het afgelopen jaar heeft onderzoek plaatsgevonden bij de onderstaande panden: 
• Kreynckstraat 3  
• Oude Wand 19 
• Hogestraatje 1/Laarstraat 74 
• Korte Hofstraat 14 
• Zaadmarkt 93 
• Geweldigershoek 24 
• Broederenkerkhof 17a 
• Laarstraat 7 
• Laarstraat 29 
• Laarstraat 48 
• Laarstraat 50 
• Laarstraat 62 
• Laarstraat 80 
• Laarstraat 81 
 
Zutphen in de Computer (ZinC): 
Het afgelopen jaar heeft Jan Frings enthousiast gewerkt aan de database van de werkgroep. Zijn enthousiasme en 
doorzettingsvermogen heeft er toe geleid dat ZinC zo goed als klaar is voor openbaar gebruik. Maandelijks werden de 
vorderingen getoond en werd iedereen opgeroepen de website uit te proberen. Het afgelopen jaar zijn aan de database 
toegevoegd: onderzochte panden, tijdbalken, foto’s en jaarverslagen. 
 
Deelname aan publieksgerichte activiteiten: 
 
1) Zutphen op Zondag (11 april 2010) 
Evenals vorig jaar werd deelgenomen aan “Zutphen op Zondag”. Vanachter onze kraam in de hal van het gemeentehuis 
werden belangstellenden geïnformeerd over bouwhistorie en over onze publicaties, die ter plekke konden worden 
aangeschaft. Ook lag er een plattegrond van Zutphen ter inzage, met daarop alle door ons onderzochte panden. 
 
2) Monumentenweekend (12 september 2010) 
Hoewel de HVZ zowel op zaterdag als zondag aanwezig was met een kraam in de Burgerzaal, konden wij onze kraam alleen 
op zondag bemensen. Zowel oud als jong had grote belangstelling voor onze activiteiten. Zoals gebruikelijk bij deze 
publieksgerichte presentaties was de kraam ingericht met holle en bolle dakpannen, haanhout met telmerk, boormonsters en 
de maquettes van een kapconstructie en het 14e eeuwse stenen Zutphense huis “Die Sterre”. 
 
Overige activiteiten: 
• Op 30 januari 2010 werd, tijdens een etentje ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de werkgroep, afscheid 

genomen van ons oudste werkgroepslid Piet Dullaert. Aan hem werd in 2001 onze eerste publicatie gewijd onder de titel 
Hoezeer heeft deze kleine stad allure – een hommage aan Piet Dullaert, Zutphenees. 

• Jan Frings bezocht, samen met de voorzitter van onze vereniging, de door Gelders Erfgoed georganiseerde cursus 
“Digitale fotocollecties”. 

• Op 5 juni 2010 werd onze publicatie Van kelder tot kap, uit drie door het Staring Instituut genomineerde boeken, 
gekozen tot beste boek van de Achterhoek en de Liemers. Het aan de prijs verbonden geldbedrag wordt in april 2011 
besteed aan een excursie naar Doesburg. Hieraan zullen ook de uitgevers van onze publicatie deelnemen. 

• Laarstraat project. Op 21 augustus 2010 werden zeven panden in de Laarstraat bezocht en  geïnventariseerd in verband 
met het community-artproject dat georganiseerd was in het kader van de voltooiing van de herinrichting van deze straat. 
De bewoners ontvingen van ons een verslag met onze waarnemingen, die zij gebruikten als leidraad voor hun artproject. 
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• Huisgevel bordjes. Op 21 oktober 2010 konden er drie nieuwe Nederlands-/Engelstalige bordjes, met financiële steun 
van de HVZ en sponsoren bevestigd worden aan “De Leye” (Lange Hofstraat 21/Kolenstraat 1a), “De Vergulde Scheer” 
(Lange Hofstraat 23-25) en het “Assenhuys” (Beukerstraat 65-67). In het totaal hangen er nu zes bordjes aan 
onderzochte panden in de stad.  

• Op 23 oktober 2010 nam een grote afvaardiging van onze werkgroep deel aan een excursie naar Ravenstein en Megen, 
die voortreffelijk was georganiseerd door Jeroen Krijnen. Plaatselijke gidsen verzorgden de rondleidingen, waarbij een 
bezoek werd gebracht aan enkele panden en kerken.  

• In 2009 was het idee ontstaan om leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs enthousiast te maken 
voor onze activiteiten. Deze ideeën werden in 2010 verder onderzocht, maar bevinden zich nog in een oriënterende fase. 
Op dit moment zijn er contacten met een schrijfster van een kinderboekenreeks, waarvan het jongste boek zich 
grotendeels afspeelt in Zutphen en daar zien wij aanknopingspunten met de activiteiten van onze werkgroep. Verdere 
oriëntatie en uitwerking zal plaatsvinden in 2011.  

 
Gedurende het verslagjaar bestond de werkgroep uit de volgende dames en heren: Constant Willems (voorzitter), Michel 
Groothedde (vice-voorzitter), Sietze Wierda (secretaris), Gosse Koolstra (notulist), Jan Frings (ZinC/2e notulist), Regina 
Bennink (sinds juli 2010), Piet Dullaert (tot januari 2010), Margot Foury, Claire Heeroma, Ellen Hooijschuur, Henny Jansen, 
Johans Kreek (sinds september 2010), Dineke van Krimpen, Frans Leurink, Jos Oegema en Roel Stegeman. Als adviseur was 
bij onze werkgroep betrokken: de heer Jeroen Krijnen. 
 
5. Werkgroep Garnizoensstad Zutphen. 

 
2010 was het tweede jaar dat de werkgroep Garnizoensstad Zutphen actief was. Het idee achter deze werkgroep 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, is inmiddels geheel waar gebleken. Weliswaar is het studiegebied nog lang niet in zijn geheel 
onderzocht en zijn de geïdentificeerde onderwerpen nog lang niet allemaal uitgediept, inmiddels is wel duidelijk dat er toch 
heel wat interessant materiaal over het Garnizoen te vinden is. 
Om de studie door de verschillende leden in goede banen te kunnen leiden heeft de werkgroep een stramien opgesteld dat 
vanaf begin 2011 als instrument voor de begeleiding en toetsing wordt gebruikt. 
 
De werkgroep kwam in 2010 jaar acht keer bij elkaar. De groep is 2010 begonnen met als deelnemers: de heren Jan Hendrik 
Bruseker, Rob Kammelar, Rob Rademaker en Joop Tangerink. In 2010 is de heer Menno Akkerman de groep komen 
versterken. De heer Arend Jan Reijers is de vertegenwoordiger van het bestuur voor deze werkgroep. 
 
6. Website HVZ. 
 
Het jaar 2010 was voor de webmasters een jaar van relatieve rust. De nieuwe site draait en was het visitekaartje van onze 
vereniging op het wereldwijde web. Technisch gezien waren er geen mankementen en liep alles zonder dat we hierin hoefden 
in te grijpen. Kortom het nieuwe systeem draait en is stabiel. 
 
Uitbreiding in daadwerkelijke content is achterwege gebleven. Het doorzoeken van de database met alle artikelen die zijn 
verschenen in ons kwartaalblad Zutphen, is toegankelijker geworden. Artikelen, verschenen vanaf 2008, zijn als PDF-bestand 
raadpleegbaar. De toegang deze database is te vinden onder de knop “Naslag”.   
Duidelijk is voor een ieder die een abonnement op de nieuwsbrief heeft, dat onze secretaris het drukker heeft gekregen en ons 
met grote regelmaat een up-to-date nieuwsbrief doet toekomen. Daarnaast houdt de secretaris de updates bij van de lezingen 
en activiteiten. Wel hebben wij de indruk dat de meeste werkgroepen niet of nauwelijks gebruik maken van de website. Het is 
toch een etalage van de HVZ! 
Niet zichtbaar voor het publiek is hard gewerkt aan een informatiesysteem over de door de werkgroep Bouwhistorie 
verworven gegevens van historische panden in Zutphen. 
 
Onderstaand een overzichtje van bezoekers/sters website: 
 
Totaal aantal bezoekers 4198 
Unieke bezoekers/sters 2552 
Pagina’s per bezoek bekeken 4,06  
Via hoeveel bronnen kwam naar onze website 128 
Aantal verwijzingen via Regionaal Archief Zutphen 155 
Aantal verwijzingen via Twitter 145 
 
Webmasters: de heren Paul Ploegman en Jan Frings. 
 

7.0 Tijdschrift Zutphen. 
De redactie is in de loop van het jaar uitgebreid met de heer Rob Kammelar. 
Het volume van ons kwartaalblad is in 2010 gelijk gebleven met het jaar daarvoor; in totaal 126 redactionele pagina’s 
verdeeld over vier nummers. De kopijstroom is het gehele jaar ruim voldoende geweest. Er is een grote variatie aan artikelen 
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gepubliceerd, zowel qua onderwerp als qua periode. Dat neemt niet weg dat de redactie van mening is dat bijdragen over 
Warnsveld en De Hoven ondervertegenwoordigd zijn. 
 
Veel kopij wordt gegenereerd door mensen die onderzoek doen of hebben gedaan bij het Regionaal Archief Zutphen. Maar 
ook leden van onze vereniging en onze eigen redactieleden leveren artikelen aan. Vanwege de toestroom van kopij hebben 
auteurs soms enkele nummers moeten wachten voor hun artikel gepubliceerd kon worden. De aangeboden kopij was over het 
algemeen van zeer goede kwaliteit. De redacteurs hebben met deskundigheid en met de kwaliteit en leesbaarheid van ons 
kwartaalblad voor ogen, de auteurs “begeleid” en artikelen in overleg geredigeerd voor publicatie. Ten behoeve van de 
illustratie bij de artikelen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk Museum en het Regionaal 
Archief Zutphen, maar ook van landelijke archieven als het Nationaal Archief. Dankzij de gestage uitbreiding van de 
beeldbank van het Regionaal Archief zijn steeds meer afbeeldingen digitaal en snel voorhanden. De keuze uit beeldmateriaal 
wordt daardoor ook steeds groter, wat ook weer leidt tot meer gebruik van afbeeldingen in ons kwartaalblad. 
 
Oplage stand van zaken per 1 januari 2011: 
 
ledenexemplaren (etiketten) 655 
boekhandelexemplaren 45 
auteursexemplaren + bronnen 15 
exemplaren losse verkoop, promotie e.d. 65 
Totaal ca. 775 
 
Redactie: mevr. Femia Siero en de heren Jan Frings, Theo Hebing, Han Koolhof, Christiaan te Strake en Rob Kammelar. 
 
 
7.1 Bezorging blad Zutphen. 
 
Het bestuur van de Historische Vereniging is de bezorgsters 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 2010 diverse malen bijeen geweest. Ook waren 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. 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 Regionaal Archief Zutphen gegevens over De Mars tegenkomen. De werkgroep 
streeft er naar om in 2011/2012 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. 
Historische Vereniging Zutphen 
Balans  per 31 december 2010 

Activa 2010 2009 Passiva 2010 2009 
 € €  € € 
Kas    45  139 Boekenfonds 

subs. Gemeente 
Zutphen 

4775 4775 

ING 
Betaalrekening 

2491 195 Boekenfonds 
eigen beheer 

9500 8200 

ING 
Spaarrekening 

 

       26701 28135 WBHZ (prijs 
beste boek) 

500 0 

   Crediteuren 2400 3542 
   Vooruitvangen 

contributies 
38 18 

   Reserve 12024 11934 
totaal         29237 28469 totaal 29237 28469 

 
Historische Vereniging Zutphen 

   Resultatenrekening 2010 

Lasten 2010 2010 Baten 2010 2010 
 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot 
 € €  € € 

Tijdschrift Zutphen 9076 9000 Contributies 12123 11600 
Lezingen/excursies 1540 1900 Advertenties 1014 1000 
Werkgroepen 150 700 Verkoop 

boeken/tijdschrift 
2914 1600 

Contributies/abonnementen 243 250 Bankrente 566 500 
Jaarvergadering 771                     

350 
   

Representatiekosten 474 450    
Bestuur- en 
secretariaatskosten 

452 400    

Externe publiciteit 305 250    
Overige kosten 500 600    
Kosten website 797 800    
Drukwerk 919 0    
Donatie Boekenfonds 
eigen beheer 

1300 0    

Exploitatie overschot 90 0    
Totaal 16617 14700 Totaal 16617 14700 
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Agendapunt 8. 
Historische Vereniging Zutphen 

          Begroting 2011 

Lasten 2011 Baten 2011 
 €  € 

Tijdschrift Zutphen 9300 Contributies 13500 
Lezingen/excursies 1700 Advertenties 1000 
Werkgroepen 100 Verkoop boeken/tijdschrift 1300 

Contributies/abonnementen 250 Bankrente 300 
Jaarvergadering 800   
Representatiekosten 500   
Bestuur- en secretariaatskosten 500   
Externe publiciteit 250   
Overige kosten 600   
Kosten website 800   
Drukwerk 0   
Donatie Boekenfonds eigen beheer 0   
WBHZ 1300   
Exploitatie overschot    
Totaal 16100  16100 
 

 
 

1) In verband met de toename van een aantal activiteiten van o.m. de werkgroep Bouwhistorie 
Zutphen, b.v. het laten uitvoeren van dendrologische onderzoeken t.b.v. het vaststellen van de 
ouderdom van hout en daardoor ook van gebouwen, is een contributie verhoging onvermijdelijk. 

Met ingang van 1 januari 2011 stellen wij u dan ook de navolgende contributiebedragen voor: 
 
Contributie tot en met 31 december 2010 Per 1 januari 2011 
Enkel    € 18,50   € 21,-  
dubbel    € 24,00   € 26,-  
Buitenland    € 30,00   € 35,- 

 
 
 
 
 



Concept jaarstukken HVZ 2010 11 

 
 

Historische Vereniging Zutphen 
Spiegelstraat 15, 7201 KA Zutphen – tel: (0575) 51 2157 

Postbank nr. 5 318 365 

www.historiezutphen.nl   info@historiezutphen.nl 
 

Overzicht excursies / lezingen Historische Vereniging Zutphen 2011 
 
Omschrijving activiteit Inleider c.q. 

begeleider 
Locatie  Aantal deelnemers/ 

sters 
Datum en tijdstip Bijzonderheden 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 
Inleiding over Robert Jasper 
van de Capellen 

Jacques Baartmans IJsselpaviljoen Onbeperkt  31 januari 2011 
20.00 uur 

Leden gratis. 
Overigen € 2,50. 

Gezamenlijke 
verzamelmiddag met 4 
historische verenigingen  uit 
Zutphen, Gorssel, Lochem en 
Brummen 

Leden van de 
verenigingen krijgen 
de mogelijkheid om 
hun verzameling te 
tonen. Geen verkoop! 

Trefpunt, Gorssel Onbeperkt  19 maart 2011 
10.30 – 16.00 uur 

Opgave is noodzakelijk 
Toegang gratis. 

Inleiding na afloop 
jaarvergadering “Zutphense 
subcommissie van 
weldadigheid en de 
Zutphense kolonisten”. 
 

Schrijver Wil 
Schackmann 

IJsselpaviljoen Onbeperkt 28 maart 2011 
20.45 uur 

Leden gratis 
Overigen € 2,50 

Thema wandeling over 
bouwmeester Hellenraet. 
Deze excursie zal langs de 
panden gaan die door deze 
architect zijn ontworpen.  

Mevr. Bennink Start Archief 15 personen 13 april 2011 13.00 uur 
 
 
13 april 2011 15.00 uur 

Opgave noodzakelijk 
Leden gratis. 
Overigen € 2,50. 
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Historische wandeling door 
Warnsveld  

Jan Rossel Start bij Kerk in 
Warnsveld 

15 personen donderdag 12 mei  
2011 14.00 uur 

Opgave noodzakelijk 
Leden gratis. 
Overigen € 2,50. 

Wandelen door het 
Waterkwartier 

Jan Gibcus Start ingang voormalig 
jeugdgevangenis, 
Lunettestraat, Zutphen 

15 personen 8 juni 2011 
14.00 uur 

Opgave noodzakelijk 
Leden gratis. 
Overigen € 2,50. 

Wandeling langs voormalige 
Joodse gebouwen en buurten 

 Start Archief 15 personen 14 september 2011 Opgave noodzakelijk 
Leden gratis. 
Overigen € 2,50. 

Wandelen door de wijk 
Nieuwstad 

Rob Rademaker Start archief 15 personen 12 oktober 2011 
14.00 uur 

Opgave noodzakelijk 
Leden gratis. 
Overigen € 2,50. 

Lezing in het kader van het 
30 jarig bestaan van de 
vereniging . Thema is 
“Marktsteden langs de IJssel” 
 

Jos Weststrate IJsselpaviljoen Onbeperkt 21 november 2011 Opgave noodzakelijk 
Leden gratis. 
Overigen € 2,50. 

Historisch Café Thema is 
Kroegen in de Barlheze 

Dick Eikelboom   16 december 2011 Leden gratis  
Overigen € 2,50 

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