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Zutphen, maart 2015
Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 33e jaarvergadering van de Historische
Vereniging Zutphen.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in DE BUITENSOCIËTEIT te Zutphen op DINSDAG 31 maart 2015.
Let u op: AANVANG 19.30 UUR. DE ZAAL IS OPEN VANAF 19.00 UUR.
Op verzoek van professor Frijhoff is de agenda van deze avond anders dan anders. We beginnen dit jaar
een half uur eerder dan andere jaren. Het eerste deel van de avond is de lezing en we vervolgen de
avond rond 21.00 uur met de jaarvergadering. Dat geeft de spreker de kans op een ‘net’ tijdstip thuis te
komen.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
Opening en mededelingen
Lezing door prof. Willem Frijhoff over Adriaan van den Ende (1768 – 1846), onderwijshervormer.
Adriaan van den Ende werd geboren in Delft, en zijn werkzame leven speelde zich buiten onze regio af,
maar met grote impact voor het hele nationale onderwijsstelsel.
Na zijn pensionering in 1833 woonde hij samen met zijn vrouw (een geboren Zutphense) in Warken op het
landhuis Het Geessink. Aan zijn faam herinnerde tot voor kort de inmiddels afgebroken basisschool in
Warnsveld met zijn naam en verder nog een gedenknaald op de begraafplaats aan de Vordense weg in
Warnsveld.
Zowel in de Bataafse republiek (1795-1806) als onder het Koninkrijk Holland (1806-1810), de inlijving in het
Franse Keizerrijk (1810-1813) en in de nieuwe Nederlandse staat (vanaf 1813) heeft Van den Ende zich in
hoge functies beleidsmatig bemoeid met de modernisering van het nationale onderwijs.
Zijn meest -ook internatonaal- spraakmakende prestatie was de schoolwet van 1806 (van kracht gebleven
tot 1858), waarmee een nieuw nationaal onderwijsstelsel onder toezicht van de staat werd ingevoerd.
Maar in de hele periode van zijn inzet voor de modernisering van het achterhaalde onderwijssysteem aan
het eind van de Republiek der zeven Verenigde Provinciën, heeft hij als landelijke spil op onderwijsgebied
meer betekend dan alleen die schoolwet. Na 1813 handhaafde Koning Willem I hem weliswaar, maar de
hoogtijdagen van Van den Ende waren toen achter de rug. Na zijn pensionering heeft hij in Warnsveld zijn
memoires geboekstaafd.
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PAUZE
JAARVERGADERING
01.

Opening

02.

Vaststelling van de agenda

03.

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 31 maart 2014
Bespreking
Vaststelling

04.

Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2014
Bespreking
Vaststelling

05.

Het financieel verslag over 2014

06.

Het verslag van de kascommissie bestaande uit de heren Eikelboom en Galema.

07.

Benoeming leden kascommissie
De heer Eikelboom (lid) is niet herkiesbaar (maximale termijn vervuld). De heren Galema
(lid) en Arkesteijn (reservelid) zijn wel herkiesbaar.

08.

Begroting 2015 (Toelichting op de begroting door de penningmeester)

09.

Jaarprogramma excursies en lezingen 2014

10.

Bestuursmutaties
Mevrouw M. Houtzager – Elhorst heeft haar functie in het bestuur beëindigd.
De Heer H. Verlaak is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
Het bestuur stelt voor te benoemen als nieuwe bestuursleden:
de heer R.G.M Rutten; het ligt in de bedoeling om de heer Rutten tot penningmeester te
benoemen.
de heer E.A.G. van Schie; het ligt in de bedoeling om de heer van Schie tot tweede PR man
te benoemen.

11.

Rondvraag

12.

Sluiting
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Concept verslag 32e jaarvergadering Historische Vereniging Zutphen, 31 maart 2014.
Locatie IJsselpaviljoen te Zutphen.
Aanvang 20.00 uur. Einde 22.00 uur. Aanwezig 75 leden, inclusief alle bestuursleden
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder het erelid dhr. Galema, en het
650e lid, dhr. H. Makkink, die met applaus verwelkomd wordt. De voorzitter zal hem na afloop van de vergadering als
welkomstgeschenk een pakketje HVZ-boeken die nog niet uitverkocht zijn, overhandigen.
De voorzitter memoreert de gestage groei van de vereniging: van 600 leden in 2005 naar 650 nu.
Nadat hij de bestuursleden heeft voorgesteld gaat de voorzitter kort in op enkele aandachtspunten uit het afgelopen
jaar. Bestuur en vrijwilligers hebben zich actief ingezet voor de activiteiten van de vereniging. Het aantal vrijwilligers
is echter erg klein waardoor we soms nieuwe ideeën moeten laten schieten wegens gebrek aan menskracht.
Spreker hoopt dan ook dat meer leden zich actief als vrijwilliger willen inzetten.
Excursies en Historische Café’s ondervinden weliswaar belangstelling maar aanwas van nieuwe belangstellenden zou
niet verkeerd zijn.
Een nieuwe activiteit van de vereniging is de nieuwe werkgroep Erfgoed Educatie die zich richt op scholieren. Voorts
doet de vereniging mee aan een project van De Stentor en de Dorpsraad Warnsveld getiteld “De laatste dagen, de
bevrijding van de IJsselstreek”, waarin gestreefd wordt de verhalen van de getuigen van de strijd in en rond Zutphen
in 1945 boven water te halen, evenals nog op zolders sluimerend historisch materiaal.
De voorzitter rondt af met het bedanken van alle leden die zich in het afgelopen jaar actief voor de vereniging
hebben ingezet. Ook dankt hij -nu duidelijk is geworden dat het IJsselpaviljoen na vandaag niet meer beschikbaar is
voor onze de Algemene ledenvergaderingen en lezingen- de medewerkers van het IJsselpaviljoen voor hun
jarenlange inzet voor de vereniging.
De secretaris meldt dat de volgende leden bericht van verhindering hebben gestuurd: dhr. Six, burgemeester
Gerritsen, Mw. De Haan en het bestuur van de St. Anthony Groote Broederschap.

1. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van de jaarvergadering van 25 maart 2013
Op pag. 3 wordt in punt 10 de naam van de vragensteller Bakker gewijzigd in: Mulder.
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller.
3. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2013
4.1 Bestuur en externe contacten: wordt ongewijzigd vastgesteld
4.2. Ontwikkeling ledenbestand: wordt voor kennisgeving aangenomen
4.3 Public Relations: wordt ongewijzigd vastgesteld
4.4 Project Histokids (werkgroep Erfgoed Educatie HVZ i.o.): wordt ongewijzigd vastgesteld
4.5. Website: wordt ongewijzigd vastgesteld. Op de vraag of de “tijd op site” is aangegeven in minuten of
uren antwoordt dhr. Lammers dat dit minuten betreft.
4.6. Werkgroep Excursies en Lezingen: wordt ongewijzigd vastgesteld
4.7 Werkgroep Bouwhistorie: wordt ongewijzigd vastgesteld
4.8. Werkgroep Garnizoensstad Zutphen: wordt ongewijzigd vastgesteld
4.9 Tijdschrift Zutphen: wordt ongewijzigd vastgesteld
4.10 Bezorging Tijdschrift Zutphen: wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Het Financieel verslag over 2013

De penningmeester geeft een korte toelichting op de balans per 31-12-2013; met als conclusie dat de
vereniging er goed voor staat. Vanuit de vergadering worden enkele vragen (V) gesteld, die door de
penningmeester resp. secretaris worden beantwoord (A):
V: toename spaarrekening met ca.€ 8000,- in één jaar? A: Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het
volgende. Aan het Boekenfonds eigen beheer is € 5000,- toegevoegd. Daarnaast is er een gift van het
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Beethovenproject ad € 1250, te besteden aan een jeugdproject. Tenslotte is een reservering ad € 2000,- voor
een rekening voor het Tijdschrift 2010/3 vrijgevallen omdat die rekening nooit is binnengekomen.
V; wat is de relatie tussen het Beethovenproject en de bestemming voor de jeugd? A:stoelt op de
voorwaarden voor de bijdragen van de Rotary. Overschot is in 4 parten verdeeld, voor elk van de
deelnemende scholen en het project Histokids.
Op de toelichting door de penningmeester op de Resultatenrekening 2013 volgen geen vragen vanuit de
vergadering.
5. Het verslag van de kascommissie
Dit verslag wordt door de heer Verveld voorgelezen:
Zutphen, 20 maart 2014
Geachte leden van de Historische Vereniging Zutphen,
Hierbij delen de leden van de kascommissie mee, dat zij op 13 maart 2014 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 het jaar
2013 prima in orde is Tevens hebben wij vastgesteld dat de balans per 31 december 2013 een getrouw beeld
geeft van de vermogenspositie van de vereniging.
Wij stellen u dan ook voor de penningmeester en het bestuur te déchargeren.
w.g. Ad C. Verveld

Dick H. Eikelboom

De vergadering verleent, onder applaus, aan penningmeester en bestuur décharge voor het door hen
gevoerde financiële beleid.
6. Benoeming leden kascommissie
Van de leden van de kascommissie 2013 is dhr. Verveld niet herbenoembaar (maximale termijn vervuld). De
heer Eikelboom is wel herbenoembaar. Eveneens het reservelid de heer Galema.
De voorzitter stelt voor de heren Eikelboom en Galema te benoemen tot leden van de kascommissie 2014.
Als reservelid stelt de heer Arkesteijn zich beschikbaar.
De vergadering gaat onder applaus akkoord met deze benoemingen.
7. Begroting 2014
De penningmeester licht deze begroting kort toe.
Onder applaus gaat de vergadering akkoord met deze begroting.
8. Jaarprogramma excursies en lezingen 2014
Voor kennisgeving aangenomen.
9. Bestuursmutaties
Zoals in de agenda vermeld is, zijn de heren Reijers en Gravesteijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering
gaat met applaus akkoord met hun herbenoeming.
In de agenda is vermeld dat mw. M. Houtzager-Elhorst (die de benoemingstermijn van 4 jaar heeft vervuld)
te kennen heeft gegeven haar functie in het bestuur te willen beëindigen. Zij heeft echter ingestemd aan te
blijven als bestuurslid tot voor haar een opvolger is gevonden. Met applaus stemt de vergadering in met
haar herbenoeming.
10. Rondvraag
De heer Spuijbroek informeert waar in de toekomst de Algemene ledenvergaderingen zullen worden
gehouden, nu het IJsselpaviljoen niet meer beschikbaar is. De heer Gravesteijn deelt mee bezig te zijn met
een zoektocht naar geschikte zalen in Zutphen voor de ALV én de lezingen. Voor de lezing van 24 november
a.s. is inmiddels al een oplossing gevonden: de Berkelzaal van St. Elisabeth.
De heer Eikelboom merkt op dat in het overzicht van lezingen, Historische Cafés en excursies een wandeling
op zondag 13 april vermeld staat met als thema: Kroegen Barlheze. Dit is niet juist; het betreft een gewone
rondwandeling door het Barlheze-kwartier.
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11. Torenproject van de WBHZ
Constant Willems geeft een korte presentatie van dit project, gericht op de schooljeugd. De WBHZ plant
meerdere projecten waarvan het Torenproject het eerste is. Het project omvat 10 muurtorens, waarvoor de
leden van de werkgroep de gegevens hebben aangeleverd.
Doelgroep: middelbare scholieren. Eventueel uit te breiden tot basisscholen.
Het project omvat per toren een informatieblad (2 blz.), dat de scholieren meenemen naar de objecten,
alsmede een vragenblad voor de boven- resp. onderbouw. Voor de docenten is bovendien een
antwoordenblad beschikbaar.
De WBHZ is nog bezig met de redactie van de bladen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering om 20.45 uur, onder mededeling dat de koffie in de pauze
voor rekening van de vereniging is. Bovendien is de komst van het 650e lid aanleiding om ná afloop van de
lezing van prof. v.d. Ven de leden een drankje aan te bieden op kosten van de vereniging.
Na afloop van de vergadering en de pauze volgde een lezing door prof. Dr. G. van de Ven over “Verdeel en
beheers; 300 jaar Pannerdens Kanaal”.

JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING ZUTPHEN OVER 2014
PARAGRAAF 1 – BESTUUR
Bestuur
Samenstelling
Het bestuur van de historische vereniging bestond in 2014 uit de volgende leden:
A.J.Reijers (voorzitter), G.W. van der Brug (secretaris), H. Verlaak (penningmeester), A. Lammers (PR en tweede
voorzitter), L.J.J. Gravesteijn ( Lezingen en Excursies, tweede secretaris), H. Blankhart (logistieke ondersteuning) en
mevrouw M. Houtzager – Elhorst (logistieke ondersteuning).
Activiteiten
In 2014 hebben opnieuw vele leden van de Historische Vereniging Zutphen samen met het bestuur enthousiast
gewerkt om de geschiedenis van de stad en haar omstreken bekend te maken bij de vele belangstellenden.
Werkgroepen, individuele leden en de redactie van ons mooie blad hebben weer het onderste uit hun kan gehaald
om de geschiedenis levend en levendig te maken. En velen, heel velen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt,
niet in het minst door de sociale media.
We willen graag nog eens benadrukken dat onze vereniging bestaat bij de gratie van haar vrijwilligers. Zij brengen
nieuwe feiten uit de geschiedenis van Zutphen aan het licht. Maar zij bemannen ook de stand van de vereniging bij
evenementen als Monumentendag en de Mispelblom tentoonstelling. Zij organiseren cursussen, lezingen,
historische cafés, enzovoorts. En het zijn ook onze vrijwilligers die bijna 80% van ons tijdschrift bezorgen en met het
geld dat daarmee wordt bespaard kunnen we het tijdschrift in zijn huidige fraaie vorm uitgeven.
In 2014 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Met een afvaardiging van de Werkgroep Bouwhistorie is twee keer
overleg gevoerd en met de hoofdredacteur van het blad Zutphen is vier keer overleg geweest.
Midden 2014 trad mevrouw Houtzager – Elhorst terug als bestuurslid.
Externe contacten
Doordat de formatie van het college van B en W erg lang duurde en de wethouder onder wie de contacten met de
historische vereniging ressorteren na enige maanden weer aftrad is er dit jaar geen overleg gevoerd met de
gemeente Zutphen. Dit jaar was er ook geen overleg met de gemeentelijke archivaris en met de historische
verenigingen die tot het werkterrein van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) behoren.
De vereniging heeft wel een aantal malen overlegd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit overleg
heeft ertoe geleid dat het tijdschrift van de vereniging is opgenomen in de database van het RCE.
De contacten tussen het RAZ en het bestuur van de vereniging waren weer zeer goed. We konden ook dit jaar weer
gebruik maken van alle faciliteiten van het RAZ daaronder begrepen ondersteuning door de bemanning van het
archief wanneer wij dat nodig hadden.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de presentatie van het boek over de IJsselstroom, waarbij Han Koolhof,
eindredacteur van het blad Zutphen een belangrijke rol speelde.
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Cursussen
In 2014 kwam het Cultureel Platform Zutphen tot stand waarin vele organisaties die in Zutphen actief zijn op het
terrein van cultuur nauwer samen werken. De Historische Vereniging Zutphen heeft voor deze organisatie als
bruidsschat de cursus Zutphenkunde op poten gezet en haar eigen cursus “Zutphen monumentenstad” beëindigd.
De heer Ap Lammers heeft de opzet en de uitvoering gecoördineerd. Dit leidde tot een succesvolle en vliegende start
van deze cursus. De normale cursus was in 2014 vrijwel direct volgeboekt en die voor het jaar 2015 is ook al
volgeboekt. Naast de normale cursus werden nog twee aangepaste cursussen voor gemeenteambtenaren
georganiseerd. Als vervolg op de cursus Zutphenkunde werd de organisatie van verdiepingsmodules ter hand
genomen, dit weer onder de vlag van de historische vereniging.
In het najaar was er de geslaagde expositie over brandewijnstokerij Mispelblom in het pand waar deze indertijd was
gevestigd, een initiatief van de huidige bewoner en onze vereniging.
De ‘dank-je-wel-bijeenkomst’ tegen het einde van het jaar werd gehouden in De Munt aan de Rodetorenstraat, waar
wij gastvrijheid genoten van Melgert Spaander en Bert Strijbos.
Bezorging Tijdschrift Zutphen
Het bestuur van de Historische Vereniging is de bezorgsters en bezorgers erkentelijk voor hun inzet. Het is plezierig
om op hen te kunnen rekenen. Zij voeren hun taak vaak onder barre omstandigheden uit. Nu de posttarieven per 1
januari 2014 opnieuw zijn verhoogd kostte een zending binnenland met korting € 1,55 (zonder korting € 2,76). Wij
hebben dus dankzij de medewerking van onze bezorgers wederom honderden euro’s aan portokosten bespaard.
Het bestuur prijst zich gelukkig met de aanwinst van twee nieuwe bezorgers.
De coördinatie berustte bij de heren Henri Blankhart en Arend Jan Reijers.
Waarderingsprijs van de HVZ.
Het bestuur heeft dit jaar besloten tot het instellen van een waarderingsprijs bestemd voor personen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de geschiedenis van Zutphen en omgeving. De prijs bestaat uit een ets
van Wim van der Meij die in een beperkte oplage is afgedrukt. De etsplaat is na het drukken in stukken geknipt en
aan de achterzijde van de ets bevestigd. Op deze wijze kan ieder ervan verzekerd zijn dat hij werkelijk een vrijwel
uniek exemplaar van deze ets geschonken krijgt.
Dit jaar werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan Jan Kreijenbroek voor zijn niet aflatende inzet voor en kennis van
de geschiedenis van Zutphen en ruime omstreken. Hij was merkbaar geroerd door deze prijs, die naar de mening van
het bestuur vanzelfsprekend en meer dan verdiend was.
Dit initiatief van de vereniging ontving ruime publiciteit.
Zittingstermijnen bestuursleden Historische Vereniging Zutphen
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= begin bestuursperiode
= herkozen
= herkiesbaar

Spelregels:
Volgens de statuten mag een bestuurslid maximaal 4 jaar in functie blijven.
Daarna mag zij/hij zich herkiesbaar stellen.
Van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) mag per jaar maar één lid aftreden.
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PARAGRAAF 2 – Ontwikkeling ledenbestand
Per 1 januari 2014
Af: opzeggingen
Bij: aanmeldingen
Per 31 december 2014

642 leden
41 leden
46 leden
647 leden

PARAGRAAF 3 – PR
Cursus “De Geschiedenis van de monumentenstad Zutphen” en “Zutphenkunde".
“De geschiedenis van de monumentenstad Zutphen” is in het voorjaar van 2014 voor de laatste maal gehouden. De
deelnemers aan de cursus beoordeelden kwaliteit en in inhoud als goed. Ook de prijs-prestatie verhouding van de
cursus kreeg een ruime voldoende. De reden voor de beëindiging is dat in de loop van 2014 de discussie m.b.t. een
platform vaste vormen heeft gekregen en erin heeft geresulteerd dat in de loop van 2014 het Cultureel Historisch
Platform Zutphen is opgericht. Als vereniging hebben wij onze cursus ingebracht en is deze in overleg met de
docenten tot een nieuwe cursus Zutphenkunde gewijzigd. De coördinatie van deze cursus is in handen van de
Historische Vereniging Zutphen. De opbrengsten van deze cursus komen ten goede van het platform.
In 2014 is ook een tweetal verkorte cursussen gegeven voor de College- en raadsleden en medewerkers/sters
Gemeente Zutphen.
21 cursisten hebben het examen met succes afgelegd en mogen zich nu Zutphanoloog noemen. Zij zijn herkenbaar
aan een speldje, waarop een ZN staan.
De belangstelling was dermate groot, binnen 2 dagen was de eerste cursus volgeboekt, dat er een wachtlijst van
meer dan 70 personen was ontstaan. In overleg met de docenten is besloten om in 2015 twee cursussen met
30 personen per cursus, te plannen.
Publiciteit
a. Voor elke lezing en of activiteit is ook in 2014 met wisselend succes een persbericht verzonden naar de lokale
pers. Zowel De Stentor, Contact, Zutphen Bruist, Zutphens Pracht als de Zutphense Koerier hebben dit regelmatig in
hun uitgave opgenomen.
b. Mede dankzij het opnemen van de persberichten maar ook door het gebruik van de sociale media neemt de
belangstelling voor met name de lezingen toe.
c. Daarnaast heeft de vereniging een Twitter-account, met 680 volgers eind 2014 (602 in 2013) en een
Facebookaccount met 2000 vrienden ultimo 2014 (eind 2013 waren dit er nog maar 1300.) Deze stijging is mede te
danken aan het elke dag plaatsen van een historische ansichtkaart op de Facebookpagina van de vereniging maar
ook uit andere informatie aangaande de Historie van Zutphen. Uit de opkomst tijdens de lezingen en excursies blijkt
dat onze berichten worden overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen worden. Ook de maandelijkse
elektronische Nieuwsbrief “Op de Rol in Historische Zutphen” mag zich blijvend in een goede belangstelling
verheugen. Eind 2014 ontvangen ruim 515 personen/organisaties onze nieuwsbrief. Eind 2013 waren dit er 460.
d. De vereniging was, samen met de werkgroepen, met een stand aanwezig bij het 28e Open Monumenten
Weekend in oktober. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het verstrekken van informatie over onze vereniging ook
diverse boeken en ansichtkaarten mogen verkopen.
e. Mispelblom
Begin 2014 nam Herman Krans contact op met onze vereniging om samen met hem een tentoonstelling te
organiseren. Herman Krans is advocaat en heeft het voormalige pand van Mispelblom laten restaureren en
verbouwen tot kantoor met een ruimte voor tentoonstellingen. Samen met Ap Lammers en Jørgen Mispelblom
Beyer is een tentoonstelling over de activiteiten van Mispelblom aan het Kerkhof ingericht. Mede dankzij de
medewerking van veel oud medewerkers/sters, Zutphenaren, Stedelijk Museum Zutphen en het Jenevermuseum uit
Schiedam is er een, gelet op de vele positieve reacties van de meer dan 1000 bezoekers/sters van de tentoonstelling,
geslaagde overzichtstentoonstelling gemaakt.
Op 12 september 2014 was er onder grote belangstelling een geslaagde opening van zowel het Open Monumenten
weekend 2014 als de tentoonstelling over Mispelblom.
Ap Lammers
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Website

De website trekt nog steeds een groeiend aantal bezoekers/sters. Het totale aantal bezoekers is ook in 2014 weer
toegenomen.
2014
2013
2012
Aantal bezoeken
Aantal bezoekers/sters per dag
Aantal unieke bezoekers/sters
Aantal bekeken pagina’s
Gemiddeld aantal bekeken pagina’s
Tijdsduur bezoek site
Percentage nieuwe bezoekers/sters
Afkomstig uit buitenland

5.751
10,7
3.893
17.892
3,13
2,03 min.
64,58 %
8%

4.743
9,1
3.086
17.976
3,79
2,42 min.

4.724
8,4
3.437
17.100
3,62
2,12 min.

Algemeen.
De algemene informatie over activiteiten, boeken, werkgroepen etc. wordt regelmatig ververst. Ook de
nieuwsbrieven worden toegevoegd. Merkbaar is dat door het gebruik van Facebook en Twitter er ook een andere
interactieve stroom van informatie verstrekking is ontstaan. Hierdoor ontvangen wij ook meer algemene vragen over
mensen, panden etc. Deze worden in goede samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen beantwoord.
Onderdeel tijdschrift ‘Zutphen’.
Iedere uitgave van ‘Zutphen’ wordt, zo spoedig mogelijk na het verschijnen, kenbaar gemaakt op de website. Per
uitgave staat daar altijd een lijst van de opgenomen artikelen. Tevens worden alle artikelen opgenomen in de
database van ons tijdschrift met een vertraging van vier nummers. Er is een zoekpagina; daarvandaan kan men
zoeken op auteursnaam, een woord uit de titel en op trefwoord. Vanaf 1981 zijn nu alle artikelen opgenomen in
PDF- formaat.
Jan Frings, Rob Kammelar en Arend Jan Reijers hebben in 2014 de uitdaging van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed opgepakt en hebben op de website Cultuurtijdschriften.nl al onze uitgaven vanaf 1981 tot en met 2013 op
de site geplaatst. Alle artikelen zijn door hen gescand, gerubriceerd en geplaatst, waardoor de Historie van Zutphen
e.o. nog toegankelijker is geworden en de artikelen van de schrijvers/sters heel verdiend een groter bereik hebben
gekregen. Wij zijn een van de eerste historische verenigingen die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.
Webmaster namens WBHZ
:
Jan Frings
Algemeen
:
Ap Lammers

PARAGRAAF 4 - WERKGROEPEN
4.1 Werkgroep Excursies en Lezingen
De werkgroep
De werkgroep bestond aan het begin van het verslagjaar uit de volgende leden: Bert Gravesteijn (voorzitter, tevens
verslaglegging), ,Maud Arkesteijn, Jan Frings, Mary van der Haring (coördinator excursies), Mickey Houtzager, en
Paul Ploegman (Paul nam wegens werkdrukte dit jaar geen deel aan de vergaderingen).
Mutaties: begin van het jaar is Jan Frings teruggetreden als lid van de werkgroep. In oktober besloot ook Mickey
Houtzager terug te treden als volwaardig lid; zij blijft evenwel ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de
Lezingen en Historische Café’s.
In maart trad Martine van Trommel als nieuw lid tot de werkgroep toe.
Arend Jan Reijers verzorgde de apparatuur-kant voor de lichtbeelden tijdens de lezingen en Historische Café’s.
De werkgroep heeft dit jaar vijf maal vergaderd. Hoofdactiviteiten:
- het uitvoeren van het programma 2014 voor de lezingen, Historische Café’s en stadswandelingen;
- het zoeken van geschikte nieuwe locaties voor lezingen, in verband met het uitvallen van het IJsselpaviljoen na
eind maart 2014;
- het voorbereiden van het programma voor 2015.
Gehouden lezingen 2014
In het verslagjaar werden drie lezingen georganiseerd. In eerste instantie bedoeld voor de leden van de HVZ, maar
ook andere belangstellenden zijn welkom.
Op 20 januari 2014 verzorgde de heer Henk Koopman in het IJsselpaviljoen een lezing over de V1, met bijzondere
aandacht voor de startbanen die in de omgeving van Zutphen hebben gelegen. De opkomst was groot, mede door
8

de aanwezigheid van een flink aantal Warnsvelders.

Op 31 maart 2014 volgde aan het eind van de jaarvergadering in het IJsselpaviljoen een korte presentatie van
Constant Willems over het in de steigers staande “Torenproject” van de werkgroep Bouwhistorie. Aansluitend aan
de jaarvergadering volgde een lezing door prof.dr. G. van de Ven, over de aanleiding tot en het 300-jarig bestaan van
het Pannerdens kanaal die door ca. 75 leden werd bijgewoond.
Op 24 november 2014 hield prof. Dr. P. Leupen in het St. Elisabeth een lezing over het Koningschap en de Oranjemonarchie. Opkomst ca. 50 belangstellenden.
Gehouden Historische Cafés 2014
Daarvan werden er in het verslagjaar twee gehouden.
De eerste op 27 februari 2014 in de kelder van de Hanze Stadsbrouwerij. Dick Eikelboom verzorgde een presentatie
over vooroorlogse kroegen in de Barlheze. Muzikale omlijsting door Jan Guichelaar en zoon (gitaar). De opkomst van
36 geïnteresseerden maakte dat enkelen geen zitplaats konden bemachtigen, zodat zij bleven staan.
De tweede op 1 oktober 2014 in het Luxor Theatercafé. Rob Rademaker vertelde over de geschiedenis van de
Berkel. Muzikale omlijsting door Wolfram Reisiger (accordeon). Er waren ruim 20 belangstellenden.
Gehouden excursies 2014
In het verslagjaar werden drie stadswandelingen georganiseerd:
Waterkwartier (incl. kort bezoek aan de voormalige jeugdgevangenis) door Chiel Veerwater; 8 deelnemers.
Barlheze, door Dick Eikelboom; 7 deelnemers. Klein Vaticaan e.o., door Rob Rademaker; 7 deelnemers.
Voorts vond een fietstocht plaats in de Hoven, begeleid door Gerrie Willemsen; 6 deelnemers.
Voorbereiding programma 2015
Voor het programma 2015 werd voor de te houden lezingen en Historische Cafés allereerst een keuze gemaakt
omtrent de onderwerpen. Vervolgens werden afspraken gemaakt met de aangezochte sprekers en wat de locaties
betreft met de Bibliotheek, de Buitensociëteit en het Volkshuis.
Voor de te houden excursies werden de thema’s vastgesteld en. Met de (beoogde) begeleiders werden aan het eind
van het verslagjaar afspraken gemaakt over de data.
4.2 Werkgroep Bouwhistorie Zutphen
Vergaderingen
In 2014 vergaderde de werkgroep 11 maal, iedere maand met uitzondering van augustus. Op 22 april en 26
november 2014 hebben de voorzitter en secretaris van de werkgroep vergaderd met het bestuur van de
Historische Vereniging Zutphen (HVZ).
Bijzondere gebeurtenissen
In 2014 bestond de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (WBHZ) 20 jaar. In het magazine “Zutphense Pracht”
nummer 6 wordt in een artikel van Agnes van Brussel aan dit heuglijke feit gerefereerd.
Bezoek en onderzoek aan panden
Zaadmarkt 98a/Kerkstraatje 5: 08 februari 2014
Zaadmarkt 96: 15 februari 2014
Spiegelstraat 1 en 3: 05 april 2014
Vaaltstraat 20: 21 juni 2014
Dat Bolwerck (kelder in de tuin): 13 december 2014
Databank Bouwhistorie Zutphen
Er zijn in totaal 213 panden in de databank opgenomen. Een toename van 6 panden ten opzichte van 2013.
De kelders van het Bornhof, Beukerstraat 9 en Agnietensteeg 9 zijn in 2014 afgerond. Frankensteeg 12, Nieuwstad
43 en Stokebrandsweerd zijn nog in bewerking.
Het aanwezige diabestand is volledig gescand, gedigitaliseerd en opgenomen in de databank.
Jeugdbeleid
Er is wederom gewerkt aan een serie werkbladen met opdrachten, gedifferentieerd gericht op onder- en bovenbouw
van middelbare scholen in de gemeente Zutphen. De serie betreft tien torens in de stad
Zutphen. Het project bevindt zich in de slotfase.
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Interne deskundigheidsbevordering
04 februari 2014, Jeroen Krijnen over zijn bouwhistorische activiteiten in Doesburg.
24 mei 2014, bouwhistorische excursie naar Kampen, mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de
Historische Vereniging Zutphen (HVZ).
02 december 2014, Jos Oegema, een presentatie met lichtbeelden over de verschillende bouwstijlen in
Nederland door de eeuwen heen.
Externe betrekkingen
Voor Frankensteeg 12 is een tijdsbalk gemaakt.
In april 2014 is een delegatie uit Dordrecht op bezoek geweest; men wil daar ook een bouwhistorische werkgroep
oprichten.
06 mei 2014, bezoek van Menno Kelhout, leidinggevende van Jeroen Krijnen.
13 september 2014, tijdens het Monumentenweekend zijn door werkgroepleden rondleidingen verzorgd in diverse
panden in Zutphen.
Publieksgerichte activiteiten
Er is op 28 januari 2014 een tweetalig informatiebordje (gevelbordje) aangebracht op Zaadmarkt 93 (voor rekening
van de Historische Vereniging Zutphen).
In totaal zijn er nu twaalf gevelbordjes geplaatst en wel op de volgende adressen: Beukerstraat 65-67, 's Gravenhof
20, Kerkhof 2, Kolenstraat 1a (de Leye), Lange Hofstraat 23-25 (die Gulden Scheer), Nieuwstad 27-29, Oudewand 2527, Oudewand 31-33 (Agnietenconvent), Raadhuissteeg 6, Turfstraat 4, Waterstraat 12-14 en Zaadmarkt 93.
De webpagina's van de werkgroep zijn regelmatig aangepast, in de meeste gevallen met informatie over
behandelde onderwerpen.
Mutaties in het ledenbestand
Het ledenbestand van de werkgroep is constant gebleven. Na 11 jaar heeft Constant Willems zijn voorzitterschap
beëindigd. Sietze Wierda is de nieuwe voorzitter, Margot Foury de secretaris.
Leden van de werkgroep
In 2014 bestond de werkgroep uit de volgende personen:
Tjitske van den Ende, Jan Frings, Margot Foury (secretaris), Michel Groothedde (vicevoorzitter), Pieter van Hilten,
Ellen Hooijschuur, Henny Jansen, Gosse Koolstra (slapend lid), Johans Kreek, Dineke van Krimpen, Frans Leurink
(slapend lid), Jos Oegema, Dirk Punt, Eline Slotboom, Roel Stegeman (penningmeester), Sietze Wierda (voorzitter),
Constant Willems.
Jeroen Krijnen, gemeentelijk bouwhistoricus, neemt als adviseur gewoonlijk deel aan de vergaderingen.
4.3 Werkgroep Garnizoen Zutphen
2014 was het zesde jaar dat de werkgroep Garnizoensstad Zutphen actief was.
Er is inmiddels voldoende materiaal verzameld om tot een publicatie te komen en we proberen daarom in 2015 tot
een afronding te komen. Maar op het punt van redactie en leesbaarheid moet nog heel veel werk worden verzet.
Verder moeten we op zoek naar meer passende illustraties en die liggen bij dit onderwerp niet voor het oprapen
althans niet bij onze hofleveranciers Regionaal Archief Zutphen en Stedelijk Museum.
Het aantal garnizoen-gerelateerde publicaties in het tijdschrift “Zutphen” jaargang. 2014 was in totaal 3. Een ‘Wiewas-toch’, over Willem van den Bergh, een artikel over ‘Staking bij het vijfde eskadron’ en een artikel over de
‘Kazerne Burgerweeshuis’.
De werkgroep kwam in 2014 acht keer bij elkaar en bestond dit jaar uit de heren Jan Hendrik Bruseker, Rob
Kammelar, Arend Jan Reijers en Joop Tangerink.
4.4 Redactie tijdschrift Zutphen
Ook in 2014 heeft de redactie met veel plezier vier nummers samengesteld van het tijdschrift Zutphen. De
onderwerpen waren opnieuw gevarieerd: het Hemony-carillon, de staking van het 5e eskadron huzaren,
onderwijsvernieuwer Adriaan van den Ende, liberaal bewustzijn rond 1900, de Wapsumse straat, Brusselse regels in
de 16e eeuw, Zutphense muurtorens, kazerne Burgerweeshuis en Gladbeek, de oprichter van de lokale YMCA. De
artikelen over 450 jaar Librije, brandewijnstokerij Mispelblom en Zutphense onderduikverhalen sloten aan bij de
actualiteit. Naar aanleiding van een lezersreactie besloot de redactie ook uit te zoeken waar Adriaan van den Ende
nu precies zijn laatste jaren heeft doorgebracht.
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Daarnaast zijn er de vaste rubrieken ‘Zutphen Vijftig jaar geleden’, ‘Signaleringen’ en de rubriek ‘Wie was toch...’
In 2014 zijn onder de kop Wie was toch… anekdotes van zes personen gepubliceerd. Dat zijn er drie minder dan vorig
jaar vanwege ruimtetekort.
De redactie ontving ook dit jaar positieve reacties over de onderwerpen en de lay out. Een enkele keer moest de
redactie uitleggen welke insteek de rubriek Wie was toch… heeft en waarom gekozen is voor bepaalde personen in
deze rubriek. Voor de illustraties wordt een dankbaar en gratis gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het
Stedelijk Museum Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. Ook particulieren blijken bereid gratis beeldmateriaal
af te staan. Voor het beeld dat van elders wordt betrokken moet doorgaans wel worden betaald.
Alle artikelen van het tijdschrift Zutphen zijn digitaal terug te vinden op de website van de historische vereniging.
Vanaf ongeveer een jaar na publicatiedatum kunnen de artikelen als PDF door iedereen worden gedownload. Steeds
vaker worden deze digitale artikelen ook gebruikt om nieuwe onderwerpen preciezer af te bakenen of om overlap
met eerdere publicaties te voorkomen. Op die manier kan het tijdschrift nog meer kwaliteit bieden en aanvullingen
geven op interessante onderwerpen uit het verleden.
De redactie beschikte ook in 2014 over meer dan voldoende kopij, die over het algemeen van goede kwaliteit is. Dit
stemt tot tevredenheid maar ook tot zorgvuldigheid. Auteurs hebben er recht op te weten wanneer hun tekst wordt
gepubliceerd. De redactie werkt daarom met een jaarplanning met streefdata. Bijkomend voordeel hiervan is dat
ook met auteurs kan worden overlegd wanneer publicatie het gunstigst is, bijvoorbeeld over onderwerpen die
aansluiten bij de actualiteit. Ook houdt de redactie graag ruimte beschikbaar voor artikelen van de verschillende
werkgroepen van de historische vereniging. Ook dit jaar was sprake van een bijzonder prettige en professionele
samenwerking tussen redacteurs en auteurs.
Tijdens de jaarlijkse evaluatievergadering bleek opnieuw dat de formule van het tijdschrift Zutphen voldoet aan de
wensen van lezers en de redactie. De redactie maakt zich daarom sterk om deze formule ongewijzigd te handhaven.
Wel blijft de redactie scherp op voldoende variatie in onderwerpkeuze en de tijd waarin de onderwerpen
plaatsvinden. Ook de lengte van de artikelen zou meer kunnen variëren.
Met het Dagelijks Bestuur van HVZ is in 2014 vier keer overlegd.
De redactie is ook in 2015 enthousiast begonnen om opnieuw vier mooie nummers tot stand te brengen
met artikelen over de geschiedenis van onze prachtige stad, inclusief directe omgeving.
Redactie Zutphen, Tijdschrift over de historie van Zutphen en omgeving, bestond dit jaar uit Regina Bennink, Jan
Frings, Theo Hebing, Jessie Jongejans, Rob Kammelar, Han Koolhof, Christiaan te Strake
4.5 Werkgroep Erfgoed Educatie HVZ
Helaas moeten wij constateren dat de in 2013 gestarte werkgroep in 2014 nog geen concrete stappen heeft kunnen
zetten. Dit heeft te maken met de afspraken die binnen het onderwijs Zutphen/Warnsveld, Gemeente Zutphen e.a.
zijn gemaakt over de wijze waarop activiteiten aan scholen kunnen worden aangeboden. De eerste voorzichtige
contacten voor een pilot project zijn gelegd. Wellicht dat in 2015 concrete plannen kunnen worden gemaakt die ook
voor de scholen inpasbaar zijn in hun schoolprogramma.
De werkgroep bestaat uit Mary van der Haring, Maud Arkesteijn en Ap Lammers.
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Historische Vereniging Zutphen
Balans per 31 december 2014
31 dec.2014 31 dec.2013
ACTIVA

PASSIVA
€

€

103

63

ING Betaalrekening

1247

785

ING Spaarrekening

35521

38162

Kas

Vooruitbetaalde kosten
Relatiegeschenken Houtwal

31 dec.2014 31 dec.2013

€

€

EIGEN VERMOGEN :
boekenfonds subs. Gem.Z.
boekenfonds eigen beheer

4775

4775

15225

12225

663

469

fonds hist.publ.derden

2000

2000

2256

------

jeugdfonds ondersteuning*

3250

3250

13360

12163

38610

37413

algemene reserve
subtotaal
SCHULDEN :
crediteuren

270

1520

vooruitontvangen contributies

110

46

WHBZ

50

500

750

-------

-------------

-----------

Vooruitontvangen subsidies
---------------

-------------

39790

39479

39790

39479

======

======

======

=====

*herkomst : legaat wijlen mevr.Kolff en gift Beethovenproject
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Historische Vereniging Zutphen
Resultatenrekening 2014
LASTEN

BATEN
2014

Begroting

Tijdschrift Zutphen,druk

7102

7000

Tijdschrift Zutphen,kosten

1619

1800

Lezingen/excursies

1388

2025

Advertenties

-----

100

Verkoop boeken/tijdschrift

227

250

Bankrente

39

1400

1080

900

Representatiekosten

454

500

Bestuurs-secretariaatskosten

208

500

Externe publiciteit

983

1000

Kosten Website

752

1000

1177

450

513

125

Werkgroepen
Contributies/abonnementen
WBHZ
Jaarvergadering

Drukwerk
Overige kosten

2014

Begroting

14209

14500

952

1000

1484

500

359

500

Opbrengst cursusgeld

2430

2400

Dotatie Histokids uit legaat

------

-------

Contributies

Cursus Zutphense Geschiedenis 1891

1200

Kosten Histokids

------

500

Verzameldag

------

250

Database Cultureel Erfgoed

303

400

Expositie Mispelblom

500

-------

Exploitatie-overschot

1198

------

--------

--------

----------

---------

19434

19400

19434

19400

======

======

======

=====
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Historische Vereniging Zutphen
Begroting 2015
LASTEN

€

BATEN
Contributies

€

Tijdschrift Zutphen,druk

7100

14500

Tijdschrift Zutphen,kosten

2800

Verkoop boek Garnizoen

PM

Lezingen/excursies

2833

Verkoop boeken/tijdschriften

900

Jaarvergadering

900

Advertenties

Representatie

400

Bankrente

Website

900

Opbrengst cursus

-------

Bestuurs-secretariaatskosten

300

Vergoeding ChipZ

750

WBHZ

1300

Resultaat modules

500

Drukwerken

200

Contributies/abonnementen

250

Externe publiciteit

500

Cursus Zutphense Geschiedenis

------

Inkoopwaarde boek Garnizoen

PM

Overige kosten

467
----------

1000
300

-------

17950

17950

======

=====

Voorlopige Begroting 2016
Totale kosten
Inkoopwaarde 300st. Garnizoen

19000
3000

Totale opbrengsten
Verkoop 300st. Garnizoen

17200
4800

----------

-----------

22000

22000
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