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Concept verslag 29e jaarvergadering Historische Vereniging Zutphen, 28 maart 2011. 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.
Zo is o.m. één van de oprichters van onze vereniging, mevrouw Maarschalkerweerd, overleden.
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. Zo konden wij ook dit jaar weer een plus
in de ledenstand noteren. Ook voor 2011 is het de doelstelling van het bestuur om het ledenbestand uit
te breiden. 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.

2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Verslag van de jaarvergadering gehouden op 29 maart 2010.
De door de heer Ploegman gedane suggestie over een genealogisch afdeling, conform model Texel is
binnen het bestuur en met hem besproken. Voor alsnog zullen er geen initiatieven worden genomen.

4.

Het jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2010.
4.0.
Verslag bestuur, pagina 4, wordt ongewijzigd vastgesteld
4.1.
Ontwikkeling ledenbestand, pagina 5, wordt voor kennisgeving aangenomen
4.2.
Publiciteit, pagina 5 wordt ongewijzigd vastgesteld
4.3.
Werkgroep excursies en lezingen, blz. 5 en 6, wordt ongewijzigd vastgesteld
4.4.
Werkgroep bouwhistorie Zutphen, blz. 6 en 7, wordt ongewijzigd vastgesteld
4.5.
Werkgroep Garnizoensstad Zutphen, blz. 7, wordt ongewijzigd vastgesteld
4.6.
Internet, blz. 7, wordt ongewijzigd vastgesteld
4.7.
Tijdschrift Zutphen, blz. 7 en 8, wordt ongewijzigd vastgesteld
4.8.
Werkgroep De Mars, blz. 8, wordt omgewijzigd vastgesteld
Voorzitter dankt alle bij de vereniging betrokken vrijwilligers/sters die zich in 2010 voor de vereniging
hebben ingezet. Vergadering onderstreept dit met applaus.

5.

Het financieel verslag over 2010.
Penningmeester geeft een korte toelichting op een aantal posten. Hij merkt op dat het streven van het
bestuur erop gericht is om de reserve boekenfonds weer op € 20.000, - te krijgen. Vanuit de vergadering
komt de vraag of er jaarlijks een overzicht kan worden gegeven van de nog beschikbare titels van de
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door de vereniging uitgegeven boeken. Verder worden er geen aanvullende vragen gesteld en/of
opmerkingen gemaakt.
6.

Het verslag van de kascommissie.
Zutphen, 16 maart 2011
Geachte leden van de Historische Vereniging Zutphen
Hierbij delen de leden van de kascontrolecommissie mee dat zij op 16 maart 2011 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 2010 geen
aanleiding geeft tot het maken van kritische opmerkingen.
Wij stellen u dan ook voor de penningmeester en het bestuur te dechargeren.
w.g. H. Speek-Nekkers

w.g. R.J. Rademaker.

De vergadering ondersteunt met applaus van harte de verklaring van de kascontrolecommissie en
verleent penningmeester en bestuur decharge voor het door hen gevoerde (financiële) beleid.
7.

Benoeming leden kascommissie.
Mevr. Speek-Nekkers en de heer R. Rademaker zijn leden kascommissie. De heer Rademaker is niet
herbenoembaar, dit vanwege het bereiken van de maximale termijn. Mevr. Speek-Nekkers en de heer
Arkesteijn (reservelid) verklaren zich beiden akkoord met hun (her)benoeming tot lid van de
kascontrole commissie. De heer Rademaker wordt van harte bedankt voor zijn inzet in de afgelopen
jaren. De heer A. Verveld geeft zich op als reservelid kascontrole commissie.

8.

Begroting 2011.
Toelichting op de begroting door de penningmeester.
Na een korte toelichting door de penningmeester op de totale begroting 2011 en de heer Michel
Groothedde op de stijging begrotingspost werkgroep WBHZ op de begroting komen er vanuit de
vergadering een aantal opiniërende vragen over het tijdschrift en ledenkaart.
- Mevr. Reinders verzoekt om de mogelijkheid te onderzoeken voor een ledenkaart. Bestuur geeft
aan dat de kosten ledenkaart nu nog niet op wegen tegen de meerwaarde daarvan.
- Hr. Gall vraagt naar de kosten blad Zutphen en de mogelijkheid om deze goedkoper te laten
drukken. Bestuur geeft aan dat het blad Zutphen een reflectie is van de vereniging naar haar leden
toe en dat zij deze kwaliteit wil behouden.
Voorstel tot contributie verhoging.
Het waarom van de contributie verhoging wordt door penningmeester nader toegelicht. De volgende
opmerkingen en suggesties worden vanuit de vergadering gemaakt:
- Hr. Galema vindt de contributie verhoging van € 5, - in een paar jaar tijd erg fors. Z.i. zijn er
grenzen aan de stijgingen. Hij verzoekt het bestuur om in den vervolge een mogelijke
contributieverhoging een jaar van te voren aan te geven.
- Hr. Janssen geeft aan dat hij ook van mening is dat de stijging binnen de perken moet blijven, maar
dat hij akkoord kan met het voorstel van het bestuur.
- Hr. Gibcus sluit zich aan bij de woorden van de heer Galema.
Bestuur zal in het vervolg terdege rekening houden met de gemaakte opmerkingen en suggesties.
Vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord met de begroting voor 2011 en de contributie
verhogingen voor 2011.

9.

Jaarprogramma excursies en lezingen 2011.
Wordt van harte in ieders aandacht aanbevolen.

10. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is de heer H. Verlaak (penningmeester). Voorzitter vraagt de vergadering of
men akkoord kan gaan met herbenoeming van de heer Verlaak tot penningmeester. Vergadering gaat
met applaus akkoord met dit voorstel. Voorzitter feliciteert de heer Verlaak met zijn herbenoeming.
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11. Dank je wel aan vertrekkende werkgroepleden.
De hoofdredacteur van het blad Zutphen, mevr. Siero, vanavond helaas niet aanwezig, heeft deze functie
na 3 jaar moeten opgeven. Dit door een wijziging van haar werkzaamheden. De heer Frings neemt
tijdelijk de functie van hoofdredacteur blad Zutphen waar.
De heren van den Hombergh en Lammers maken geen deel meer uit van de werkgroep excursies en
lezingen. Zij waren vanaf de start van deze werkgroep lid van deze werkgroep. Hun plaatsen worden
ingenomen door de heren Melgert en Ploegman.
De vertrekkende werkgroepleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet en ontvangen met applaus
van de vergadering een attentie.
12. Rondvraag en sluiting.
- De heer Arkestijn merkt op dat 2012 een kroonjaar is, omdat in 1672 een verdrag dat te maken
heeft met de IJssellinie is afgesloten. Er is een schilderij in Frankrijk dat hier betrekking op heeft.
Wellicht is het via de Franse ambassadeur in Nederland naar Zutphen te krijgen.
- Hr. Galema vraagt of er al een opvolger/ster voor Mevr. Siero is. Voorzitter geeft aan dat redactie
en bestuur daar mee bezig zijn en dat de heer Frings tijdelijk waarnemend hoofdredacteur is.
De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 29e 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 er een interessante lezing door schrijver Wil
Schackmann. Thema inleiding: “Zutphense subcommissie van weldadigheid en de Zutphense kolonie”.
Wil Schackmann is schrijver van het boek De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig
karakter onzer natie.
Zijn verhaal was doorspekt met voorbeelden over hoe en op welke wijze deze Zutphense subcommissie
functioneerde en hoe de inwoners van Zutphen daar gebruik van konden maken.
__________________________________________________________________________________________
Rooster van aftreden van het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen.
-

Spelregels:
volgens de statuten mag een bestuurslid maximaal 4 jaar in functie blijven, daarna mag hij/zij zich
herkiesbaar stellen;
van het dagelijks bestuur mag per jaar maar één lid aftreden.
Namen
Reijers
Lammers
v.d. Hombergh
Verlaak
Blankhart
Houtzager
Gravesteijn
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Agendapunt 4: concept jaarverslag over 2011
0.

Bestuur.
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen kijkt met heel veel genoegen terug op wederom een
dynamisch jaar 2011 met een tweetal hoogtepunten. Alvorens hierop in te gaan wil het bestuur ook in
dit verslag zijn dank overbrengen aan alle, ruim 40, vrijwilligers/sters binnen onze vereniging. Zonder
hen is al hetgeen wij u kunnen bieden niet uit te voeren. Ook dit jaar hebben wij weer tijdens een
informele bijeenkomst, vrijdag 16 december 2011, onze dank aan hen willen betuigen.
In dit verslag treft u een opsomming van de diverse activiteiten aan. Het bestuur kwam in 2011
achtmaal in vergadering bijeen. Daarnaast heeft het dagelijkse bestuur tweemaal overleg gevoerd met
de werkgroep Bouwhistorie Zutphen en met de hoofdredacteur van het blad Zutphen. Met de werkgroep
Bouwhistorie Zutphen is o.m. intensief overleg geweest over de door werkgroep ingediende begroting
en de gevolgen daarvan voor de totale begroting.
Met de hoofdredacteur van het blad Zutphen is gesproken over de nieuw aan te vragen offertes voor het
drukken van het blad Zutphen, nieuwe lettertype, digitalisering van de oude jaargangen en opname van
het blad Zutphen in diverse zoeksystemen waardoor de ‘vindbaarheid’ vergroot gaat worden. Met
voorzitter werkgroep excursies/lezingen is eveneens een gesprek geweest waarbij o.m. over een aantal
nieuwe initiatieven is gesproken waaronder een cursus. Na ampel overleg is besloten om dit initiatief
vooralsnog te laten rusten en te betrekken bij de evaluatie van de cursus “De geschiedenis van de
monumentenstad Zutphen”. Bij de overige drie werkgroepen, te weten de Mars, Garnizoensstad
Zutphen en excursies/lezingen is een bestuurslid aanwezig waardoor de informatie, zowel mondeling als
schriftelijk via de verslagen wordt uitgewisseld.
Externe contacten.
Helaas hebben wij in 2011 met de nieuwe wethouder, de heer La Rose, nog geen gesprek mogen
hebben. Wel was er dit jaar weer een overleg, o.l.v. de stadsarchivaris, mevrouw Femia Siero, met de
historische verenigingen die tot het werkterrein van Regionaal Archief Zutphen (RAZ) behoren. Het
door de zusterverenigingen in 2009 aangegeven verzoek om met de vier verenigingen in 2011 een
verzamelaarsbijeenkomst willen organiseren is nader uitgewerkt en heeft 19 maart 2011 in Gorssel
plaats gevonden.
De contacten tussen het RAZ en ons bestuur zijn erg positief. Sinds het ontstaan van de vereniging
worden alle bestuur- en werkgroepvergaderingen in het archief gehouden. Wij prijzen ons gelukkig dat
wij hiervoor gebruik kunnen en mogen maken van de faciliteiten van het RAZ. Ook was er nog een
aantal incidentele contacten met externe partijen over o.a. een aanvraag voor een subsidie of anderszins.
Daarnaast was het bestuur aanwezig bij diverse bijeenkomsten binnen en buiten de gemeente Zutphen.
Boeken.
Ook dit jaar is de verkoop van de boeken gestaag doorgelopen. Ultimo december 2011 zijn de
navolgende titels nog beschikbaar: Lopen door het verleden van het Barlhezekwartier, Aan het eind van
de lange brug begint de Hoven, In Zutphen staat een huis, Steenrijk in Zutphen en Van kelder tot kap.
Cursus.
ROC Aventus is met de cursus “De geschiedenis van de monumentenstad Zutphen” in 2011 gestopt. De
docenten hebben het bestuur van de vereniging benaderd met de vraag of zij deze cursus onder
auspiciën van de vereniging konden gaan verzorgen. Na ampel overleg en afstemming met het RAZ of
wij de ruimte mogen gebruiken voor deze cursus is in december het definitieve besluit genomen om
deze cursus te adopteren. De cursus telt in totaal 9 avonden en ochtenden en wordt door 6 docenten
gegeven. In januari 2012 is er gestart met de publiciteit.

1.

Ontwikkeling ledenbestand.
Stand per 1 januari 2011
Afmeldingen 2011
Nieuwe leden
Stand per 31 december 2011
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2.

Publiciteit.
Voor elke lezing en of activiteit is in 2011 met wisselend succes een persbericht verzonden naar de
lokale pers. Zowel De Stentor als de Zutphense Koerier hebben deze regelmatig in hun uitgave
opgenomen. Maar ook zijn deze door ons geplaatst op de diverse websites als De Weekkrant, Buurtlink
etc. Daarnaast heeft de vereniging een Twitter-account, met 320 volgers en een Facebook-account met
138 vrienden. Uit de opkomst tijdens de lezingen en excursies blijkt dat onze berichten worden
overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen worden.
De vereniging was, samen met de werkgroepen met een stand aanwezig bij de 26e Zutphen op Zondag
en de Open Monumentendagen in oktober. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het verstrekken van
informatie over onze vereniging ook diverse boeken mogen verkopen. Daarnaast mochten wij ook dit
jaar tijdens deze manifestaties enkele nieuwe leden verwelkomen. Met name de activiteit door
programmabureau De Mars in- en om het Koelhuis was voor ons een groot succes. Wij konden die dag
11 nieuwe leden inschrijven. Totaal schreven er zich tijdens dat weekend 14 nieuwe leden in.

3.

Werkgroep Lezingen en Excursies.
Het eerste jaar van de werkgroep in de huidige samenstelling (Arjan Melchers, Mary van der Haring,
Mickey Houtzager, en Paul Ploegman), hebben we nog voor een groot deel kunnen varen op de door de
vorige werkgroepleden agenda met lezingen en wandelingen. Arjan Melchers heeft onder dankzegging
na korte tijd de werkgroep weer verlaten.
Dat heeft er niet toe geleid dat we het gespreide bed niet hebben opgeschud. Onze eerste zorg is geweest
om de bestaande activiteiten invulling te geven en daarnaast hebben we ons zelf als doel gesteld om te
onderzoeken wat we als werkgroep nog voor andere activiteiten zouden kunnen organiseren die een
positief effect zouden kunnen hebben voor de HVZ.
Lezingen.
Op 31 januari hield historicus Jacques Baartmans in een volle Brugzaal van het IJsselpaviljoen een
lezing over Robert Jasper van de Capellen. De Gelderse regent Robert Jasper baron van der Capellen tot
den Marsch (1743-1814) was de voorman van de patriotten in de oostelijke gewesten en een van de
landelijke leiders van deze beweging. Net als veel andere patriotten vluchtte hij in 1787 met zijn gezin
naar de Oostenrijkse Nederlanden en vandaar naar Frankrijk.
Op 21 november konden de leden van de vereniging luisteren naar historicus Job Weststrate. Onder de
titel Die met uw schatten ons verrijkt schetste hij de handel en verkeer op de grote rivieren tijdens de
late middeleeuwen. De lezing stond in het teken van het 30-jarig jubileum van de vereniging en werd
gehouden in een drukbezocht IJsselpaviljoen.
Stadswandelingen.
In eerste instantie kunnen we terugkijken op een aantal stadswandelingen die merendeels waren
volgeboekt. Feit is dus dat de belangstelling hiervoor vanuit de vereniging nog steeds groot is. Slechts
in mindere mate is hiervan gebruik gemaakt door mensen van buiten de vereniging, ondanks dat voor
elke wandeling een persbericht verzonden wordt. Ook plaatsen wij de excursies in de weekkrant
Zutphense Koerier en Buurtlink.
De wandelingen die geweest zijn:
- Hellenraet, door Regina Bennink, 14 deelnemers/sters;
- Warnsveld, door Jan Rossel, 16 deelnemers/sters.
- Waterkwartier, Chiel Veerwater (vervangend voor Jan Gibcus) 11 deelnemers/sters;
- Joodse Buurten, René Koot, 18 deelnemers/sters;
- Nieuwstad, Rob Rademakers, 21 deelnemers/sters.
Verzamelaarsfestijn.
Zaterdag 19 maart heeft onder de bezielende leiding van Mary van der Haring de Historische
Vereniging Zutphen deel genomen aan het in het Trefpunt te Gorssel georganiseerde
Verzamelaarsfestijn. 36 Leden van 4 verschillende historische verenigingen (De Marke: Eerbeek,
Brummen; De Elf Marken: Gorssel, Eefde, Epse, Almen, Harfsen; Historisch Genootschap, Lochem,
Laren, Barchem en de Historische Vereniging Zutphen) toonden met elkaar 46 diverse verzamelingen.
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Van modelstoommachines, vingerhoeden, alles wat betreft scouting, porselein, miniatuur voertuigen en
orgeltjes, oude beroepen, ansichtkaarten, traditionele Achterhoekse kleding, en nog veel meer.
Andere activiteiten.
We hebben ons gebogen over stadseducatie in de vorm van Zutphologie, een cursus in breed opgezette
vorm. Reden hiervan was dat de geschiedkundige cursus over Zutphen door het ROC zou worden
afgestoten. De HVZ heeft besloten deze cursus integraal over te nemen waardoor onze zoektocht naar
een cursusvorm even kon worden geparkeerd.
Van de huidige cursus komt een evaluatie, waarbij de opzet die Zutphologie zou krijgen wordt
meegenomen.
Histokid, een programma waarmee de stadsgeschiedenis meer bij de jeugd terecht kan komen krijgt een
vervolg. Het mooie hiervan is dat dit vanuit meerdere werkgroepen gedragen wordt en er met
ondersteuning van studenten vormgegeven zal worden zodat dit een progamma wordt wat op de
toekomst is voorbereid. Binnen eigen gelederen hadden we hiervoor Ireen Los benaderd die echter te
kennen heeft gegeven wel mee te willen denken maar niet actief de kar te willen gaan trekken. Zodra
meer bekend is over de inzet van de studenten zullen we haar weer benaderen om van binnenuit input te
geven aan de ontwikkeling van het programma.
In navolging van het Historisch Café in december zal een vervolgversie worden georganiseerd. Op
basis van het gebruikte concept zal gekeken worden hoe en waar het vervolg zal plaatshebben en in
welke frequentie.
Resumerend kunnen we met de leden van de werkgroep terugzien op een goed en in onze ogen actief
jaar. We hebben ons voorgenomen door te gaan met het bedenken c.q. uitwerken van nieuwe ideeën die
binnen het kader van onze werkgroep passen en de Historische Vereniging Zutphen daarmee een nog
breder activiteitenaanbod te laten bieden aan haar leden. Tijdens de laatste werkgroepvergadering
hebben we de heren Frings en Eefting bereid gevonden om op gepaste wijze mee te denken over het te
ontwikkelen aanbod van activiteiten.
4.

Werkgroep Bouwhistorie Zutphen.
De werkgroep.
Tijdens dit jaar bestond de werkgroep uit de volgende leden: Regina Bennink, Margot Foury, Jan Frings
(notulist), Michel Groothedde (vice-voorzitter), Claire Heeroma, Pieter van Hilten (lid sinds november),
Ellen Hooijschuur, Henny Jansen, Gosse Koolstra (reserve-notulist), Johans Kreek, Dineke van
Krimpen, Frans Leurink (sinds juli passief lid), Jos Oegema, Roel Stegeman, Sietze Wierda
(secretaris) Constant Willems (voorzitter) Jeroen Krijnen (gemeentelijk bouwhistoricus en adviseur)
Op 12 oktober is ons oud-lid en onze nestor Piet Dullaert overleden. Gosse heeft namens ons aan hem
een necrologie opgedragen, die in de krant is verschenen.
Vergaderingperikelen.
De reguliere werkgroepvergaderingen werden iedere eerste dinsdag van de maand (behalve in augustus)
gehouden. In het voorjaar en het najaar overlegden de voorzitter en de secretaris met bestuursleden van
de Historische Vereniging Zutphen (onze ‘moeder’) over gezamenlijke kwesties. De meivergadering
werd bijgewoond door een aantal bestuursleden van de Historische Vereniging.
Toen de eerste versie van onze begroting 2011 niet in goede aarde viel hebben we een herziene
begroting gemaakt, die met name de kosten van dendrodateringen en de deskundigheidsbevordering
zeker stelt.
Pandenonderzoek.
We hebben, in meerdere of mindere mate, onderzoek gedaan in de volgende panden:
Laarstraat 7, Laarstraat 48, Laarstraat 50a, Laarstraat 62, Laarstraat 74, Laarstraat 81, Barlheze (achter)
53, Geweldigershoek 24, Zaadmarkt 92/94, Zaadmarkt 93 (Graafschap-TV berichtte over het arabisch
jaartal), Broederenkerkstraat 17a, Oudewand 19 (Rijkenhage 16), Kelders Bornhof, Waterstraat 41
(behang), Stadsmuur bij Bornhovestraat 35
Jeroen hield een verhandeling over Beukerstraat 81/83.
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Presentatie.
Tijdens het cultuurhistorische evenement ‘Zutphen op Zondag’ (3 april) en tijdens het
Monumentenweekend (zondag 11 september) hebben we ons weer gepresenteerd met een kraam, samen
met de Historische Vereniging.
-

-

5.

Wat ons verder bezig hield.
Vooral Regina heeft zich ingespannen een project voor de basisschooljeugd vorm te geven. Contacten
met schrijfster Martine Letterie (de ‘Berendboekjes’), met Gelders Erfgoed en met het Stedelijk
Museum (‘Henric-wandelingen’) hebben uiteindelijk niet tot resultaat geleid. We beraden ons nu over
de vervaardiging van een instructieve DVD voor de kinderen.
TV-Gelderland heeft in juni een kort programma gemaakt over onze gevelbordjes. Er is een begin
gemaakt met een 3e serie bordjes: Oude Wand 25, Raadhuissteeg 6 en ‘s Gravenhof 20. De
aanvankelijke verwachting, dat de ANWB ons zou kunnen en willen bijstaan bij het bordjesproject,
kwam nogal bedrogen uit.
Met ons boek Van kelder tot kap wonnen we in 2010 een (geld)prijs (zie jaarverslag 2010). Na intensief
overleg met ‘moeder’ mochten we die prijs in eigen gelederen besteden: op zaterdag 9 april hebben we,
o.l.v. Peter Boer, een bouwhistorische en culinaire speurtocht gedaan in Doesburg.
Op 30 oktober heeft Constant een bezoek aan de joodse begraafplaats in Zutphen geregeld.
Op 6 april is het fenomeen ‘Zinc’ officieel ‘de lucht in gegaan’ onder de naam Databank Bouwhistorie
Zutphen. Jan heeft er op zijn onnavolgbare wijze voor gezorgd, dat de site nu voor publiek toegankelijk
is. Graafschap-TV maakte van de lancering een reportage.
Regina introduceerde het verschijnsel ‘Dropbox’. Enkelen onder ons snapten meteen wat dit inhield,
anderen zal het hopelijk later nog duidelijk worden.
We hebben (nog) talloze dia’s, die wachten op digitalisering. Johans zal zich hiermee in het nieuwe jaar
bezighouden.
Tijdens de laatste vergaderingen van dit jaar is een discussie op gang gekomen over woordbegrippen als
‘nis’; dat is zeer leerzaam, hopelijk volgen er meer.
Er is besloten in het nieuwe jaar meerdere vergaderingen na de pauze te vullen met specifieke
presentaties, die onze bouwhistorisch kennis en betrokkenheid kunnen vergroten.
Werkgroep Garnizoensstad Zutphen.
2011 was het derde jaar dat de werkgroep Garnizoensstad Zutphen actief was. De werkgroep had al
eerder het onderzoeksgebied ingedeeld per eeuw.
Het onderzoek naar de ontwikkelingen in de negentiende eeuw verliep erg goed. Het resulteerde in vier
werkdocumenten in de vorm van afgeronde artikelen waarvan er twee inmiddels gepubliceerd zijn in
het tijdschrift Zutphen naast de al eerder opgeleverde zeven werkdocumenten. Verder werden nog een
aantal inventarisaties opgeleverd.
Het onderzoek naar de 18e en 17e eeuw leed ernstig onder de wisselingen in de bemanning van de
werkgroep. Zo verlieten de heren Menno Akkerman en Rob Rademaker de groep en daarvoor zijn nog
geen ‘voltijdse’ vervangers gevonden. Om toch wat aan de studie over die twee eeuwen te doen werden
de werkzaamheden herverdeeld maar desondanks is er nog niet veel voortgang geboekt.
Wel werd er voortgang geboekt met de studies op het terrein van:
- de ontwikkeling van het Staatsche leger, zijn verdedigings- c.q. aanvalsstrategie;
- de verdedigingswerken in hun relatie tot wapenontwikkeling en belegeringsmethoden.
Voor deze onderwerpen zal de eerste aanzet naar verwachting in 2012 beschikbaar komen.
De werkgroep kwam in 2011 negen keer bij elkaar. De groep is 2011 begonnen met als deelnemers de
heren Menno Akkerman, Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, Rob Rademaker en Joop Tangerink.
Nadat de heren Akkerman en Rademaker de groep hadden verlaten heeft Arend Jan Reijers, die
oorspronkelijk alleen vertegenwoordiger van het bestuur was, besloten actief in deze werkgroep te gaan
participeren.
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6.

Website HVZ.
De website trekt nog steeds een stijgend aantal bezoekers/sters. Gemiddeld bezoeken 12 personen per
dag de site.
Totaal aantal bezoekers
Unieke bezoekers
Pagina’s per bezoek bekeken
Tijd op site

4.048
2.597
15
2:10

Onderdeel WBHZ.
Bijzonder was dit jaar dat de database (DBHZ, Database Bouwhistorie Zutphen) van de werkgroep ‘in
de lucht’ kwam. Deze database bevat gegevens van de panden die door leden van de werkgroep bezocht
zijn. Dat heeft doorgaans veel opgeleverd; geleidelijk aan wordt dat in deze database ingevoerd. Nu al
kan iedere geïnteresseerde er kennis van nemen. De Bond Heemschut en de Stichting Bouwhistorie
Nederland hebben laten weten blij te zijn met deze database.
Verder werd, als gebruikelijk, de activiteitenpagina bijgehouden. Hier was telkens te zien welk pand
bezocht was met de meest opvallende bevindingen, dan wel wat de bijzondere aandacht had van de
werkgroep.
Onderdeel tijdschrift Zutphen.
Iedere uitgave van Zutphen werd, 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 2008 worden de artikelen opgenomen in PDF-formaat. Dat maakt dat ze vanaf de eigen computer
oproepbaar en leesbaar zijn. Er wordt aan gewerkt alle artikelen van de oprichting af op zo’n manier
beschikbaar te maken.
Webmasters: Paul Ploegman, Jan Frings en Ap Lammers.
7.0.

Tijdschrift Zutphen.
De redactie van het tijdschrift Zutphen kijkt tevreden terug op het jaar 2011. De vier nummers gaven
opnieuw een zeer gevarieerd beeld van de geschiedenis van Zutphen. Dit gold zowel voor de
onderwerpen als voor de historische periodes waarover is geschreven.
In een aantal nummers zijn (voor)publicaties verschenen van de verschillende werkgroepen binnen de
Historische Vereniging Zutphen, een streven waaraan de redactie ook het komend jaar wil vasthouden.
Ook is in de teruggekeerde rubriek ‘Boeksignaleringen’ aandacht geschonken aan nieuw verschenen
boeken over de geschiedenis van Zutphen. Enkele van deze auteurs zullen hun boeken in een artikel in
het tijdschrift Zutphen nader toelichten.
De kopijstroom is het hele jaar voldoende geweest. De redactie heeft daardoor de mogelijkheid om
bepaalde artikelen prioriteit te geven of een extra artikel toe te voegen om een volledig nummer samen
te stellen. De rubriek ‘Boeksignaleringen’ is uitgebreid met websites en de rubriek ‘Zutphen vijftig jaar
geleden’ zal worden gecontinueerd.
Mensen die onderzoek deden bij het Regionaal Archief Zutphen, werkgroep- en gewone leden hebben
samen met redactieleden de kopij aangeleverd. Deze kopij was steeds van zeer goede kwaliteit. De
redacteuren redigeren in overleg met de auteurs de artikelen, waarbij ze zowel de kwaliteit van de tekst
als de leesbaarheid van het Tijdschrift Zutphen als uitgangspunten hebben. Ook dit jaar was sprake van
een prettige en professionele samenwerking tussen redacteurs en auteurs.
Voor de illustraties wordt dankbaar gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk Museum
Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen, maar ook van andere collecties zoals het Legermuseum in
Delft.
In 2012 is een begin gemaakt met een lang gekoesterde wens van de redactie: het digitaliseren van alle
artikelen, die de afgelopen dertig jaar verschenen zijn. Iedereen kan de gedigitaliseerde artikelen dan
raadplegen via de website van onze vereniging. Het ligt in de bedoeling dat de gedigitaliseerde artikelen
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ook te raadplegen zullen zijn via de website van het Regionaal Archief Zutphen. De artikelen van de
verschillende jaargangen zijn ook op titel en auteursnaam te vinden op de website
www.mijngelderland.nl. De redactie streeft ernaar de vindbaarheid van het tijdschrift Zutphen door
derden op internet verder uit te breiden.
De samenstelling van de redactie is dit jaar gewijzigd. Hoofdredacteur Femia Siero zag zich
genoodzaakt haar functie neer te leggen, omdat zij directeur werd van het Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers. Jan Frings heeft de honneurs ad interim uitstekend waargenomen, totdat Jessie Jongejans
het stokje overnam.
De omvang van het tijdschrift Zutphen bleef in 2011 ongewijzigd evenals de oplage. Eind 2011 stond de
teller op 780.
Redactie: Jan Frings, Theo Hebing, Jessie Jongejans, Rob Kammelar, Han Koolhof, Christiaan te
Strake.
7.1.

Bezorging blad Zutphen.
Het bestuur van de Historische Vereniging is de bezorgsters en de bezorgers erkentelijk voor hun inzet.
Het is plezierig om op hen te kunnen rekenen. Helaas hebben zij het afgelopen jaar hun taak vaak onder
slechte weersomstandigheden moeten uitvoeren. Dankzij de medewerking van deze bezorgers besparen
wij honderden euro’s per jaar aan portokosten.
Coördinatoren: de heren Henri Blankhart en Arend Jan Reijers.

8.

Werkgroep De Mars.
De werkgroep is ook in 2011 diverse malen bijeen geweest. Ook waren de leden bijna wekelijks aan te
treffen in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. De werkgroep heeft naast het verzamelen
van kaarten, foto’s, verhalen, etc. ook met diverse personen en organisaties gesproken. Het is voor de
werkgroep fijn te mogen constateren dat er nog steeds, gelukkig, veel materiaal beschikbaar blijkt te
zijn. Het is plezierig om te merken dat mensen, maar ook bedrijven, graag over hun ervaringen willen
verhalen en ook foto’s e.d. ter beschikking willen stellen. Daarnaast krijgt de werkgroep informatie van
onderzoekers/sters die in het archief van het Regionaal Archief Zutphen gegevens over De Mars
tegenkomen. De werkgroep streeft er naar om in september 2012 met een boek over de wijk De Mars te
komen.
Helaas is ons werkgroeplid Cor Bierhof op 4 januari 2012 overleden en kan hij de realisatie van het
boek niet meemaken. Het boek zal mede aan hem worden opgedragen.
Werkgroepleden: mevr. Gerrie Willemsen en de heren Chiel Veerwater, Cor Bierhof (+), Bert
Gravesteijn en Ap Lammers (voorzitter).
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Agendapunt 5: Balans per 31 december 2011 en resultaatrekening 2011.
Balans per 31 december 2011.
Activa

2011

2010

€

€

Kas

45 Boekenfonds subs.
Gemeente Zutphen
2491 Boekenfonds eigen
beheer
26701 WBHZ (prijs beste
boek)

82
ING Betaalrekening
1544
ING Betaalrekening

Vooruit betaalde kosten

totaal

Passiva

33202
446

2010

€

€
4775
4775
9500

11225
500
0
5113

0 Crediteuren
Legaat wijlen
Mevrouw Kolff
Vooruitvangen
contributies
Reserve
29237 totaal

35274

2011

2400

2000
38
80
12081
35274

12024
29237

2011

2011

Werkelijk

Begroot

Resultatenrekening 2011.
Lasten

2011

2011

Werkelijk

Begroot

€

€

Tijdschrift Zutphen
Lezingen/excursies
Werkgroepen

8908
1544
0

Contributies/abonnementen
WBHZ
Jaarvergadering
Representatiekosten
Bestuur- en
secretariaatskosten
Externe publiciteit
Overige kosten
Kosten website
Drukwerk
Donatie Boekenfonds eigen
beheer
Exploitatie overschot
Totaal

245
1021
921
429
242
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Baten

30
594
806
112
1725
57
16634

9300 Contributies
1700 Advertenties
100 Verkoop
boeken/tijdschrift
250 Bankrente
1300
800
500
500

€

€

13573
1014
1546

13500
1000
1300

501

300

16634

16100

250
600
800
0
0
0
16100 Totaal

10

Agendapunt 6: Begroting 2012.

Lasten

2012

Baten

€
Tijdschrift Zutphen
Lezingen/excursies
Werkgroepen
Contributies/abonnementen
Jaarvergadering
Representatiekosten
Bestuur- en
secretariaatskosten
Externe publiciteit

Overige kosten
Kosten website
Drukwerk
Donatie Boekenfonds
eigen beheer
Kosten Histokids
WBHZ
Cursus Zutphen
Geschiedenis
Drukkosten boek de Mars
Totaal

2012
€

7900 Contributies
1775 Advertenties
100 Verkoop
boeken/tijdschrift
250 Bankrente
900 Verkoop boek de
Mars
500 Dotatie uit
Boekenfonds
300 Opbrengst cursus

13500
1000
500

250 Dotatie Histokids
uit legaat Mevr.
Kolff

500

250
5500
3000
1500

510
800
900
0
500
1300
1265
8500
25750

25750

Agenda punt 7: Verklaring kascommissie.
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