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1. Uitnodiging en Agenda voor de ALV van 30 september 2021 

 
 
Zutphen, 16 september 2021  

Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.  

Graag nodigen wij u uit voor de 39e jaarvergadering op   

Donderdag 30 september 2021 in De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen. Aanvang 
20.00 uur. De zaal is open  vanaf 19.30 uur.   

Na de pauze, vertelt Menno Tamminga ons over zijn in april 2020 verschenen boek “Wij 
zijn Vrij!”.  

De agenda voor deze vergadering is als volgt:  

01. Opening en mededelingen  
02. Vaststelling van de agenda  
03. Verslag van de 38e jaarvergadering gehouden op 15 oktober 2020 (bijlage)  

03.1 Bespreken  
03.2 Vaststellen  

04. Het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2020 (bijlage)  
04.1 Bespreken verslag bestuur en werkgroepen  
04.2 Het financieel verslag over 2020  
04.3 Het verslag van de kascommissie  
04.4 Vaststellen van het jaarverslag 2020.  

04.5 Benoemen leden kascommissie  

05. Begroting 2021 (bijlage)  
06.1 Toelichting op de begroting door de penningmeester  
06.2 Contributie 2021/2022  

06. Bestuursverkiezing  
07.1 Dick van Dijk treedt aan het eind van zijn bestuursperiode af. Het bestuur 
stelt voor om in zijn  plaats Max Assies als secretaris te benoemen.  

07. Jubileumjaar 2021  

08. Afscheid Dick van Dijk en uitreiken  Waarderingsprijs  

09  Voorstel benoeming erelid (bijzonderheden worden meegedeeld tijdens de vergadering) 

10. Rondvraag  

11. Sluiting 
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2. Conceptverslag 38ejaarvergadering van de Historische Vereniging Zutphen 15 oktober 2020  
 

 

Conceptverslag 38e jaarvergadering van de HVZ op 15 oktober 2020. 

Aanwezig: 22 Leden, incl. het bestuur. 

Afwezig met bericht van verhindering: de dames Arkesteijn, V.d.Haring en Koudstaal, en de heren Gravesteijn, 

Lubbers, Reijers en te Strake. 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter, Adriaan van Oosten, opent de 38e jaarvergadering en heet iedereen welkom in deze bijzondere 

tijd. De oorspronkelijke datum van deze vergadering zou 18 maart zijn, maar nadat de datum verschillende 

malen is verzet zijn we hier dan toch bij elkaar. Het is een historische tijd waarin jammer genoeg eerder 

bedachte en georganiseerde activiteiten stil staan. Het bestuur heeft echter zoveel mogelijk doorgewerkt; de 

agenda is hiervan een illustratie. Tijdens deze ALV wordt er vanwege het late tijdstip in het jaar, ook op een 

aantal momenten alvast stilgestaan bij wat er in 2020 aan actie is geweest. Uiteraard komen we daar pas 

formeel in 2021 bij de dan plaatsvindende ALV op terug. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

Deze wordt zonder opmerkingen vastgesteld.  

De lezing van Menno Tamminga over zijn boek ‘Wij zijn vrij’, kan helaas nu niet doorgaan. Hopelijk gebeurt dat 

nu in het voorjaar van 2021. 

 

3. Verslag van de 37e jaarvergadering d.d. 20 maart 2019 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag informeert Hans La Rose naar het zuiltje in de Martinuskerk. Dick van Dijk geeft 

aan dat er nog steeds voortgang wordt geboekt. Er zijn verschillende onderzoeken naar de mogelijke nieuwe 

plek in de toren afgerond. Volgende stap ligt in zowel de bouwkundige hoek als in de vergunningsfeer. Ook 

financieel is plaatsing nog lang niet rond. Ineke Hissink vult aan dat het zuiltje ook wordt betrokken bij de 

viering van het 900 jarig jubileum van de kerk in 2021. 

 

De actielijst behorend bij het verslag: 

- De voortgang van de integratie in het Erfgoed Portaal Zutphen blijft een langlopend proces. 

- Het project ‘de 4 Kwartieren’ is ondergebracht in een nieuwe werkgroep; 5 leden zijn hier mee aan de slag 

gegaan. 
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- De vraag van Henk Mulder een project te starten om de Martinuskerk van Warnsveld te verlichten, is 

onderzocht; vanwege financiële redenen is het niet mogelijk hiermee verder te gaan. 

 

4. Het jaarverslag van de Historische Vereniging Zutphen over 2019. 

4.1. Het verslag wordt besproken. 

N.a.v. 3.1 Werkgroep boek ‘Joods Zutphen’: met de kennis van nu blijken we te optimistisch te zijn geweest 

over het moment van publicatie. Peter Kooij heeft het concept nu gereed. Er is inmiddels een redactieslag 

overheen gegaan. Nu is het moment van toevoegen van illustraties, en vervolgens zoeken naar 

uitgeefmogelijkheden. Publicatie waarschijnlijk begin 2021. 

N.a.v. 3.2 Werkgroep ‘Geschiedenis van de Hoven’: Dit heeft geresulteerd in de uitgave  ‘Heufse Pracht’ een 

glossy tijdschrift. 

N.a.v. 3.3 Werkgroep ‘Zutphen op de Kaart’: groeit langzaam maar zeker. 

N.a.v. 3.6 en 3.7 De jaartallen 2018 worden gewijzigd in 2019. 

N.a.v. 3.5 en 3.6 De lezingen, excursies en verdiepingsmodules waren als altijd weer een groot succes. Echter 

moesten de laatste, vanwege de corona, afgezegd worden. 

N.a.v. 3.7 Ook Open Monumentendagen 2019 waren een succes. 2020 werd een bijzonder jaar. Omdat de 

OMD in zijn bekende vorm niet kon doorgaan zijn wandel- en fietsroutes langs gedenkwaardige plekken 

gemaakt die men individueel kon volgen. 

N.a.v. 3.8 Het tijdschrift Zutphen is in 2020, ondanks alles, gewoon verschenen. 

N.a.v. 3.9 De bezorging van het tijdschrift: deze is in 2020 vanwege Corona twee keer uitbesteed aan een 

externe organisatie, 

     4.2 Het financieel verslag over 2019 

De penningmeester Rein Rutten geeft de vergadering mee dat hij heel tevreden is over de financiële situatie 

van de vereniging: De HVZ is een gezonde vereniging, die 2019 met een positief saldo van ongeveer €5000,-- 

afsluit. De begroting is goeddeels uitgekomen, tegenover een aantal extra kosten stonden ook weer een aantal 

onverwachte inkomsten.  

      4.4 Het verslag van de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Hans la Rose en Matthijs de Nooijer, heeft een positief oordeel over het 

financieel overzicht en resultaat. Zij menen dat de administratie een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid 

en stellen voor decharge te verlenen. Onder applaus wordt dit advies van de kascommissie door de vergadering 

overgenomen. 

      4.5 Vaststellen van het jaarverslag van de HVZ over 2020 

Het jaarverslag wordt onder dank goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Benoemen leden kascommissie 

De vergadering benoemt Hans la Rose en Matthijs de Nooijer in de kascommissie van 2021. 

7. Bestuurswisseling 
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Rein Rutten neemt afscheid als penningmeester. Hij heeft de begroting 2020 opgesteld, en die uitgebreid 

besproken met zijn beoogd opvolger Henk Sieben. Henk Sieben heeft vervolgens vanaf maart/april 2020 (de 

oorspronkelijke ALV datum) de dagelijkse gang van zaken op het gebied van de financiën van Rein Rutten 

overgenomen.  

De vergadering benoemt Henk Sieben als nieuwe penningmeester, onder dank aan Rein Rutten (zie ook later in 

dit verslag) 

6. Begroting 2020 

6.1 Toelichting op de begroting  

Henk Sieben geeft toelichting op de begroting 2020. Het bij het opstellen van de begroting verwachte negatief 

resultaat als gevolg van de vele lopende projecten, blijkt (tussenstand per september 2020) in de loop van 2020 

mee te vallen.  

     6.2 De contributie voor het volgend jaar 2021 behoeft wederom niet verhoogd te worden! 

     8. Recente plannen/ontwikkelingen 

     8.1 Toelichten en vaststellen van het beleidsplan  

N.a.v. 4.2 Zoals Martha Louwes terecht opmerkt wordt stimuleringsfonds  vervangen door stimuleringsprijs. Zij 

zegt ook dat het zou leuk zijn een prijsvraag uit te schrijven voor iemand die het beste schrijft over Zutphen. 

Jan Frings vraagt wat de criteria zijn voor deze prijs. Over beide suggesties zal door het bestuur nog nagedacht 

worden voordat de prijsvraag wordt uitgeschreven.  

De vergadering gaat akkoord met het beleidsplan 2020-2023. 

 

     8.2 Betrekken leden bij activiteiten van de vereniging. 

Jan Frings benadrukt nog maar eens, dat het van groot belang is om toch ook vooral de jeugd te blijven 

betrekken. Hij doet de suggestie om meer aansluiting te zoeken bij geschiedenisleraren.  

Bini Jansen vertelt in dat kader over haar ervaringen, namens de HVZ, in het project Reizen in de Tijd, waarbij 

basisscholieren betrokken worden bij de geschiedenis van de stad.  

Het bestuur blijft de leden aanmoedigen zich te melden als er nieuwe ideeën zijn. 

 

     8.3 Instellen werkgroep Jubileum 2021. 

Op 23 november 2021 viert de Historische Vereniging Zutphen haar 40 jarig jubileum. Het thema van het 

Erfgoedcentrum Zutphen heeft  dat jaar als onderwerp ‘Sociale woningbouw in Zutphen in de 19e eeuw’. 

De HVZ heeft besloten zich voor het jubileum bij dit thema aan te sluiten, maar het te verruimen tot ‘Zutphen 

in de 19e eeuw.  

Inmiddels is een stuurgroep samengesteld bestaande uit: wethouder Matthijs ten Broeke, Hendrik Haafkens, 

Silvia Heijl (BOG), Henk Sieben en Adriaan van Oosten. 

Uiteraard wordt er in 2021 rond de jubileumdatum een feest georganiseerd voor de leden van de vereniging. 

Door het jaar heen staan onze activiteiten (w.o. lezingen, excursies) in het kader van onze verjaardag, en zijn er 

een aantal extra’s. Zo staat er een symposium op de agenda, komt er een boekuitgave en een leporello (tijdlijn) 

over de 19e eeuw in Zutphen en besteedt de redactie van ons Tijdschrift Zutphen ook speciale aandacht aan 

deze periode in de geschiedenis. 

 

9. Uitreiken waarderingen en de Waarderingsprijs 2020 

Martha Louwes spreekt als eindredacteur van het tijdschrift Zutphen Theo Hebing toe. Zij bedankt hem en 

overhandigt hem een grote bos bloemen voor zijn jarenlange inzet als schrijver voor het Tijdschrift. Theo 
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Hebing vertelt dat hij dit alles heel graag gedaan heeft, er veel plezier aan heeft beleefd, en dat het nu voor 

hem tijd is om vanwege zijn leeftijd met dit werk te stoppen. Hij dankt hartelijk voor de waardering! 

Adriaan van Oosten bedankt Rein Rutten, ook met een boeket bloemen, voor zijn werkzaamheden als 

penningmeester van de HVZ. Hij geeft aan hoe Rein secuur, bescheiden en toch ook streng als penningmeester 

de financiën beheerde. Op een manier die het bestuur jarenlang erg heeft gewaardeerd. Zijn gastvrijheid 

tijdens bestuursvergaderingen bij Rein thuis, is spreekwoordelijk. Rein Rutten onderstreept in een kort 

afscheidswoord nog een keer de gezonde positie van de vereniging en wenst een ieder succes! 

De 3e bos bloemen is voor Henk Mulder. Hij ontvangt dit jaar de Waarderingsprijs. Helaas is Henk Mulder niet 

aanwezig. Adriaan van Oosten spreekt toch de woorden uit, die hij anders aan Henk had willen zeggen. Hij 

roemt de buitengewone verdiensten van Henk Mulder voor de verbreiding van de historie van Zutphen en 

daarbij met name Warnsveld. Voorzitter en Ineke Hissink gaan op korte termijn bij Henk Mulder op bezoek om 

hem naast de bloemen ook een ets en de bij de Waarderingsprijs behorende oorkonde te overhandigen. 

10. Rondvraag 

Jan Frings is verbaasd dat de burgemeester van Zutphen, die zegt veel historische belangstelling te hebben voor 

Zutphen, geen lid is van de vereniging. Dat geldt waarschijnlijk ook voor veel leden van de Raad. Het bestuur 

gaat kijken wat met deze opmerking te doen valt. 

Ineke Hissink heeft een filmpje gemaakt van het moment waarop Adriaan van Oosten zijn woorden voor Henk 

Mulder uitsprak. Zij vraagt toestemming aan de aanwezigen om dit filmpje aan Henk Mulder te mogen tonen. 

Die toestemming wordt stilzwijgend verleend. 

Harry Senkeldam was blij met het ‘Jumbo-boek’ dat veel inwoners heeft bereikt. Hij vindt het jammer dat de 

horeca op dit moment zoveel openbare ruimte inneemt in de stad. 

Harry Meijer, sinds kort lid van de HVZ, vraagt of er een mogelijkheid bestaat om de lezingen van de vereniging 

online te laten plaatsvinden. 

11.  Sluiting. 

De voorzitter sluit onder dank om 21.00 uur deze 38e algemene ledenvergadering. 

 

 

AKTIELIJST: 

ALV 2019: integratie Erfgoed Portaal Zutphen - doorlopende aandacht 

ALV 2020: aandacht besteden aan HVZ-lidmaatschap Raadsleden 
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3. Jaarverslag Historische Vereniging Zutphen 2019  

PARAGRAAF 1 – BESTUUR  

Samenstelling  
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen bestond eind 2020 uit de volgende leden: 

Adriaan van Oosten (voorzitter), Dick van Dijk (secretaris), Henk Sieben (penningmeester), Bini Jansen (2e 

secretaris), Ineke Hissink-Kapper (vz. werkgroep Lezingen en Excursies), Henri Blankhart (logistieke organisatie) 

en Eric van Schie (PR en ICT). Voorzitter, secretaris en penningmeester vormden het Dagelijks Bestuur. 

De coronapandemie heeft de totale gang van zaken binnen de vereniging vanaf maart in sterke mate 

beïnvloed, om niet te zeggen bemoeilijkt. Zo zijn er in de maanden maart en april slechts vergaderingen van het 

dagelijks bestuur geweest, en kon in juli en september t/m december geen gebruik worden gemaakt van onze 

vaste locatie in het RAZ..  

Het bestuur heeft in 2020 elf  maal vergaderd. De contacten met de verschillende werkgroepen en de redactie 

van ‘Zutphen’ hebben dit jaar grotendeels lans digitale weg plaatsgevonden. In het laatste kwartaal van 2020 

woonde Max Assies als beoogd nieuwe secretaris de vergaderingen van het bestuur bij.  

Zittingstermijn bestuursleden Historische Vereniging Zutphen 

 
17  18  19  20  21  22  23  23 24 25 26 

Henri Blankhart  
(vanaf 2009) 

XX  
   

xx 
   

xx   

Dick van 
Dijk(secr) 
(vanaf maart 
2018)  

 
xX 

  
oo 

   
   

Ineke Hissink-
Kapper  

   (vanaf 2017) 

xX  
   

xx 
   

xx   

Bini Jansen  
 

xX  
   

xx 
  

 xx  

Adriaan van   

Oosten(vz) 

 
xX  

   
oo 

  
   

Rein 
Rutten(penn)  
(vanaf 2015) 

  
xx  oo 

    
   

Eric van Schie  
(vanaf 2015) 

  
xx  

   
xx 

 
  xx 

Henk Sieben    xX    xx    
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Toelichting: xX = begin bestuursperiode XX = herkozen   

xx = herkiesbaar oo = aftredend  
 

Verenigingsactiviteiten 

De al genoemde pandemie heeft vanaf maart de uitvoering van het gehele programma van lezingen en 

excursies verijdeld. Dit was dubbeljammer omdat het voorjaar van 2020 landelijk, maar zeker ook in Zutphen, 

in het teken zou staan van de herdenking van 75 jaar bevrijding. Alle activiteiten in dat kader zijn afgelast of 

met een zo klein mogelijke bezetting doorgegaan.  

Niettemin zijn van de in het vorige jaarverslag voor 2020 aangekondigde drie boeken er twee op tijd 

verschenen, namelijk Wij zijn vrij! Ooggetuigen over de bevrijding van Warnsveld, Zutphen en De Hoven door 

Menno Tamminga en Piet Dullaert: Een Zutphens oorlogsdagboek, bezorgd en geredigeerd door Gosse Koolstra 

(tekst) en Michel Groothedde (foto’s). Dit laatste boek werd gezamenlijk bekostigd door de Historische 

Vereniging en het Wijnhuisfonds. Het geplande derde boek over de geschiedenis van Joods Zutphen, 

geschreven door Peter Kooij, zal verschijnen in het voorjaar van 2021. 

Over de, helaas vrijwel alle afgelaste, activiteiten van de werkgroepen Lezingen en Excursies en  Bouwhistorie 

vindt u hieronder nadere informatie. Hetzelfde geldt voor de werkgroep Zutphen op de Kaart. De redactie van 

het tijdschrift ‘Zutphen’ is er in geslaagd ondanks de moeilijker omstandigheden toch vier nummers van ons 

Tijdschrift uit te brengen, waaronder een bijzonder herdenkingsnummer. De nieuwe werkgroep, de Vier 

Kwartieren, heeft zijn werkzaamheden beëindigd, mede ten gevolgde van enig blijk van belangstelling uit de 

andere drie kwartierhoofdsteden. 

De jaarvergadering van de Vereniging kon pas op 15 oktober gehouden worden. Slechts ca 20 leden, inclusief 

het bestuur, waren daarbij aanwezig. In deze vergadering werd, bij zijn afwezigheid, de jaarlijkse 

Waarderingsprijs van de vereniging uitgereikt aan Henk Mulder uit Warnsveld, die, zoals de voorzitter in zijn 

laudatio opmerkte, “op zoveel manieren een bijdrage heeft geleverd, en nog steeds levert, aan de bestudering 

van de geschiedenis van Warnsveld en het uitdragen daarvan”. In het bijzonder werd ook de belangrijke rol van 

Henk Mulder genoemd “bij het betrekken en interesseren van leerlingen uit het basis – en voortgezet 

onderwijs bij de geschiedenis van Warnsveld en Zutphen in de Tweede Wereldoorlog”. 

De vergadering heeft ook het beleidsplan 2020-2023 vastgesteld. Vanuit de leden werd nog meer nadruk 

gevraagd bij het betrekken van de jeugd bij de vereniging, en bij de geschiedenis van Warnsveld en Zutphen in 

het algemeen.   

Aandacht werd in de vergadering ook besteed aan de voorbereidingen voor het 40-jarig bestaan van de HVZ in 

november 2021. De leden gingen graag akkoord met de door het bestuur ontvouwde .plannen 

Externe activiteiten 

Ook de externe activiteiten van het bestuur hebben ernstig te lijden gehad van de pandemie. De 

bijeenkomsten van Gelders Erfgoed waren alle slechts digitaal te volgen, en het Cultuur-Historisch Platform 

Zutphen (CHPZ) heeft in het geheel niet vergaderd. Aan het eind van het jaar werd een nieuw bestuur 

geformeerd. Ons bestuur ziet ernaar uit daarmee kennis te maken, en hoopt op een doorstart, waarbij het 

Platform vooral zal functioneren als contactmogelijkheid voor de vele Zutphense instellingen op het terrein van 

de cultuurhistorie.  

 

 



Jaarstukken ALV 2021 

 

PR & Publiciteit  

Het afgelopen jaar heeft het bestuur zoveel als mogelijk de HVZ naar buiten toe gepresenteerd. Het aantal 
fysieke momenten was helaas beperkt. De presentatie van Heufse Pracht, het boek van Menno Tamminga, het 
boek van Gosse Koolstra en Michel Groothedde en de afgeslankte Open Monumentendagen toonden onze 
inzet en werkzaamheden. Dat gold uiteraard in hoge mate voor de uitgave van ons Tijdschrift. 

De website  

De website werd in 2020 opnieuw goed bezocht. Door het jaar heen zijn via de webmail veel vragen van leden 
en externen binnengekomen. De gevraagde informatie werd in vrijwel alle gevallen direct gekoppeld aan het 
Regionaal Archief Zutphen (RAZ). Het bestuur is erg blij met de relatie die wij met het RAZ hebben. En dat geldt 
dan ook in hoge mate voor degenen die wij voor hun vragen met het RAZ in verbinding kunnen brengen. 

 
 

2017 2018 2019 2020 

Aantal bezoeken 6.027 6421 6670 6460 

Aantal unieke bezoekers 3776 4422 5750 5841 

Aantal bekeken pagina’s 21.287 19.268 23.849 21.976 

Gemiddeld aantal bekeken pagina’s 3,53 3,11 2,94 3,22 

Tijdsduur bezoek site 2,37 min. 2,01 min. 2,02 min 3,45 
min 

Percentage nieuwe bezoekers 15% 13,2% 18,8% 21% 

Afkomstig uit buitenland 12% 18% 24% 21% 

Mobiel 21% 15% 18% 18,5% 

 

Facebook / Twitter  

Er hebben geen extra activiteiten, anders dan de lopende via facebook en twitter plaatsgevonden. Meest in het 
oog lopend, en gewaardeerd,  is nog steeds onze actie om regelmatig foto’s van Zutphen op onze 
facebookpagina te plaatsen.  
  



Jaarstukken ALV 2021 

PARAGRAAF 2 – ONTWIKKELING LEDENBESTAND 

 

DATUM ERELEDEN LEDEN ADVERTEERDERS RELATIES TOTAAL 

1-1-2009 2 543 12 20 577 

1-1-2010 2 566 12 21 624 

1-1-2011 2 614 12 22 650 

1-1-2012 2 610 11 23 646 

1-1-2013 2 631 10 23 666 

1-1-2014 2 614 9 23 674 

1-1-2015 2 645 8 23 678 

1-1-2016 2 667 7 23 699 

1-1-2017 2 711 7 23 743 

1-1-2018 2 718 10 23 753 

1-1-2019 2 736 13 20 771 

1-1-2020 2 779 12 20 813 

1-1-2021 2 803 11 20 836 

 

PARAGRAAF 3 – JAARVERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN  

3.1. Werkgroep boek “Joods Zutphen”  

Peter Kooij heeft in 2020 het concept voor zijn boek over Joods Zutphen afgerond. Daarmee sluit hij een 
periode van uitgebreid onderzoek en schrijverswerk af. De indertijd ingestelde werkgroep was al in 2019 
opgehouden te bestaan. Enkele leden hebben Peter Kooij bij m.n. de naamlijsten verder ondersteund. Eind 
2020 heeft het bestuur samen met Peter Kooij en Pieter Jonker van de uitgeverij Nobilis een overeenkomst 
gesloten voor de uitgave van het boek “De Zutphense Kehille in het bijzonder”. Naar verwachting komt het 
begin maart 2021 in de boekwinkels, en is er daarbij voor leden van de HVZ een speciale aanbieding. Peter 
Kooij verzorgt indien mogelijk in 2021 een lezing voor onze leden.  

3.2. Werkgroep “Geschiedenis van de Hoven”  

Met het uitbrengen van de Glossy “Heufse Pracht” begin 2020 is deze werkgroep in 2020 gestopt. Was er 
eerste sprake van het uitgeven van een boek, de keuze om dat om te zetten in een Glossy heeft heel goed 
uitgewerkt. Alle inwoners van de Hoven kregen deze uitgave op de mat. De reacties waren bijzonder goed. Van 
ver buiten Zutphen kwamen aanvragen, veelal van mensen die in de Hoven waren geboren, om een exemplaar 
te kopen. De HVZ kwam daar in 2020 goed mee voor de dag. Dank gaat uit naar de leden van de werkgroep en 
de redactie van de Glossy. 

3.3. Werkgroep Zutphen op de Kaart (namens de werkgroep Eric van Schie)  

De werkgroep is in 2020 verder gegaan met de noeste arbeid om panden in Zutphen daadwerkelijk op de kaart 
te zetten. Uiteraard zorgde ook hier Corona voor temporiseren van de activiteiten. De werkgroep zocht in 2020 
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naar versterking. Nog steeds kunnen er vrijwilligers aanhaken. Het samenwerkingsverband met het 
Erfgoedcentrum wordt voortgezet.  

3.4. Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (namens de werkgroep Toon Giele)            

 

Vergaderingen 

In 2020 vergaderde de werkgroep slechts zes maal: op 7 januari, 4 februari en 3 maart in het RAZ en op 6 

oktober, 3 november en 1 december in ’t Nut te Warnsveld. De gebruikelijke overleggen van de voorzitter en 

de secretaris met het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen zijn niet doorgegaan. 

Bijzondere gebeurtenissen 

Hoewel het jaar 2020 in z’n geheel als bijzonder is aan te merken zijn de activiteiten rond het in 2019 

gerestaureerde deelzuiltje van de Warnsveldse Martinuskerk het vermelden waard. In overleg met de 

gemeente zijn twee destructieve onderzoeken uitgevoerd ten einde meer inzicht te krijgen voor de 

(gedeeltelijke) reconstructie. Hoewel deze onderzoeken weinig hebben opgeleverd is, mede op basis van een 

nieuwe inspectie ter plaatse, inmiddels door Johans Kreek een discussiestuk, samen met een plan voor het 

vervolg en de uitvoering opgesteld, dat in 2021 aan de werkgroep zal worden voorgelegd.  

In de eerste drie maanden heeft Constant Willems ons in iedere vergadering op de hoogte gehouden van de 

vorderingen van de “Maquette Zutphen anno 1485”. Later stuurde hij via de mail foto’s met een beschrijving.   

 

Voor het aanbrengen van nieuwe gevelbordjes heeft Sietze Wierda versterking gekregen van enkele leden van 

de Historische Vereniging. Deze zogenoemde “bordjesbrigade” zal deze taak onder zijn leiding en in nauw 

overleg met de gemeente uitvoeren.  

Bezoek aan en onderzoek van panden  

Alle reeds geplande en voorgestelde inventarisaties van panden zijn in 2020 afgelast. 

Alleen twee destructieve onderzoeken en een nadere inspectie aan de toren van de Martinuskerk zijn 

uitgevoerd.  

Interne deskundigheidsbevordering 

Aan dit onderdeel kon, als gevolg van de heersende pandemie, geen aandacht worden besteed. 

Jaarlijkse excursie  

De door Johans Kreek voor 5 september georganiseerde excursie naar Zaltbommel moest (helaas) worden 

afgezegd.  

Externe betrekkingen 

Het Open Monumentenweekend is dit jaar niet doorgegaan. 

Mutaties in het ledenbestand 

In de vergadering van 1 december is Bouke van Dijk als lid van de werkgroep aangenomen.  
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Leden van de werkgroep   

Vanaf januari 2021 bestaat de werkgroep uit de volgende personen:   

Bouke van Dijk, Hans Geerken, Toon Giele (voorzitter), Michel Groothedde (vicevoorzitter), Bennie Harberts, 

Pieter van Hilten, Ellen Hooijschuur, Hennie Jansen, Gosse Koolstra, Johans Kreek, Dineke van Krimpen, Sietze 

Wierda (secretaris) en Constant Willems. 

Jeroen Krijnen (gemeentelijk bouwhistoricus) neemt als adviseur deel aan de vergaderingen.    

3.5. Werkgroep Lezingen en Excursies (namens de werkgroep Ineke Hissink-Kapper)  
 

In 2020 bestond de werkgroep uit de volgende personen: Martine van Trommel, Hester van Wensveen 

(secretaris), Mary van der Haring (coördinator excursies), Maud Arkesteijn en Ineke Hissink-Kapper (voorzitter). 

Gedurende dit jaar heeft Martine van Trommel haar werkzaamheden voor de werkgroep vanwege persoonlijke 

omstandigheden helaas moeten beëindigen. De werkgroep is Martine erkentelijk voor haar grote inzet en 

betrokkenheid in de afgelopen jaren en wensen haar alle goeds toe.  

2020 was het jaar waarin 75 jaar Bevrijding werd herdacht. Ook door de werkgroep E & L was er in 

samenwerking met comité Herdenking gemeente Zutphen-Warnsveld een uitgebreid programma 

georganiseerd. Door het uitbreken van de pandemie hebben helaas slechts enkele activiteiten doorgang 

kunnen vinden:  

 

21 januari 2020: Lezing Hongerwinter en Holocaust.  

In samenwerking met GG-Net, Comité Herdenkingen Warnsveld werd een lezing georganiseerd over de 

hongerwinter en holocaust in het Oude en Nieuwe Gasthuis. (Groot Graffel nu GG-Net). De heer John Stienen 

heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de oorlog voor de patiënten van het Oude en Nieuwe Gasthuis. 

Deze avond werden de resultaten gepresenteerd. De presentatie was met muzikale omlijsting van Oleg 

Lysenko. In de Kapel op het GG-Net was het maximum aantal bezoekers aanwezig. (50) 

3 oktober 2020: Fietsexcursie Wederopbouw in Zutphen.  

Jeroen Krijnen, bouwhistoricus gemeente Zutphen gaf een fietsexcursie langs Wederopbouwmonumenten in 

Zutphen. Interessante monumenten die na WO2 zijn gebouwd. Tijdens de interessante excursie werd er van 

een van de deelnemers de fiets gestolen. Een paar dagen later is de dief aangehouden. De excursie had het 

max. aantal deelnemers. (15).  

De werkgroep hoopt in een ander jaar overige afgelaste lezingen en excursies opnieuw te organiseren, 

waaronder de lezing door Menno Tamminga over het door hem geschreven boek “Wij zijn Vrij”.  

3.6. Verdiepingsmodules 2020  
 

In 2020 heeft de HVZ twee verdiepingsmodules georganiseerd. De eerste op 14 januari ging over de prehistorie 

in Zutphen en werd gegeven door Bert Fermin. Hiervoor hadden  22 personen zich aangemeld waarvan 14 HVZ-

leden. 
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Op 17 november zou Jeroen Krijnen een verdiepingsmodule geven over de Bouwstijlen in Zutphen. Helaas 

moesten we de 13 mensen die zich hier voor hadden opgegeven afmelden vanwege de coronamaatregelen die 

toen golden.  

3.7. Werkgroep Open Monumentendagen 2020  (namens de werkgroep Ineke Hissink-Kapper) 
 

Vanuit de HVZ nemen Eric van Schie en Ineke Hissink (voorzitter) deel in de Stichting Open Monumenten 

Comité Zutphen, dat verder bestaat uit vertegenwoordigers van het Wijnhuisfonds met ambtelijke 

ondersteuning vanuit gemeente Zutphen.  

Normaliter bezoeken jaarlijks duizenden bezoekers Open Monumentendagen Zutphen. Helaas was er dit jaar 

vanwege corona geen reguliere Open Monumentendag mogelijk. Onder de slogan: “Iedere dag Open 

Monumentendag”  bood het comité als alternatief een gratis wandelroute en fietstocht langs vele gebouwen in 

monumentenstad Zutphen en haar buitengebied, waarvan door velen gebruik werd gemaakt. Ook in 2021 is de 

route te downloaden via www.openmonumentendagzutphen.nl  

3.8. Jaarverslag Redactie Tijdschrift Zutphen (namens de redactie Martha Louwes)  
 

Tja en toen kwam corona. Dit is een historisch jaar geworden. De tweede en vierde redactievergadering 

hebben we per mail gedaan. De eerste was nog buiten coronatijd gelukkig en de derde konden we wel fysiek bij 

elkaar komen dankzij medewerking van de gemeente die ons een grote vergaderruimte ter beschikking stelde. 

Als je fysiek bij elkaar bent vindt er meer uitwisseling van ideeën plaats, je kunt elkaar inspireren en stimuleren 

om zaken van een andere kant te bekijken. En het zorgt dat iedereen snel op de ander kan reageren, dat gaat 

per mail toch lastig.  

Ondanks deze handicap heeft de redactie toch weer met veel plezier gewerkt aan de artikelen in het Tijdschrift. 

Gelukkig zijn er nog steeds schrijvers die kopij inzenden van goede kwaliteit, maar de kopij begint op te drogen. 

Een schrijver werkt samen met een redacteur om het te maken tot een interessant artikel. 

In de redactievergadering van 17 september hebben we afscheid genomen van Theo Hebing. Hij zat vanaf 2002 

in de redactie en heeft 13 jaar lang de rubriek ’50 jaar geleden’ verzorgd. De hoofdredacteur heeft tijdens de 

Algemene Ledenvergadering van oktober een laudatio voor Theo uitgesproken.  

De artikelen in ons Tijdschrift waren dit jaar heel gevarieerd. Tweemaal interessante artikelen over de 

Walburgiskerk, een artikel over de Warnsveldse bakkersstaking in 1917, over de Bourgondische bezetting van 

Zutphen in de 15e eeuw, over de Nijverheidschool, een actueel onderwerp omdat deze met sloop bedreigd 

wordt. Een artikel over recente geschiedenis: de fluitsterboten, een artikel over kinderuitzendingen na de 

oorlog, een artikel over Janus Kraan, over ‘Den Hof van Termaaten’, over ‘de Dupo verklaard’ en ‘volgend jaar 

Charley Toorop’  

Het tweede nummer was ons themanummer over de bevrijding van Zutphen in 1945, geheel gevuld door 

Menno Tamminga, lid van onze redactie. Over de brand in het ziekenhuis aan de Coehoornsingel ‘die juichend 

werd geblust’, de ‘Tommies zijn er’ over de bevrijding door de Canadezen van Warnsveld en Zutphen, ‘vanuit 

de kelder zag ik de seringen bloeien’ over de bevrijding van de Hoven en ‘de dag dat de prins in Zutphen was’. 

Menno heeft ook een boek geschreven “Wij zijn vrij” een publicatie in de serie van de HVZ, maar ook door de 

coronaperikelen kreeg dat minder aandacht.  

http://www.openmonumentendagzutphen.nl/
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Er zijn weer zes Wie was toch… aan de serie toegevoegd waarmee het totaal op 67 stuks komt. In 2020 

schreven we over Johan Leopold de Haes, Henricus Fabricius, Jacob van der Kun, Cornelia Alida de Puij, 

Elisabeth Hendrina Bax en Diederik van Dorth.  Daarmee belichten we personen van de 17e eeuw tot de 

twintigste eeuw. 

De rubriek ’50 jaar geleden’ is dit jaar dus voor het laatst verzorgd door Theo Hebing en Rob Kammelar. Zij 

worden opgevolgd door Menno Tamminga.  

En Mirjam van Velzen-Barendsen heeft het stokje van Regina Bennink overgenomen als eindredacteur.  

In de rubriek signaleringen maken we melding van interessante nieuwe publicaties over de historie in relatie 

tot Zutphen.  

Voor de illustraties wordt dankbaar en gratis gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk Museum 

Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. Enkele malen moest de redactie – tegen betaling – beeldmateriaal 

van elders betrekken. 

De redactie is dus twee keer fysiek bijeen geweest ter voorbereiding van een nieuw nummer en twee keer 

hebben we het per mail moeten doen.  Met het Dagelijks Bestuur van HVZ is een keer overlegd in het voorjaar.   

En de evaluatievergadering met aansluitend eten zal ook niet kunnen doorgaan door corona. 

Helaas moeten we ook nog een verdrietig bericht melden. George Diepenmaat is overleden, de drukker van het 

Tijdschrift. Aan een plezierige jarenlange samenwerking is een einde gekomen.  

 

 

3.9. Bezorging tijdschrift “Zutphen” (door H.A.Blankhart)  
 

Het bezorgplan 2020 ging uiteraard uit van continueren met de toegewijde bezorgersgoep. Dat is na de eerste 

bezorging in 2020 anders gegaan. Vanaf dat moment is het Tijdschrift per post bezorgd. De hoop is echter dat 

de bezorging in 2021 weer op de bekende wijze kan gaan plaats vinden. Dank voor de inzet van de bezorgers in 

2020. Het bestuur hoopt ook in 2021 weer op jullie te kunnen rekenen. De oproep in het Verenigingsnieuws 

om tot de groep bezorgers toe te treden, werd door een aantal enthousiast beantwoord. Dank daarvoor! 

3.10. Vraagbaakgroep  

Anders dan in voorgaande jaren werden er maar een beperkt aantal vragen van diepgaande aard aan ons 
gesteld. De vraagbaakgroep is dan ook als geheel niet vaak geconsulteerd. Wel zijn enkele leden meer dan eens 
geraadpleegd voor door onze leden en ook buitenstaanders gestelde vragen. Het blijft voor het bestuur een 
geruststellende gedachte dat er een groep leden is, die – als zij zelf al geen uitkomst bieden - de weg kennen 
om die antwoorden te vinden.  

3.11. De Vier Kwartieren  
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Zoals in de inleiding is aangegeven is deze werkgroep in 2020 opgehouden te bestaan. Mogelijk is er in de 
toekomst een nieuw leven voor dit onderwerp.  

4. Financiële verantwoording 2019 – Begroting 2020   

Deze stukken staan separaat op de website. 

 


