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Zutphen, maart 2007

Aan de leden van de Historische Vereniging Zutphen.
Hierbij hebben wij het genoegen om u uit te nodigen voor de 25e jaarvergadering van de
Historische Vereniging Zutphen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in IJsselpaviljoen,
IJsselkade te Zutphen.. Op maandag 26 maart 2007. Aanvang 20.00 uur. Zaal is open om
19.30 uur. Na afloop van de jaarvergadering zullen leden van de werkgroep Bouw Historie
Zutphen een 5-tal korte thema’s over hun werkzaamheden verzorgen. De algehele titel van
deze lezingen is “Van kelder tot zolder en wat zaken daartussen.”. Niet alleen zullen er vijf
korte voordrachten gehouden worden maar er is in de pauze ook nog wat te zien.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10

Opening en Mededelingen
Vaststelling van de agenda
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 10 april 2006. (zie bijlage)
Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2006 (zie bijlage)
Het financieel verslag over 2006 (zie bijlage)
Het verslag van de kascommissie.
Benoeming leden kascommissie
1) Mevr. Kooij – van der Leur en de heer Slomp zijn leden kascommissie.
De heer Slomp is niet herkiesbaar, dit vanwege het bereiken van de maximale
termijn.
Begroting 2007. (bijlage)
Bestuursverkiezing.
1) Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren: B. Prenger, penningmeester en de
heer Y. Potma, vice-voorzitter / pr.
2) Het bestuur wil de heer H. Verlaak voordragen als penningmeester. De
portefeuille van pr. functionaris wordt door ons bestuurslid de heer E. Postma
overgenomen.
Rondvraag en sluiting.

Het bestuur hoopt van harte dat u op deze avond uw belangstelling voor de geschiedenis van
Zutphen en daarmee ook voor de Historische Vereniging door uw aanwezigheid zult tonen.
A.J. Reijers, voorzitter

A. Lammers, secretaris
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Historische vereniging Zutphen
Concept

Balans per 31 december

2005

2006

2005

Debet
Kas
€ 314,10
Giro
€
505,95
spaarrekening € 37.244,09
Debiteuren

€ 561,10
€ 7.109,24
€ 32.410,52
€ 1.089,--

Totaal

€ 38.064,14

€ 41.169,86

Concept

Resultatenrekening

Lasten
Tijdschrift
Diverse kosten
Voordelig saldo
Jubileum 25 jaar
totaal
Baten
Contributies
Advertenties
Diverse opbrengsten
Nadelig saldo

Resultaat
2005
€ 7.561,27
€ 2.049,05
€ 3.042,84

Credit
Vooruitbetaalde contr
Tijdschrift/boeken
Diversen/crediteuren
Fonds Bouwhistorie
Fonds mej. Kolff 1)
Boekenfonds
Reserve

€
48,-- €
64,-€ 1.354,02 € 1.354,02
€ 2.132,99 € 9.243,86
€ 845,30 € 845,30
€
752,59
€ 17.274,29 € 17.274,29
€ 15.656,95 € 12.388,39
€ 38.064,14 € 41.169,86

Begroting
2006
€ 7.750,-€ 3.850,--

Resultaat
2006
€ 7.881,06
€ 3.585,65

€ 12.653,16

€ 5.000,-€ 16.600,--

€ 5.014,37
€ 16.481,08

€ 8.469,-€ 964,-€ 3.220,16

€ 8.600,-€ 1.000,-€ 2.000,--

€ 12.653,16

€ 16.600,00

€ 8.644,-€ 1.109.-€ 2.706,93
€ 4.021,15
€ 16.481,08

Concept
Baten
Contributies
Advertenties
Diverse opbrengsten
Nadelig saldo

Totaal

Begroting 2007.
€
Lasten
8.600,-Tijdschrift
1.100,-Werkgroepen *
2.500,--,-Website
100,-Nieuwe folder
Lezingen
Overige kosten
12.300,--

2006

€
8.000,-650,-250,-500,-750,-2.150,-12.300,--

* Werkgroepen kunnen tevens een beroep doen op fondsen voor éénmalige grote uitgaven
zoals b.v. uitgave boek/publicatie, externe onderzoekskosten, apparatuur.
1) Fonds is aangewend voor jubileum 25 jaar.
HVZ -17-2007
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Onderwerp: verslag ledenvergadering
d.d. 10 april 2006

1.

Datum: Zutphen, concept 26 april 2006.

Opening en mededelingen.
De voorzitter de heer A.J. Reijers kan ruim 50 leden welkom heten in de Burgerzaal
en memoreert dat 2006 een bijzonder jaar voor de vergadering is. Op 23 november
2006 bestaat de vereniging 25 jaar. Later in de vergadering wordt hier nog nader op
ingegaan.
Hij is erg verheugd over de goede opkomst en spreekt de wens uit dat het een goede
bijeenkomst mag zijn.
De volgende personen hebben laten weten verhinderd te zijn om deze algemene
ledenvergadering van de Historische Vereniging bij te wonen:
Dit zijn de navolgende leden: Burgemeester Gerritsen , Wethouder Luesink,
Raadslid Spuijbroek, Bestuurslid Potma, Lid WBHZ en webmaster Frings, G.
Beldman, M. Elzinga, D. Loekenbach, R. Rademaker en E. Hooijschuur.

2.

Vaststelling van de agenda.
Op voorstel van de voorzitter worden de punten 5 en 6 omgedraaid en 8 begroting
2006 toegevoegd. De vergadering gaat hiermede akkoord.

3.

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 11 april 2005.
Het verslag wordt zonder aan - en opmerkingen onder dankzegging aan de
samensteller ongewijzigd vastgesteld.

4.

Het jaarverslag over 2005.
Het jaarverslag wordt door de vergadering zonder aan – en opmerkingen ongewijzigd
vastgesteld.

5.

Het financieel verslag over 2005.
Door de penningmeester wordt kort een toelichting gegeven op de toegezonden
financiële stukken. Doelstelling van het bestuur is om de kosten zo laag mogelijk te
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houden. Hierdoor kan de contributie ongewijzigd laag worden gehouden. Op een
vraag van één der leden of wij sparen antwoordt de penningmeester dat de reserve
boekenfonds gebruikt moet worden voor nieuwe uitgaven. Vervolgens geeft hij op
een vraag over de post diverse opbrengsten aan dat dit een o.m. een post rente betreft
van € 750,-- en opbrengst boeken.
6.

Het verslag van de kascommissie
Door de heer J.P.A. Slomp wordt namens de kascontrolecommissie de navolgende
verklaring voorgelezen;
Geachte Leden,
Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 16 maart 2006 de
controle hebben uitgevoerd op het financieel beheer van uw penningmeester de heer
B.J. Prenger. Na kennisname van de relevante gegevens is door ons geconcludeerd
dat het financieel beheer over 2005 geen aanleiding geeft tot het maken van kritische
opmerkingen.
Wij stellen u voor de penningmeester decharge te verlenen.
Met vriendelijke groet
w.g. Dhr. J.P.A Slomp

w.g. Dhr. R.J. Rademaker

Onder applaus van de aanwezigen wordt de penningmeester decharge verleend.
7.

Benoeming leden kascommissie
De heer Slomp geeft aan dat hij ook voor het volgende jaar weer zitting in de
kascommissie wil nemen. Mevr. Kooij – van der Leur meldt zich als lid aan.
De vergadering gaat hiermede van harte akkoord.

8.

Begroting 2006.
Door de penningmeester wordt kort ingegaan op onttrekking van de € 5000,-- uit de
reserves ten behoeve van het jubileum. De vergadering gaat vervolgens unaniem
akkoord met de begroting voor 2006.

9.

Het jaarverslag van de werkgroep Bouwhistorie.
*N.a.v. verslag wordt er een vraag gesteld of en wanneer de kelders in Arnhem
bezocht kunnen worden. Door een (toevallig) aanwezig lid van het Arnhemse Gilde
wordt hierop antwoord gegeven. Twee maal per week kunnen particulieren, te weten
woensdag en vrijdagmiddag voor een rondleiding terecht. Kosten € 3,50 per persoon
en start om 14.00 uur.
*N.a.v. een vraag over de in het verslag genoemde interne presentaties t.b.v. de
werkgroepleden van de WBHZ, wordt medegedeeld dat deze ook in het blad
Zutphen zullen worden opgenomen.
*Op een vraag over de publiciteit wordt verwezen naar de website van de vereniging
en een optreden van de leden van de WBHZ in een programma van de AVRO op 16
april 2006.
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Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.
10.

Bestuursverkiezing.
A.De vergadering gaat onder applaus akkoord met de herbenoeming van de heer A.J.
Reijers als voorzitter en de heer Fr. Janssen als voorzitter redactie blad Zutphen.
B.Voorzitter deelt mede dat het gelukt is om een drietal nieuwe bestuursleden
aan te trekken. De vergadering gaat onder applaus akkoord met de benoeming
met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2005, als leden van het bestuur de heren
H. Blankhart, E. Postma en A. Lammers.

11.

Informatie over het jubileumprogramma 25 jaar Historische Vereniging
Zutphen.
Door de heer Postma wordt kort ingegaan op de plannen zoals deze door de
jubileumcommissie zijn opgesteld en in samenwerking met bestuur en commissies
nader worden uitgewerkt. De jubileumcommissie bestaat uit de heren Potma,
Lammers en hemzelf.
*Vanaf maart tot en met november 2006 zal er maandelijks een artikel over 25 jaar
HVZ in Zoom in op Zutphen worden geplaatst.
*In november 2006 zal er een jubileumnummer van ons blad Zutphen verschijnen.
*Op 23 november 2006 zal de heer Herman Pleij een lezing verzorgen tijdens de
jubileumavond van onze vereniging in de Buitensocieteit.
*Op 18 november 2006 is er een reünie voor alle bij de HVZ in de afgelopen 25 jaar
betrokken commissie- en bestuursleden.
*Mogelijk dat er nog aanvullende plannen voor dit en volgend jaar worden
ontwikkeld.

12.

Rondvraag en sluiting.
-Voorzitter heet met excuses alsnog ons erelid van de vereniging de heer Sj. Galema
van harte welkom op de ledenvergadering.
-Door de heer Prenger, wordt als lid van de werkgroep Kip, De Hoven een korte
toelichting op de stand van zaken m.b.t. dit project gegeven. Namens de HVZ heeft
hij daarin zitting. Er zijn sinds 1 januari 2006, een aantal ontwikkelingen sneller op
gang gekomen dan verwacht. O.m. legaat aan de Gemeente Zutphen, film over het
leven van de heer Kip en hoe om te gaan met de beschilderde voorwerpen. Hij
verwacht dat in de loop van 2006 nog een aantal initiatieven genomen zullen worden,
waarbij de HVZ betrokken kan worden.
-Voorzitter geeft aan dat de redactiecommissie dringend behoefte heeft aan een mede
redacteur. Voor nadere informatie kan men terecht bij de heer Fr. Janssen.
-N.a.v. een vraag vanuit de vergadering over een artikelen serie in de Stentor, worden
er diverse opmerkingen gemaakt. Het volgende artikel gaat over de wijk Leesten.
Het blijkt dat er over deze wijk al een tweetal boeken zijn geschreven en dat er nieuw
boek in voorbereiding is. Bestuur zegt toe om contact op te nemen met de Stentor en
te onderzoeken, mits de menskracht daarvoor beschikbaar is, of zij hierin een rol kan
hebben.
-Gevraagd wordt of het blad Zutphen, het karakter van een verenigingsblad kan
krijgen. Verwezen wordt in deze naar het blad van de Historische Vereniging
Meppel, met een 2000 tal donateurs. De keuze vanuit het verleden om te kiezen voor
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een blad met alleen technische inhoudelijke verhalen wordt door een aantal leden
gevraagd om dit opnieuw te bezien.
Door de redacteur wordt aangegeven dat men gekozen heeft om het verenigingsnieuws middels een “actueeltje”, als losse bijlage in het blad, de leden te informeren.
Door de voorzitter wordt toegezegd dat het bestuur dit punt zal bespreken.
-Leden worden geattendeerd op de foto expositie over de Mars. Deze is door
Mevr.Willemsen- Heuvelink opgezet. Bedoeling is om een werkgroep te formeren
die de geschiedenis van de Mars gaat inventariseren en beschrijven. Doel is om t.z.t.
tot een publicatie te komen. Oproep om de tentoonstelling te bezoeken en zich op te
geven voor de werkgroep.
-Verzoek om een index van het blad Zutphen. Deze is beschikbaar, mits men de
beschikking heeft over een e-mail adres. Het betreft een excel bestand wat bij de
redactie van het blad is op te vragen. Tevens is het verkrijgbaar bij het archief in de
Spiegelstraat te Zutphen. T.z.t. is de index ook op de website beschikbaar.
-Bij een vorig jubileum is er een aanbieding geweest dat men tegen betaling de
jaargangen bij het archief konden worden ingebonden. Bestuur zegt toe om dit na te
trekken.
-Penningmeester verzoekt de aanwezigen, voor zover men dit nog niet heeft gedaan,
om een machtiging af te geven voor de inning, per incasso, van de contributie. Dit
scheelt de vereniging tijd en kosten.
Voorzitter sluit de algemene ledenvergadering, onder dankzegging aan allen voor
hun inbreng, om 20.30 uur.

Na een korte pauze worden door de heren Cazemier en Groothedde een korte
toelichting gegeven over de verbouwing en renovatie van de Burgerzaal en de
belendende percelen. Vanuit het historisch perspectief heeft men op basis van diverse
onderzoeken, o.m. munten die men heeft gevonden, tekeningen en rekeningen,
kunnen vaststellen dat dit gebouw uit eind 1300 begin 1400 stamt. Het is gebouwd op
de restanten van oude gebouwen. Onder het gebouw is een oude gedempte gracht.
Dat met name de Burgerzaal diverse grote verbouwingen heeft meegemaakt, maar
ook in de loop der eeuwen divers is gebruikt. Maar ook dat er in het verleden met
maar slechts één stem verschil, het gebouw is blijven staan.
In vier groepen is men vervolgens onder leiding van de heren Cazemier, Groothedde,
Kreynen en Blanksma door de gerenoveerde en gerestaureerde ruimtes geleid.
Nagenoeg alle leden maakten hiervan dankbaar gebruik.
De secretaris
Ap Lammers
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0. Bestuur
Het bestuur van de Historische Vereniging kijkt met heel veel plezier terug op het jubileumjaar
2006. Het was een jaar een Historische Vereniging als de onze waardig. In dit verslag treft u een
opsomming van de diverse activiteiten aan.
Het bestuur kwam in 2005 10 maal in vergadering bijeen. Daarnaast heeft het dagelijkse bestuur
tweemaal overleg gevoerd met de werkgroep Bouwhistorie Zutphen, twee maal met de webmasters
en één maal met de werkgroep Barlheze. Werkgroep Barlheze heeft aangegeven in 2007 een boek
over de Barlheze te willen gaan uitgeven. Bestuur heeft met veel genoegen ingestemd met de
instelling van een werkgroep De Mars. Deze is in mei van 2006 van start gegaan. Ook dit jaar is er
overleg geweest met een afvaardiging van het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Zutphen. Ook heeft een afvaardiging van het bestuur kennis gemaakt met het nieuwe
hoofd van het stads- en streekarchief, Mevr. F. Siero. Daarnaast waren er nog een aantal incidentele
contacten met externe partijen over o.a. een aanvraag voor een subsidie of anderzinds.
Een aantal activiteiten willen wij toch nog kort even noemen;
*Instelling van een elektronische nieuwsbrief. Eind 2006 beschikken wij over 120 e-mailadressen.
*De oproep voor het afgeven van een machtiging heeft diverse reactie opgeleverd. Ruim 40
personen hebben aangegeven hieraan te willen meewerken. Nog ruim 120 leden maken nog geen
gebruik van deze voor onze vereniging tijd en kosten besparende mogelijkheid.
*Op 4 november 2006 was er in samenwerking met de Vrienden van de kerkhistorie een geslaagde
bijeenkomst in “De Wijngaard” te Zutphen.

1. 25 jaar Historische Vereniging Zutphen
De jubileumcommissie, bestaande uit Eelko Postma, Yde Potma en Ap Lammers heeft voor het
jubileumjaar, in samenwerking met anderen, een aantal activiteiten georganiseerd.
De vereniging vierde op donderdag 23 november 2007 haar 25-jarig jubileum met een feestelijke
avond in de Hanzehof. Professor dr. Herman Pleij boeide de 200 toehoorders met zijn lezing
'Erasmus en het Poldermodel'.
Jaap Riemens ontving tijdens de jubileumavond van loco-burgemeester Rick de Lange de
Koninklijke onderscheiding, behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Jaap Riemens is medeoprichter van en heeft zich onafgebroken ingespannen voor de
vereniging., naast vele kerkelijke activiteiten.
Tijdens de jubileumavond, exact 25 jaar na de oprichting, vond ook de prijsuitreiking plaats van de
wedstrijd om de beste website over historisch Zutphen onder scholieren in het voortgezet
onderwijs. Vier teams hadden zich van hun beste kant laten zien. Het Isendoorn College was
vertegenwoordigd met drie teams met websites over de stadsmuren, de Tweede Wereldoorlog en
bierbrouwerijen in Zutphen. Het team van het Baudartius College had een website over
middeleeuwse kerken en kloosters in Zutphen ingezonden. Dit laatste team won uiteindelijk de
hoofdprijs van 400 euro. Frans Leurink, lid van de vereniging en de Werkgroep Bouwhistorie,
tekende mede voor de organisatie van de wedstrijd.
De redactie van het eigen tijdschrift 'Zutphen' zette ook luister bij aan het jubileum en pakte groots
uit met een speciaal themanummer over het 25-jarig bestaan van de vereniging.
De Zutphense Koerier had al eerder het jubileum onder de aandacht gebracht bij alle inwoners van
Zutphen. Maandelijks verscheen een interessant en leuk artikel in het kader van het 25-jarige
bestaan van de vereniging.
Op zaterdag 18 november was er een genoeglijke bijeenkomst en stadswandeling voor bestuur, de
werkgroepen en vrijwilligers die de afgelopen 25 jaar voor de Historische Vereniging Zutphen
actief zijn geweest.
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2. Ledenverloop 2006
In het Jubileumjaar hebben wij 46 personen als lid kunnen inschrijven. Helaas hebben 36 leden om
uitlopende redenen afscheid van onze vereniging genomen. In 2006 hebben wij een toename van
10 personen, tot een totaal van 526 leden per 31-12-2006.

3. Lezingen:
In 2006 werden vier lezingen gehouden. Alle werden door veel geïnteresseerden bezocht. De grote
belangstelling maakt duidelijk dat het organiseren van lezingen nog steeds een populaire activiteit
van de vereniging is.
Op 30 januari nam bouwhistoricus Peter Boer de geschiedenis van de historische winkelpui onder
de loep. Na de pauze kon mevrouw Martha Louwes (gemeente Zutphen) overtuigend aantonen dat
het gemeentelijke beleid om storende uithangreclame en puien te weren erg succesvol is. Mede
door dit succes werd Zutphen uitgeroepen tot "beste binnenstad". De lezing werd gehouden in het
IJsselpaviljoen.
Op 10 april werd aansluitend aan de algemene ledenvergadering door de heren Cazemier en
Groothedde de renovatie en geschiedenis van de Burgerzaal verteld. Vervolgens werd in een aantal
groepen het gerenoveerde oude stadhuis bezocht. Met aandacht voor de kleinste details werd de
bouwgeschiedenis van dit bijzondere complex uit de doeken gedaan.
Op 18 september keek de heer Renger de Bruin, conservator van het Centraal Museum, terug op
een zeer geslaagde tentoonstelling over de Vikingen. De plundering van de nederzetting Zutphen in
882 door de Vikingen maakte een bijzonder onderdeel uit van deze tentoonstelling. De lezing werd
gehouden in het IJsselpaviljoen.
Op 23 november 2006 nam hoogleraar Herman Pleij in zijn lezing "Erasmus en het Poldermodel"
de Nederlandse overlegcultuur op de korrel. Met tal van voorbeelden wist hij door te dringen tot de
bakermat van deze cultuur ten tijde van Erasmus. De lezing werd gehouden in de Hanzehof Rabobank. (Buitensociëteit).

4. Blad Zutphen
Het door de HVZ uitgegeven blad "Zutphen" onderging in 2006 een metamorfose. De omslag
wordt m.i.v. dit jaar in kleur gedrukt en voor de binnenkant wordt gebruik gemaakt van een
steunkleur. De omslagen worden nu ook per nummer gedrukt i.p.v. voor een heel jaar tegelijk, wat
de mogelijkheid geeft omslag en inhoud op elkaar af te stemmen. Bovendien bestaat vanaf nu de
mogelijkheid op de omslag te vermelden welke artikelen binnenin te vinden zijn. We hopen dat
deze veranderingen bij de lezers in de smaak vallen.
Zoals gebruikelijk omvatte de jaargang nummers van ca. 20 pagina's tekst, dit jaar m.u.v. het
jubileumnummer, Zutphen nr. 3, dat dikker was, en waarvan er ook meer van zijn gedrukt, met de
bedoeling dit nummer als promotiemateriaal te gebruiken (ledenwerving).
In 2006 werden o.a. artikelen gepubliceerd van leden van de werkgroep WBHZ (daglichtopeningen
in gebouwen, telmerken van in het pand Waterstraat 12-14 en dendrochronologie). Verder o.a. de
geschiedenis van buitenherberg “Vredenberg”, een cantate van Staring voor het natuurkundig
gezelschap Nut is ons Doel, en een artikel over het naoorlogse stationsgebouw. In het
jubileumnummer werd speciaal aandacht besteed aan het Zutphen uit het oprichtingsjaar van de
HVZ: 1981. Wetenswaardigheden uit de krant van dat jaar werden naar voren gehaald. Zie voor
een compleet inhoudsoverzicht van de nummers de website van de HVZ: www.historiezutphen.nl .
De redactie bestond per januari 2006 uit: Jan Frings, Theo Hebing, Christiaan te Strake en Frits
Janssen (eindredactie). De redactie kreeg versterking met een nieuwe redacteur: Han Koolhof, die
vanaf nummer 3 aan het blad meewerkt. De voorraad kopij blijft de redactie zorgen baren. Leden
die iets interessants te vertellen (te schrijven) hebben wordt nog eens met klem opgeroepen contact
met de redactie te zoeken.
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5. Diverse werkgroepen
*Werkgroep De Barlheze
Ook het afgelopen jaar is er hard gewerkt binnen de Barlheze werkgroep. Er is een berg aan
informatie verzameld en er zijn foto's, kaarten en tekeningen bij elkaar gezocht met betrekking
tot het Barlheze kwartier. Na overleg, met onder meer het bestuur, is het besluit genomen om in het
najaar van 2007 een boek uit te geven. Hierover volgt in de loop van dit jaar nog nadere informatie.
Rondom de publicatie zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd..
De werkgroep realiseert zich dat het uitgeven van een boek veel extra tijd en inspanning zal vragen
van haar leden, maar ziet met vertrouwen naar dat moment uit.
De werkgroep bestaat uit: Ria Gresnigt, Dick Eikelboom, Melia Kooij - van der Leur,
Rinie Ravensbergen en Theo Hebing

*Werkgroep De Mars
Op initiatief van Gerrie Willemsen – Heuvelink is op 29 juni 2006 de werkgroep De Mars van start
gegaan. Dit onder meer naar aanleiding van een door haar opgezette tentoonstelling over de Mars in
Woonboulevard Eijerkamp te Zutphen. Veel (oud) bewoners hebben deze tentoonstelling bezocht
en oude verhalen opgehaald. De werkgroep bestaat uit Ap Lammers, Gerrie Willemsen -Heuvelink,
Cor Bierhof, Chiel Veerwater en Rinus Krimp. De Werkgroep is begonnen met het verzamelen van
kaarten, foto’s, verhalen, etc. Er blijkt veel materiaal beschikbaar te zijn.
Het is de bedoeling van de werkgroep om over een aantal jaren ook met een boek te komen over
De Mars.
*Werkgroep Bouw Historie Zutphen
Vergaderingen
In het dertiende jaar van de WBHZ vergaderden we weer iedere eerste dinsdag van de maand,
behalve in augustus. In december verplaatsten we de vergadering naar de tweede dinsdag i.v.m. St.
Nicolaas. Extra vergaderingen werden besteed aan de voorbereidingen voor de televisie-uitzending
over Turfstraat 4, het pand van bakkerij Kelderman. In een onderhoud met het Wijnhuisfonds
attendeerden een aantal leden van onze werkgroep op persoonlijke titel bestuursleden van deze
stichting op een aantal Zutphense panden die o.i. aandacht behoeven van het fonds. De Werkgroep
Bouwhistorie Deventer i.o. werd ontvangen ter informatie en advisering.
We vierden diverse jubilea: het twaalf en half jarig bestaan van de werkgroep, ondersteund door
een vriendelijke subsidie van de moedervereniging. Informeel op 18 en formeel op 23 november
vierden we het vijf en twintig jarig bestaan van de HVZ.
We gaven vorm aan een interne PR-groep om de contacten met de buitenwereld wat beter vorm te
geven. Plannen voor een nieuwe publicatie in de bouwhistorische reeks werden gesmeed. Het
bezoek van de Historischer Verein für Geldern und Umgegend aan Zutphen en HVZ kreeg twee
concrete data in 2007 toebedeeld, waarop werkgroepleden zullen fungeren als gids.
Activiteiten
• Werkbezoek/ dendro -onderzoek, al dan niet door of in samenwerking met de gemeentelijk
bouwhistoricus: Nieuwstad 4, Turfstraat 4, Waterstraat 45, Barlheze 22, Barlheze 31, Oude
Wand 21, Zaadmarkt 78, Groenmarkt 23, Houtmarkt 67, 69, 71, Kolenstraat 2 en Beukerstraat
39.
• Onderzoek afgerond en gearchiveerd: Waterstraat 9-11, Beukerstraat 39, Barlheze 22, Barlheze
31, Kreijnckstraat 1, Waterstraat 45, Laarstraat 118 en Turfstraat 4.
• We presenteerden de werkgroep weer op Zutphen op Zondag en op Open Monumentendag;
aan de gids voor ZoZ werd meegewerkt door onze secretaris.
• Publiciteit: we figureerden op 16/4 in het AVRO -tv-programma De Zoektocht, wat ook enige
spin-off aan publiciteit in de geschreven pers opleverde. Voorts verschenen er artikelen van en
over de WBHZ in De Stentor, de Zutphense Koerier, Rondom Zutphen en in het tijdschrift
Zutphen.
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•

Ter recreatie en inspiratie bezochten we 7/11 de Stadsbrouwerij te Zutphen en op 25/11 De
Weem te Eexta, een gebouw van dertiende-eeuwse oorsprong in Oost -Groningen.

Documentatie en archivering
Digitalisering van onze gegevensbestanden vond voortgang en resulteerde in een website –in wording. Intern werd een nieuw naslagsysteem geïnitieerd en vormgegeven.
Leden
In de juli -vergadering namen we afscheid van onze oud-voorzitter en zeer actief werkgroeplid Ger
Rietberg. Ook besloten we, gezien de omvang van de werkgroep, geen nieuwe leden toe te laten.
Enkele “slapende” leden werden afgevoerd van de ledenlijst.
Per 31 december 2006: Piet Dullaert, Margot Foury, Jan Frings, Michel Groothedde (vicevoorzitter), Claire Heeroma, Ellen Hooijschuur, Gosse Koolstra (notulist/jaarverslag), Dineke van
Krimpen, Janleo van de Laar, Frans Leurink, Jos Oegema, Roel Stegeman, Sietze Wierda
(secretaris), en Constant Willems (voorzitter).
*Internet
In 2006, het jubileumjaar van de Historische Vereniging Zutphen heeft ook de website, die nu al
weer 2 jaar operationeel is, een aantal aanpassingen ondergaan en is daarbij met nieuwe items
uitgebreid.
Aan de uitstraling van de site is weinig veranderd afgezien van een ingebouwd grapje, waardoor de
bezoeker iedere keer bij het inloggen een andere afbeelding in beeld krijgt.
De knoppenbalk is aangepast. Hiermee zijn problemen, die er eerder waren, opgelost.
Een nieuwe werkgroep heeft het levenslicht gezien, ‘Werkgroep de Mars’; die heeft natuurlijk
ook haar plekje op de site gekregen. De webmasters hopen op de nodige ‘content’ van de
werkgroepleden zodat de site bezoekers mee kunnen leven met alle activiteiten die ontplooid
worden door de nijvere onderzoekers.
Ons tijdschrift ‘Zutphen’ wordt actueel bijgehouden. Ieder kwartaal komt de nieuwe voorpagina op
de site; per item komt er dan een in het onderwerp opgenomen foto met bijbehorende tekst.
Het Actueeltje (altijd als bijlage in het blad ‘Zutphen’) is nu ook digitaal oproepbaar.
Geheel nieuw is de zoekfunctie in ons tijdschrift ‘Zutphen’. Elke bezoeker, lid of niet, kan hier
zoeken of over een bepaald onderwerp of door een bepaalde auteur iets is gepubliceerd is in het
tijdschrift.
Het Jubileumjaar en de website:
Door de Historische Vereniging Zutphen is onder de schooljeugd een wedstrijd uitgeschreven om
een website te maken over een historisch onderwerp uiteraard met Zutphen als uitgangspunt.
Deze wedstrijd heeft er toe geleid dat er een flink aantal middelbare scholieren op onderzoek is
gegaan naar het onderwerp wat hen aansprak. Zo gingen Laura Maike en Dawn op zoek naar het
doel van de stadsmuren. Het resultaat van hun speurtocht is te vinden op:
http://www.piczo.com/zutphenvroeger
Kars, Maarten, Floortje en Nathalie, zochten in de wat jongere geschiedenis en kwamen zo uit op
Zutphen in de tweede WO. Hun relaas kunt u zien als u de volgende link aanklikt:
http://www.piczo.com/zutphen-wo2 . Op de website van de Historische Vereniging Zutphen staan
de links naar de desbetreffende sites. Zie de knop: www-wedstrijd.
Op de website staat een fotoverslag van de stadswandeling en de overheerlijke maaltijd die voor de
vrijwilligersbijeenkomst waren georganiseerd. En wellicht herkent menig bezoeker zich op een
foto, gemaakt tijdens het jubileumfeest in de Buitensociëteit. Op de knoppenbalk: 25 jaar hvz
(foto’s).
Verheugend is ook te mogen vaststellen dat het aantal bezoekers aan de website toeneemt. In 2006
waren er 11.219 bezoekers/sters. Dit laat zien dat de site in een behoefte voorziet.
De webmasters. Paul Ploegman, Jan Frings
Zutphen, maart 2007
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ENQUETE

De Historische Vereniging Zutphen is inmiddels zo groot geworden dat het bestuur geen duidelijk beeld meer heeft hoe haar aanhang samengesteld en
Om die reden hebben we het plan opgevat om door middel van een enquête meer over onze leden te weten te komen. Deze enquête is strikt
vertrouwelijk en zal uitsluitend worden gebruikt om het functioneren van de vereniging te verbeteren.
Wij hopen dat u even de tijd wilt nemen om deze enquête in te vullen zodat wij de verenigingsactiviteiten beter kunnen aan laten sluiten op de wensen van
de leden.

1

Om een idee te geven in welke wijk u woont verzoeken wij u om ons de cijfers en letters van uw postcode op te geven.

2

Op welke manier verkrijgt u nu informatie over de activiteiten van de vereniging
o Via het Actueeltje bij het tijdschrift 'Zutphen'?
o Via het Actueeltje op de website?
o Via de kranten zoals de Stentor of de Zutphense Koerier?
o Via de nieuwsbrief per e-mail?
Als u wel een e-mail adres heeft maar dat nog niet aan ons hebt doorgegeven, vermeld het dan s.v.p. hier:

3

Website
Bezoekt u de website van de HVZ ( www.historiezutphen.nl) wel eens?
Zo ja, wat is uw oordeel over deze website?

4

Goed

Slecht

Tot welke leeftijdsgroep behoort u?:
o Jonger dan 20
o 20 –40
o 41 – 65
o Ouder dan 65.

5
Welke van de volgende activiteiten van de Historische Vereniging Zutphen vindt u goede en welk minder goede activiteiten:
o De lezingen
o Het tijdschrift
Heeft u belangstelling voor mogelijke toekomstige activiteiten zoals bijvoorbeeld:
o Een jaarlijkse excursie met alleen leden van de HVZ
o Een jaarlijkse excursie in samenwerking met andere Zutphense organisaties
6

JA / NEE
Voldoende

MINDER
GOED

JA / NEE
JA / NEE

Indien de HVZ 's middags lezingen zou organiseren, zou u deze dan bij wonen?
Zou u lezingen 's middags prefereren boven lezingen 's avonds.
HVZ-10-2007 Enquete Histroische Vereniging Zutphen

GOED

JA / NEE
JA / NEE
1
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7

Welke activiteiten zouden naar uw mening passen bij de HVZ maar mist u thans?

8
Heeft u ideeën op welke wijze we jongeren kunnen interesseren voor en betrekken bij de activiteiten van de vereniging?

9

Heeft u nog documenten, foto’s, dia’s, films of ander materiaal waarvan de HVZ gebruik zou kunnen maken?

10 Bent u bereid om actief deel te neem aan werkgroepen van de HVZ?

JA / NEE
JA / NEE

Zo ja, naar welke activiteiten gaat uw belangstelling uit?
Lid van de Redactie van het tijdschrift 'Zutphen' van de HVZ?
Deelname aan een werkgroep 'Wonen in de Wijk'
Een bestuursfunctie
Verspreider van het blad 'Zutphen' over een aantal adressen

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

11 Wilt u uw naam,adres en telefoonnummer dan wel e-mail adres opgeven zodat wij u kunnen benaderen als we met de
activiteiten waar uw belangstelling voor heeft, beginnen?

12 Retourneren
U kunt de enquête op de volgende manieren invullen en retourneren.
A U kunt de papieren versie in vullen en voor 27 maart 2007 per post terugsturen aan
Historische Verenging Zutphen o.v.v. Enquête
Spiegelstraat 15
7201 KA Zutphen
B

Op verzoek zenden wij u de enquête naar uw e-mail adres waarna u deze elektronisch kun invullen en retourneren.
Als u prijs stelt op deze methode kunt een exemplaar aanvragen op het e-mail adres 'info@historiezutphen.nl'.

Zutphen, februari 2007
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