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Zutphen, maart 2014 

Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen. 
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 32

e
 jaarvergadering van de Historische Vereniging Zutphen. De 

bijeenkomst zal plaatsvinden in het IJsselpaviljoen, IJsselkade te Zutphen op maandag 31 maart 2014. Aanvang 20.00 uur.  
Zaal is open om 19.30 uur.  
 
De agenda voor deze vergadering is als volgt: 
1) Opening en mededelingen 
2) Vaststelling van de agenda 
3) Verslag van de jaarvergadering gehouden op 25 maart 2013 
4) Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2013 
5) Het financieel verslag over 2013  
6) Het verslag van de kascommissie 
7) Benoeming leden kascommissie 

 De heren Verveld  en Eikelboom zijn leden kascommissie. Alleen de heer Eikelboom is herbenoembaar.  

 De heer Galema is reserve lid. 
8) Begroting 2014 (Toelichting op de begroting door de penningmeester) 
9) Jaarprogramma excursies en lezingen 2014  
10) Bestuursmutaties 

 Mevrouw M. Houtzager Elhorst heeft te kennen gegeven haar functie in het bestuur  te willen beëindigen. 

 De heren L.J.J. Gravesteijn en A.J. Reijers zijn aftredend als bestuurslid en herkiesbaar. 
11) Rondvraag en sluiting 

12) Korte presentatie. Constant Willems presenteert het Torenproject van de WBHZ 
 
Pauze 
 
Na afloop van de jaarvergadering  en de Torenpresentatie (20.45 uur) volgt een lezing door professor prof. Gerard v.d. Ven met 
de titel ‘Verdeel en beheers’, 300 jaar Pannerdensch Kanaal. 
De IJssel, met zijn levendige binnenvaart, is voor het gevoel van de Zutphenaar van vandaag gewoon een gegeven. Wie staat er bij 

stil dat de aanblik van de rivier wel eens heel anders had kunnen zijn? Rond 1700 dreigden de Neder-Rijn en de IJssel te verlanden. 

Daarom werd begonnen met het graven van het Pannerdensch Kanaal, dat in 1707 voltooid was. En met succes: de rivieren werden 

weer bevaarbaar, en bleven dat sindsdien. Gedurende drie eeuwen zorgt zorgvuldig beheer voor de waterverdeling tussen de 

verschillende Rijntakken. Zonder het kanaal zou Nederland er heel anders hebben uitgezien. De Neder-Rijn en de IJssel zouden geheel 

zijn verzand. Voor onder meer Zutphen zou dat grote gevolgen hebben gehad. Verder: de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou niet 

mogelijk zijn geweest,  wat de vraag oproept wat dit betekend zou hebben voor Nederlands positie in de Eerste Wereldoorlog.  En als 

al het rivierwater door Waal en Merwede naar zee zou hebben moeten stromen, zou dat grote gevolgen hebben gehad voor de 

ontwikkeling van Rotterdams haven. En in west- en noord –Nederland zou zonder het kanaal de verzilting de ontwikkeling van de 

moderne landbouw ernstig in de weg hebben gezeten. 

 
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       G.W. van der Brug, secretaris  
  

http://www.historiezutphen.nl/
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3. Agenda punt 3 
Concept verslag 31

e
 jaarvergadering Historische Vereniging Zutphen, 25 maart 2013. Locatie IJsselpaviljoen te Zutphen. 

Aanvang 20.00 uur. Einde 22.30 uur. Aanwezig 80 leden, inclusief alle bestuursleden. 
 

1. Opening en mededelingen. 
Voorzitter opent de vergadering en heet allen, in het bijzonder de ereleden, 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.  
 
Voorzitter gaat vervolgens kort in op het afgelopen jaar. Als vereniging kunnen wij terug kijken op een goed jaar met een 
scala van activiteiten voor onze (niet)leden. Dit jaar konden wij een plus van 21 leden  noteren. Voor 2013 is één van 
de doelstellingen van het bestuur om, waar mogelijk, nog meer het ledenbestand uit te breiden. O.m. door deelname aan 
Zutphen op Zondag en Open Monumenten Dag Ook vraagt hij aandacht voor de nieuwe opzet van het Historisch Café, dit 
verdient meer bezoek van (niet)leden. Het bestuur is allen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet daar heel dankbaar 
voor en hoopt dat zij dat in het voor ons liggende jaar wederom zullen doen. 
 
Voorzitter memoreert een door het bestuur ontvangen brief waarin de secretaris een groot compliment wordt gemaakt 
voor de wijze waarop hij het verslag van de Vereniging plus bijlagen heeft verzorgd. Een voorbeeld voor andere 
verenigingen, aldus de briefschrijver. 
 
Secretaris deelt mede dat met kennisgeving afwezig zijn: Burgemeester Gerritsen, Mevr. Jongejans en de heren Potma, van 
den Hombergh en ter Heide. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 26 maart 2012. 
Dit wordt ongewijzigd onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld. 
 

4. Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2012. 
4.0. Verslag bestuur, pagina 5, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.1. Ontwikkeling ledenbestand, pagina 6, wordt voor kennisgeving aangenomen 
4.2. Publiciteit, pagina 6 wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.3. Werkgroep excursies en lezingen, blz. 6 en 7 en 8, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.4. Werkgroep Bouwhistorie Zutphen, blz. 8 en 9, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.5. Werkgroep Garnizoensstad Zutphen, blz. 9, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.6. Website, blz. 9, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.7. Tijdschrift Zutphen, blz. 10 en 11, wordt ongewijzigd vastgesteld 
4.8. Werkgroep De Mars, blz. 11 en 12, wordt ongewijzigd vastgesteld 

 
Voorzitter dankt alle bij de vereniging betrokken vrijwilligers/sters die zich in 2012voor de vereniging hebben ingezet. 
Vergadering onderstreept dit met applaus. 
 

http://www.historiezutphen.nl/
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5. Het financieel verslag over 2012. 
Penningmeester geeft een korte toelichting op een aantal posten. Door de heer Rademaker worden een aantal 
informatieve vragen over de cursus gesteld. Deze worden door de penningmeester beantwoord. 

 
6. Het verslag van de kascommissie. 

Verslag wordt door het lid van de kascommissie de heer Arkesteijn voorgelezen. 
 
Zutphen, 20 maart 2013 

 
 Geachte leden van de Historische Vereniging Zutphen 

Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 20 maart 2013 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 2012 prima in 
orde is. Tevens hebben wij vastgesteld dat de balans per 31 december 2012 een getrouw beeld geeft van de 
vermogenspositie van de vereniging.  
De kascommissie merkt op dat de vernieuwing van het tijdschrift “Zutphen” en de nieuw gestarte cursus over de stad 
Zutphen een positieve bijdrage voor de HVZ hebben opgeleverd. 
Wij stellen u dan ook voor de penningmeester en het bestuur te déchargeren. 
 
w.g. A. Verveld                                                                           w.g. P.T. Arkesteijn 

 
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 heren P.T. Arkesteijn en A. Verveld zijn de huidige leden van de kascommissie, de heer Arkesteijn is niet 
herbenoembaar, de heer Verveld wel. De heer D. Eikelboom is reserve lid kascontrole commissie. Het bestuur stelt voor de 
heer Verveld te herbenoemen als lid van de kascommissie en de heer Eikelboom te benoemen tot lid. Als reserve lid stelt 
de heer Galema zich beschikbaar. De vergadering gaat met applaus akkoord met deze mutaties. 
 

8. Begroting 2013. 
Toelichting op de begroting door de penningmeester. 
Na een korte toelichting door de penningmeester op de totale begroting 2013 komen er vanuit de vergadering een aantal 
opiniërende vragen over de kosten van de website en het voorraad beheer ansichtkaarten. Suggestie van de heer Bakker 
om hiervoor een werkinstructie te maken.  
Vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord met de begroting voor 2013. 
 

9. Jaarprogramma excursies en lezingen 2013. 
Door de heer Arkesteijn wordt de suggestie gedaan om volgend jaar een lezing te laten houden over het waarom van een 
Kozakkenlaan in Warnsveld. Deze suggestie zal in de werkgroep worden besproken. 
Voorzitter merkt op dat de band met de leden mede dankzij deze activiteiten wordt vergroot. Overzicht wordt van harte in 
ieders aandacht aanbevolen. 
 

10.  Concept Huishoudelijk Reglement. 
Na een korte toelichting op het reglement door de heer Gravesteijn worden de volgende opmerkingen gemaakt. 
De heer Bakker vraagt zich af of er geen instructie  moet worden opgenomen voor de werkwijze van de kascommissie. 
Bestuur geeft aan dat dit niet in een huishoudelijk reglement thuishoort. Werkwijze wordt door de kascommissie in overleg 
met de penningmeester vastgesteld. 
Vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord met het door het bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. 
 

 
11. Bestuursverkiezing. 

11.1 Secretaris Ap Lammers heeft te kennen gegeven om na twee periodes zijn functie als secretaris te willen beëindigen. 
Blijft wel aan als bestuurslid met de functie pr en cursus coördinator. Voorzitter geeft een korte samenvatting van de 
diverse activiteiten van de secretaris in de afgelopen 8 jaar en de door hem geïntroduceerde vernieuwingen. De 
vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer Lammers als bestuurslid, waarna deze onder applaus van de 
vergadering een attentie ontvangt. Hiervoor zegt hij bestuur en vergadering dank met daarbij de opmerking dat men nog 
niet van hem af is. 
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11.2 De heer G.W. van der Brug wordt door het bestuur als nieuwe secretaris voorgesteld. De heer van der Brug 
introduceert zichzelf waarna de vergadering met applaus akkoord gaat met zijn benoeming tot bestuurslid en secretaris. De 
heer van der Brug neemt vervolgens plaats achter de bestuurstafel. 
11.3 De heer H. Blankhart is volgens rooster als bestuurslid aftredend en herkiesbaar, Vergadering gaat met applaus 
akkoord met de herbenoeming. 
 

12. Rondvraag en sluiting. 
-De heer Demoed vraagt nogmaals aandacht voor de avonden waarop vergaderingen en lezingen worden gehouden. Hij 
verzoekt deze af te stemmen op die van de gemeenteraad. Veel gemeenteraadsleden en leden College willen ook graag, 
voor zover ze lid zijn, de bijeenkomsten van de vereniging bijwonen. 
Deze wens zal in de werkgroep excursies en lezingen worden meegenomen.  
-De heer Frings attendeert de leden van de diverse werkgroepen op de mogelijkheid om onderling informatie via de 
website van de vereniging te delen. Voorzitter zegt toe dit met hem te bespreken. 
-De heer van der Brug laat via enkele beelden de vergadering kennis nemen van vier  5 dollarmunten die door de 
Cookeilanden (Nieuw Zeeland) met het thema Europese Hanzesteden in 2010 zijn uitgegeven. 
Het betreft de steden Gdansk, Lübeck, Kaliningrad en Zutphen. De heren Wierda en Groothedde zijn inmiddels in het bezit 
van de Zutphense munt. 

 
De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 31e jaarvergadering met de mededeling dat de 
koffie in de pauze voor rekening van de vereniging is. 
 

Na afloop van de jaarvergadering (20.45 uur) volgde een lezing door professor Willem Frijhoff. Basis voor zijn lezing is De 
Historische Atlas van Zutphen. 
 

Zutphen is een van de oudste en best bewaarde steden van Nederland, maar ze is beslist geen dode stad. Ze geldt als een 
levendige winkel- en marktstad met een aantrekkelijk stadsbeeld en veel mooie monumenten. Deze atlas verklaart dat 
positieve imago aan de hand van twee historische troeven: de ogenschijnlijk wat chaotische plattegrond van de stad en 
haar getorende silhouet. Zutphen noemde zichzelf al in de Middeleeuwen een 'oude stad' en een 'torenstad'. Aanvankelijk 
leek haar geschiedenis simpel: ontstaan aan de samenvloeiing van IJssel en Berkel werd de stad kortstondig de zetel van 
een al snel door Gelre geabsorbeerd graafschap. Na haar bloei als Hanzestad werd ze omgevormd tot garnizoensstad, om 
ten slotte geleidelijk af te dalen tot het niveau van een kleine provinciestad. Intussen is ons beeld van Zutphens begin, haar 
geografische ligging aan twee rivieren en de latere stadsontwikkeling ingrijpend vernieuwd. De stad is ouder dan gedacht 
en de IJssel juist jonger. De vesting en haar functie van kwartiershoofdstad bepaalden eeuwenlang de stedelijke ruimte, en 
zowel de recente stadsuitleg als Zutphens plaats in de regio verdient nieuwe aandacht. Die veelbewogen ontwikkeling 
wordt in de 35 kaarten van deze atlas ontvouwd en verklaard. Het was een informatieve lezing. 

 
Zutphen, september 2013 
Ap Lammers 
 

4. Agenda punt 4: CONCEPT JAARVERSLAG Bestuur en Werkgroepen over 2013 

4.1 Bestuur 
Activiteiten en externe contacten. 
De historie heeft toekomst. 
Jaren geleden zei iemand: “De toekomst is niet meer wat-ie geweest is”. Misschien is het vorsend bezig zijn met historie 
ook wel een beter medicijn tegen de zorgen en de vragen van de dag van vandaag dan de vlucht vooruit, het wegdromen in 
een rooskleurige toekomst. Bovendien: er valt uit het verleden veel te leren voor de toekomst die heel onzeker voor ons 
ligt. 
Het bestuur constateert met vreugdevolle dankbaarheid dat heel velen in het verband van de Historische Vereniging 
Zutphen zich bezig houden met wat achter ons ligt. Leden van werkgroepen, vrijwilligers – in tal van hoedanigheden zijn 
leden actief. Maar wij merken ook dat anderen de activiteiten van de Historische Vereniging Zutphen volgen, doordat zij 
ons vragen voorleggen over hun persoonlijk verleden of over dat van familie. 
Veel van die vragen worden met zorg en snel beantwoord door Etienne van den Hombergh, medewerker van het Regionaal 
Archief Zutphen, in tal van opzichten voor de Historische Vereniging Zutphen een thuishaven. 
 
Sinds de jaarvergadering van 25 maart 2013 is binnen het bestuur vastgelegd dat de heer Ap Lammers de functie van 2

e
 

voorzitter heeft en dat de heer Bert Gravesteijn de functie van 2
e
 secretaris bekleedt. 

 
In 2013 kwam het bestuur 9 maal in vergadering bijeen. Met de hoofdredacteur van ons blad Zutphen is twee maal 
overlegd, evenals met een tweetal afgevaardigden van de leiding van de Werkgroep Bouwhistorie. Leden van het bestuur 
hebben zitting in de andere werkgroepen, zodat op die wijze informatie en contact bestaat. 
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In het begin van het jaar is er een bijeenkomst geweest van afgevaardigden van besturen van Historische Verenigingen, 
waaraan ook door enkele leden van ons bestuur is deelgenomen. 
 
Het bestuur heeft zich graag laten betrekken bij het verschijnen van het boek De Berkelruïne in de serie Zutphense 
Archeologische Publicaties, geschreven door Hein Hundertman. 
Niet onvermeld mag blijven het verschijnen van het kloeke proefschrift van Michel Groothedde Een vorstelijke Palts te 
Zutphen. De daarop volgende discussie in ons blad Zutphen liet zien hoe actueel de door de stadsarcheoloog aangekaarte 
vraag is. 
 
Eind 2012 is het ‘Gelders Erfgoed’ omgezet in een coöperatie met de naam ‘Erfgoed Gelderland’. De Historische Vereniging 
is lid geworden van deze coöperatie.  
Voor de periode 2014-2015 is deze coöperatie begonnen met de opzet van het Festival 'Gemaakt in Gelderland'. Het 
bestuur beraadt zich op welke wijze wij aan dit Festival kunnen deelnemen. 

 
4.2 Ontwikkeling  Ledenbestand: 
Per 1 januari 2013               633 leden 
Af: opzeggingen            -     35 leden 
Bij: aanmeldingen        +     44 leden 
                                              -------------- 
Per 31 december 2013      642 leden 
Wij hopen een dezer dagen het 650

e
 lid te kunnen  verwelkomen. 

 
4.3 Public Relations 
Cursus 
ROC Aventus is in 2011 met de cursus “De geschiedenis van de monumentenstad Zutphen” gestopt. De cursus (inclusief de 
docenten) is overgenomen door de Historische Vereniging Zutphen.  
De 13 cursisten beoordeelden kwaliteit en in inhoud goed. Ook de prijs-prestatie verhouding van de cursus kreeg een ruime 
voldoende. Op basis van de ontvangen evaluatieformulieren is dan ook besloten om de  cursus voor 2014 ongewijzigd te 
laten. Dat de cursus voldoet blijkt wel uit de opgave voor de cursus 2014. Zonder al teveel publiciteit was deze namelijk al 
in het najaar van 2013 volgeboekt. 
Op dit moment zijn wij met diverse externe partijen in overleg om de opzet en inhoud van de cursus te wijzigen. De 
verwachting is dat de discussie hierover begin 2014 zal zijn afgerond. 

 
Publiciteit 

a. Voor elke lezing en of activiteit is in 2013, is er 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. Maar ook zijn deze berichten door ons geplaatst op de diverse websites als De 
Weekkrant, Buurtlink etc.  

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. Zo kwamen naar de laatste lezing meer dan 40 niet-leden.Dat dit 
mede te danken was aan het onderwerp van de lezing en inleider moge duidelijk zijn. 

c.  Daarnaast heeft de vereniging een Twitter-account, met 602 volgers eind 2013 (345 in 2012) en een Facebook-
account met 1300 vrienden ultimo 2013, (ultimo 2012 waren dit er nog maar 230.) Deze stijging is mede te danken 
door elke dag een historische ansichtkaart op de Facebookpagina van de vereniging te plaatsen. 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 2013 ontvangen ruim 460 personen/organisaties onze 
nieuwsbrief. Eind 2012 waren dit er 400. 

d. De vereniging was, samen met de werkgroepen, met een stand aanwezig bij de 28
e
 Zutphen op Zondag in april en 

het 27
e
 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.        
  

4.4 Project ‘Histokids’ (Werkgroep Erfgoed Educatie HVZ i.o) 
In 2012  is er een eerste aanzet voor deze activiteit gemaakt door de dames Mary van der Haring  en Maud Arkesteijn. 
In 2013 is vanuit het bestuur van de vereniging Ap Lammers toegevoegd. zodat per ultimo 2013 de werkgroep in 
oprichting uit drie leden bestaat. Er zijn met diverse in – en externe partijen gesprekken gevoerd, onder meer met het 
Cultuurloket, dat in samenspraak met de scholen de aanbiedingen op het vlak van cultureel erfgoed coördineert. Ook 
met het Stedelijk Museum is overleg geweest. Naar aanleiding van deze discussie heeft de werkgroep i.o. het bestuur 
van de vereniging voorgesteld om tot de definitieve oprichting van de werkgroep over te gaan.  
Voorgestelde naam van de werkgroep is Erfgoed Educatie Historische Vereniging Zutphen.  
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Doelstelling van deze werkgroep is om de jeugd te informeren en te betrekken bij de geschiedenis van de stad Zutphen 
in al zijn facetten. Dit kan middels woord, in geschrift, door wandelingen, met digitale netwerken etc.  

 
4.5 Website 

De website trekt nog steeds een groot aantal bezoekers/sters. Het totale aantal bezoekers nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
Het aantal unieke bezoekers/sters is daarentegen wel toegenomen. Gemiddeld telden we op de site 9,1 unieke bezoeken 
per dag in 2013, in 2012 waren dat er gemiddeld 8,4.  

  2012   2013 
Totaal aantal bezoekers 4.743   4.724 
Unieke bezoekers 3.086   3.347 
Pagina’s per bezoek bekeken 3.79   3,62 
Tijd op site 2:42   2:12 

  

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.  

  
Webmasters  

In 2013 waren de webmasters Paul Ploegman, Jan Frings en Ap Lammers. 
 
4.6 Werkgroep Excursies en Lezingen 
De werkgroep 

De werkgroep bestond dit verslagjaar uit de volgende leden: Paul Ploegman (voorzitter), Mickey Houtzager, Mary van der 
Haring (coördinator excursies), Maud Arkesteijn, Jan Frings en Bert Gravesteijn (plv. voorzitter). In november noodzaakten 
te drukke werkzaamheden Paul Ploegman terug te treden als voorzitter. Bert Gravesteijn heeft die taak overgenomen, 
behoudens de “hardware-kant” (apparatuur voor de lichtbeelden) van de lezingen en Historische cafés,  die  Arend Jan 
Reijers voor zijn rekening zal gaan nemen. 
De werkgroep heeft dit jaar zes maal vergaderd. Hoofdactiviteiten: het uitvoeren van programma 2013 voor wat betreft de  
lezingen, de Historische Cafés en de  stadswandelingen, en voorts het voorbereiden van het programma voor 2014. 
De Publiciteit over de activiteiten werd verzorgd door Ap Lammers, het HVZ-bestuurslid belast met de portefeuille P.R.  

Lezingen 
In het verslagjaar werden voor de leden drie lezingen georganiseerd, alle in het IJsselpaviljoen. De lezingen zijn in eerste 
instantie bedoeld voor de leden van de HVZ, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. 
Op 28 januari 2013 hield de heer Lex Rutgers  een goed bezochte lezing over Nederlands Mettray 160 jaar; 1851-2011. Aan 
de hand van beeldmateriaal en bondige teksten werd een beeld geschetst van het ontstaan en de ontwikkeling van een 
unieke organisatie op het gebied van de (her)opvoeding van jongens in Nederland. 
Op 25 maart 2013 werd de jaarvergadering van de HVZ gevolgd door een lezing door  prof. W, Frijhoff over de veelbewogen 
ontwikkeling van Zutphen, aan de hand van de 35 kaarten in de Historische Atlas van Zutphen. Deze lezing werd druk 
bezocht. De derde lezing werd gehouden op 18 november 2013. De heer Constant Willems gaf aan de hand van 
lichtbeelden een boeiende presentatie over de bouwkundige ontwikkelingsgeschiedenis van kastelen in de wijde omgeving 
van Zutphen. Deze lezing trok zeer veel belangstelling, ook van niet-leden. 
De samenvatting van de lezing is geplaatst op de website van de HVZ. 

Excursies 
In het verslagjaar werden de volgende stadswandelingen georganiseerd: 
- Zorgwandeling door Mickey Houtzager, 15 deelnemers 
- Deventerwegkwartier, door Dick Eikelboom, 15 deelnemers 
- Voorts vond een fietstocht plaats: 
- de Hoven, door Gerrie Willemsen en Sjoerd Galema, 13 deelnemers. 
De belangstelling voor de excursies is bevredigend. Het is  de coördinator wel opgevallen dat de deelnemers veelal dezelfde 
HVZ-leden zijn.  Sommige wandelingen hadden meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, zodat een wachtlijst moest 
worden gehanteerd. Helaas blijkt dat regelmatig leden die zich wel vooraf aangemeld hadden, toch zonder even af te 
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zeggen, niet komen opdagen. Het benutten van de wachtlijst wordt daarmee dan onmogelijk gemaakt. De werkgroep 
beraadt zich op maatregelen om dit euvel tegen te gaan. 
De Deventerwegkwartier-wandeling werd als experiment op een zondag gehouden; de belangstelling hiervoor was goed. 
Een geplande Warnsveld-wandeling kon helaas niet doorgaan, wegen ziekte van de begeleider. 

Historische cafés. 
Daarvan werden er in het afgelopen jaar twee belegd. De eerste op 21 februari 2013, in de kelder van Café-restaurant 
Pierrot. Mw. Dr. Leontine Buynsters verzorgde een presentatie over “straatverkopers in beeld” Muzikale omlijsting werd 
verzorgd door Arnold Slaghek (gitaar en zang) en Rien Wulffraat (accordeon). De opkomst van leden viel helaas nogal 
tegen. 
Het tweede Historisch café vond plaats op 26 september 2013, in de kelder van de Hanze Stadsbrouwerij. Christiaan te 
Strake verzorgde een boeiende inleiding over “200 jaar Koninkrijk Nederland”. Muzikale omlijsting was in handen van Jan 
Guichelaar (klassieke gitaar). De opkomst was zeer bevredigend: de kelder zat vol. 

 
Andere activiteiten 

Histokids: In het vorige jaarverslag is vermeld dat de werkgroep zich richtte op de voorbereiding van een programma 
waarmee de stadsgeschiedenis meer bij de jeugd terecht zou kunnen komen. 
In het verslagjaar is deze activiteit overgegaan naar een afzonderlijke werkgroep van de HVZ. Over deze activiteit wordt 
onder punt 4.4 in het jaarverslag gerapporteerd.  
 

4.7 Werkgroep Bouwhistorie 
Vergaderingen 
In 2013 vergaderde de werkgroep 11 maal, elke maand behalve augustus. 
 Bijzondere gebeurtenis 
Op donderdag 14 februari 2013 promoveerde onze vicevoorzitter en oprichter Michel Groothedde tot Doctor aan de 
Universiteit Leiden. 
Bezoek en onderzoek aan panden 
o Zaadmarkt 100: 8 december 2012 
o Nieuwstad 43: 2 maart 2013 
o Beukerstraat 27: 15 juni, 28 september 2013 
o Boerderij Stokebrandsweerd: 22 juni 2013 
o Zaadmarkt 98: 12 oktober, 22 november 2013 
o Zaadmarkt 112 (Bolwerck): 26 oktober 2013 
In de kap van Zaadmarkt 100 zijn twee door de HVZ gefinancierde dendrobepalingen gedaan. 
Databank Bouwhistorie Zutphen 
Er zijn in totaal 207 panden in de databank opgenomen. Beukerstraat 25-27 (WBHZ-nummer 103) bleek niet één geheel; ze 
zijn gesplitst. Beukerstraat 25 werd WBHZ 103 en Beukerstraat 27 werd WBHZ 206. Door Scan & Co te Apeldoorn zijn 528 
dia's gescand. De resulterende afbeeldingen worden geleidelijk aan in de databank opgenomen. Het betreft 37 panden. 
Jeugdbeleid 
Er is gewerkt aan een serie werkbladen met opdrachten, gedifferentieerd gericht op onder- en bovenbouw van middelbare 
scholen in Zutphen. De serie betreft tien Zutphense torens. 
Interne deskundigheidsbevordering 

o 2 april, Roel Stegeman over de Boerderij Stokebrandsweerd. 

o 5 november, Peter Boer over Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112. 

Externe betrekkingen 
o 5 maart. Overleg met Johan Blanksma die is begonnen via QR-codes en filmpjes informatie te verschaffen over met 

name het inwendige van historische panden. Allereerst wordt gedacht aan panden waar onze tweetalige gevelbordjes 
zijn geplaatst. 

o 25 mei brachten enkele werkgroepleden een werkbezoek aan Deventer, met name het 'oudste huis'. Onze 
zustervereniging aldaar is betrokken bij een onderzoek naar dit complex Stroomarkt 19-Sandrasteeg 8 

o 2 juli, Overleg met Stijn Loogman, binnenstadsmanager, die graag gebruik wil maken van onze deskundigheid van de 

Zutphense binnenstad, met name ons bordjesproject. 
Publieksgerichte activiteiten 
Er zijn c.q. worden tweetalige informatiebordjes (gevelbordjes)aangebracht op de volgende panden: 

o Oudewand 31-33 (geschonken door het vertrokken Gelders Erfgoed) 

o Nieuwstad 27-29 (geschonken door de beide eigenaren) 

o Zaadmarkt 93 (voor rekening van de Historische Vereniging) 

In totaal zijn, dan wel worden nu twaalf gevelbordjes geplaatst, en wel op de volgende adressen: 

Beukerstraat 65-67, 's Gravenhof 20, Kerkhof 2, Kolenstraat 1a, Lange Hofstraat 23-25, Nieuwstad 27-29, Oudewand 25, 

Oudewand 31-33, Raadhuissteeg 6, Turfstraat 4, Waterstraat 12-14 en Zaadmarkt 93. 
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De webpagina's van de werkgroep zijn regelmatig aangepast, in de meeste gevallen met informatie over behandelde 

onderwerpen. 

Mutaties in het ledenbestand WBHZ 
Claire Heeroma verliet de werkgroep. Tjitske van den Ende is nieuw lid. 
 
Leden van de werkgroep 
In 2013 bestond de werkgroep uit de volgende personen: 
Tjitske van den Ende (sinds maart), Jan Frings, Margot Foury, 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 (secretaris), Constant Willems 
(voorzitter). Jeroen Krijnen, gemeentelijk bouwhistoricus, nam als adviseur gewoonlijk deel aan de vergaderingen. 

 
4.8 Werkgroep Garnizoensstad Zutphen 

2013 was het vijfde jaar dat de werkgroep Garnizoensstad Zutphen actief was. 
Inmiddels zijn we zover gevorderd dat we een duidelijk beeld hebben welke thema’s we in de publicatie van de resultaten 
willen behandelen.  
In het afgelopen jaar is het onderzoek naar de kazernes, waarin het garnizoen door de eeuwen heen gelegerd is geweest, 
afgerond. Daarbij zijn er documenten geproduceerd over de Waliënkazerne, het Burgerweeshuis, de kazerne in de Refter 
en de IJzendoornkazerne. 
Ook is het verband tussen de verschillende soorten garnizoenen die in Zutphen hebben gelegen vanaf het begin van de 17

e
 

eeuw tot het midden van de 19
e
 eeuw aan de ene kant en de functie als vestingstad aan de andere kant in kaart gebracht. 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de rol van Zutphen in het totale bestel van de landsverdediging in die periode. Ook 
kwam een document gereed over het garnizoen in de 18

e
 eeuw in Zutphen. 

Het onderzoek naar de ontwikkelingen in de 19
e
 eeuw is praktisch afgerond.  

Het aantal garnizoen-gerelateerde publicaties in het tijdschrift “Zutphen” jrg. 2013 was twee ‘Wie-was-tochjes’, n.l. over 
Hermanus van Hooff en Johan Hendrik Voet jr. 
De repertoria op de resolutieboeken over de periode 1620-1660 en 1661-1700 werden bekeken op meldingen die 
betrekking hadden op het garnizoen. Dit leverde weinig relevante informatie op. Geconcludeerd werd dat de beslissingen 
die ertoe deden kennelijk niet door de lokale magistraat werden genomen maar merendeels in de staten van Gelre en 
Zutphen. 
 Het hoofdstuk over de verdedigingswerken werd uitgebreid en verbeterd. Het is nu zo uitgebreid dat het selectief ingedikt 
moet worden.  
Samenstelling werkgroep 
De werkgroep kwam in 2013 acht keer bij elkaar en bestond dit jaar uit de heren Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, 
Arend Jan Reijers en Joop Tangerink.  

 
4.9 Jaarverslag 2013 Tijdschrift Zutphen 
o Ook in het jaar 2013 heeft de redactie met veel plezier gewerkt aan vier nummers van het tijdschrift Zutphen. Er was 

uiteraard aandacht voor het afgeronde promotieonderzoek van stadsarcheoloog Michel Groothedde over de vorstelijke 
palts. De redactie besloot met de publicatie van twee verschillende visies in opeenvolgende artikelen de lezers inzicht te 
geven in het historische debat over de bouwers van deze unieke palts in middeleeuws Zutphen. 

o Het artikel over 250 jaar Oranjesociëteit haakte ook aan bij de actualiteit. De redactie besloot over de Pilaarvoorstellingen 
in de Librije twee opeenvolgende en fors ingekorte artikelen te publiceren, met verwijzing naar De integrale versie 
(aanklikbaar) op de website onder Tijdschrift bij het nummer 2013-4. 

o Daarnaast zijn er de vaste rubrieken ‘Zutphen Vijftig jaar geleden’, ‘Signaleringen’ en de rubriek ‘Wie was toch...?’ In 2013 
zijn onder de kop ‘Wie was toch’… anekdotes over negen personen gepubliceerd. Er zijn nu in totaal 19 personen 
beschreven.  

o De redactie ontving ook dit jaar veel positieve reacties over de kleurige lay-out. De afwisseling in de omslagen en de 
kleurendruk binnenin maakt het tijdschrift Zutphen niet alleen aantrekkelijk maar ook overzichtelijker. Voor de illustraties 
wordt een dankbaar en gratis gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk Museum Zutphen en het 
Regionaal Archief Zutphen. Voor het beeld dat van elders wordt betrokken moet wel worden betaald. 

o 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. Via het 
redactieadres bleek dit jaar een paar keer dat mensen ook uit het buitenland de publicaties voor een bepaald onderzoek 
daadwerkelijk kunnen vinden. Misschien dat de vindbaarheid van het tijdschrift Zutphen nog wordt vergroot als de 
website www.cultuurtijdschriften.nl wat meer bekendheid krijgt. 

o De redactie ontving in 2013 eerder teveel dan te weinig kopij, die over het algemeen van goede kwaliteit was. Dit stemt 
tot tevredenheid maar ook tot zorgvuldigheid. Auteurs die hun teksten inleveren willen graag weten wanneer het 
betreffende artikel wordt gepubliceerd en dat kan wel eens wat lang op zich laten wachten. De redactie heeft nu een 
jaarplanning met streefdata opgesteld zodat het perspectief duidelijker wordt. De redactie wil namelijk rekening houden 
met actuele ontwikkelingen zoals vieringen en jaarfeesten. Daarnaast houdt de redactie graag ruimte beschikbaar voor 

http://www.cultuurtijdschriften.nl/
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artikelen van de verschillende werkgroepen van de historische vereniging. Ook dit jaar was sprake van een prettige en 
professionele samenwerking tussen redacteurs en auteurs. 

o De redactie houdt jaarlijks een evaluatievergadering waarin veel de revue passeert, van lettertype tot redactiestatuut en 
van inhoud tot positionering in de markt uitgebreid wordt besproken.  

o In de evaluatievergadering van november 2013 vond de redactie de inhoudelijke afwisseling van de verschillende 
artikelen een belangrijk aandachtspunt. Tijdschrift Zutphen heeft op de lezersmarkt een zekere overlap met de 
tijdschriften Oer en Zutphense Pracht. Een overleg met Zutphense Pracht vond plaats in aanwezigheid van voorzitter 
Arend Jan Reijers. In 2014 zal ook worden overlegd met betrokkenen bij tijdschrift Oer. 

o De redactie is ook in 2014 weer enthousiast begonnen om opnieuw vier mooie nummers tot stand te brengen over de 
geschiedenis van onze prachtige stad, inclusief directe omgeving. 

o Redactie Zutphen, Tijdschrift over de historie van Zutphen en omgeving 
Regina Bennink, Jan Frings, Theo Hebing, Jessie Jongejans, Rob Kammelar, Han Koolhof, Christiaan te Strake 

 
4.10 Bezorging Tijdschrift Zutphen 

Het bestuur van de Historische Vereniging is de bezorgsters en de bezorgers zeer erkentelijk voor hun inzet. Het is plezierig 

om op hen te kunnen rekenen. Nu de posttarieven per 1 januari 2014 opnieuw zijn verhoogd kost een zending binnenland 

met korting € 1,45 (zonder korting € 2,56). Wij hebben dus dankzij de medewerking van onze bezorgers wederom 

honderden euro’s aan portokosten bespaard.  

 

 

 
5 Agenda punt 5 

 
 FINANCIEEL Verslag over 2013 

Historische Vereniging Zutphen 

Balans  per 31 december 2013 

                                                     31 dec.2013    31 dec.2012                                                                   31 dec.2013    31 dec.2012 

ACTIVA                                                                                                     PASSIVA 

                                                                €                    €                                                                                            €                     € 

Kas                                                        63              138                          EIGEN VERMOGEN: 

ING Betaalrekening                         785             3577                        boekenfonds subs. Gem.  Z.           4775             4775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ING Spaarrekening                      38162           30737                       boekenfonds eigen beheer           15225           12225 

Vooruitbetaalde kosten                 469               453                        fonds hist.publ.derden                    2000             -------- 

                                                                                                                jeugdfonds ondersteuning*             3250             2000 

                                                                                                                algemene reserve                             12163           12145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     subtotaal                                       37413           31145 

 

                                                                                                               SCHULDEN: 

                                                                                                               crediteuren                                           1520            3260 

                                                                                                              vooruit ontvangen contributies             46           -------- 

                                                                                                               WBHZ                                                        500               500    

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

                                                          39479           34905                                                                                  39479            34905 

                                                        ======         ======                                                                                  ======           ===== 

 

                                                                                         *herkomst: legaat wijlen Mej. Kolff en gift Beethovenproject  
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Resultatenrekening 2013 

LASTEN                                                                                         BATEN 

                                                           2013         Begroting                                                                       2013       Begroting 

Tijdschrift Zutphen, druk               7004             7000            Contributies                                        14275         14000 

Tijdschrift Zutphen, kosten           1651             1400    

Lezingen/excursies                         1584             1825             Advertenties                                       1043           1000 

Werkgroepen                                    -----               100              Verkoop boeken/tijdschrift             1280             500 

Contributies/abonnementen          262              250              Bankrente                                             425              500 

WBHZ                                                 1190            1300             Doorbelaste gevelbordjes                  350             ------ 

Jaarvergadering                                 914               900                     

Representatiekosten                        621               500              Opbrengst cursus                              1980           2250                     

Bestuurs-secretariaatskosten         424               500             Dotatie Histokids uit legaat              -----              500     

Externe publiciteit                             250               250                                                

Kosten Website                                 811              1000              

Drukwerk                                            182               450 

Overige kosten                                  622               575 

Cursus Zutphense Geschiedenis    820             1200 

Kosten Histokids                              ------               500 

Dotatie Boekenfonds eigen 

Beheer                                           3000              1000 

Exploitatie-overschot                        18               ------ 

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

                                                          19353          18750                                                                            19353         18750 

                                                         ======        ======                                                                           ======       ===== 

 
 

6 Het verslag van de kascommissie. 
Bij dit punt zal de kascommissie mondeling verslag uit brengen.  

 
7 Benoeming leden kas commissie 

Het bestuur stelt voor de heer Eikelboom te herbenoemen als lid van de kascommissie en de heer Galema te benoemen tot 
lid.  
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8 Agendapunt 8, Begroting 2014 

Toelichting op de begroting door de penningmeester 
Begroting 2014 

LASTEN                                                                  €                            BATEN                                                                    € 

Tijdschrift Zutphen, druk                                7000                         Contributies                                                    14500 

Tijdschrift Zutphen, kosten                            1800 

Lezingen/excursies                                          2025                         Verkoop boeken/tijdschriften                         500 

Jaarvergadering                                                 900                         Advertenties                                                       1000  

Representatie                                                    500                          Bankrente                                                             500 

 Website                                                           1000                          Opbrengst cursus                                              2400 

Bestuurs-secretariaatskosten                        500                         Dotatie Histokids uit legaat                               500 

Werkgroepen                                                    100 

WBHZ                                                                1400 

Drukwerken                                                       450 

Contributies/abonnementen                         250 

Externe publiciteit(incl. mailing)                 1000 

Cursus Zutphense Geschiedenis                  1200 

Kosten Histokids                                                500 

Verzameldag                                                      250 

Database Cultureel Erfgoed                            400 

Overige kosten                                                  125 

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

                                                                           19400                                                                                                     19400 

                                                                          ======                                                                                                    ===== 

 
 

9 Agendapunt 9, Jaarprogramma excursies en lezingen 2014  
 

Zie bijlage 
 
 

10 Agendapunt 10, Bestuursmutaties 

 Mevrouw M. Houtzager Elhorst heeft te kennen gegeven haar functie in het bestuur te willen beëindigen. 

 De heren B. Gravesteijn en A.J. Reijers zijn aftredend als bestuurslid en herkiesbaar. 
 

Namen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Heer H. Blankhart    xxxx    xxxx  

Heer G.W. van der Brug    xxxx    xxxx  

Heer L.J.J. Gravesteijn xxxx    xxxx    xxxx 

Mevr. M. Houtzager Elhorst xxxx    xxxx     

Heer A. Lammers    xxxx    xxxx  

Heer A.J.Reijers xxxx    xxxx    xxxx 

Heer H. Verlaak  xxxx    xxxx    

 
 

11 Agendapunt 11, Rondvraag en sluiting 
 
 
 
 
 
Bijlage 
JAAROVERZICHT EXCURSIES EN LEZINGEN 
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