JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING ZUTPHEN OVER 2015
PARAGRAAF 1 – BESTUUR
Samenstelling
Het bestuur van de Historische Vereniging Zutphen bestond in 2015 (vanaf de jaarvergadering op 31 maart) uit de
volgende heren:
A.J. Reijers (voorzitter), G.W. van der Brug (secretaris), R.G.M. Rutten (penningmeester), A. Lammers (PR en 2 e
voorzitter), L.J.J. Gravesteijn (Werkgroep Lezingen en Excursies en 2e secretaris), H. Blankhart (logistieke
ondersteuning) en E.A.G. van Schie (PR).
Activiteiten
In 2014 hebben opnieuw vele leden van de Historische Vereniging Zutphen samen met het bestuur enthousiast
gewerkt om de geschiedenis van de stad en haar omstreken bekend te maken bij de vele belangstellenden.
Werkgroepen, individuele leden en de redactie van ons mooie blad hebben weer het onderste uit hun kan gehaald
om de geschiedenis levend en levendig te maken. En velen, heel velen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt,
niet in het minst door de sociale media.
We willen graag – net als vorig jaar – benadrukken hoezeer onze vereniging bestaat bij de gratie van haar
vrijwilligers. Zij brengen nieuwe feiten uit de geschiedenis van Zutphen aan het licht. Maar zij bemannen ook de
stand van de vereniging bij evenementen als Monumentendag. Zij organiseren cursussen, lezingen, historische cafés,
enzovoorts. En het zijn ook onze vrijwilligers die bijna 80% van ons tijdschrift bezorgen en met het geld dat daarmee
wordt bespaard kunnen we het tijdschrift in zijn huidige fraaie vorm uitgeven.
In 2014 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Met een afvaardiging van de Werkgroep Bouwhistorie is twee keer
overleg gevoerd en met de hoofdredacteur van het blad Zutphen is eveneens twee keer overleg geweest.
Waarderingsprijs
Tijdens de ‘Dank-je-wel bijeenkomst welke in 2015 gehouden werd in één van de ruimten van Dat Bolwerck op 17
december, werd de jaarlijkse waarderingsprijs van de HVZ uitgereikt aan de heer Jan Harenberg voor zijn grote
verdiensten en inzet voor de geschiedschrijving van Zutphen en omstreken.
Externe contacten
In juni was er op uitnodiging van wethouder Annelies de Jonge een kennismakingsgesprek. Tegen het eind van het
jaar werd door de nieuwe wethouder Sueters een vervolgafspraak gemaakt om kennis te maken en verder te
spreken over de rol van de Historische Vereniging in de toekomstige organisatie en dienstverlening van het
Regionaal Archief Zutphen.
In 2015 is er geen overleg geweest met de gemeentelijke archivaris en met de historische verenigingen die tot het
werkterrein van het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) behoren.
De vereniging heeft wel een aantal malen contact gehad met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de
voortgang van het opnemen van het tijdschrift van de vereniging in de database van het RCE.
De contacten tussen het RAZ en het bestuur van de vereniging waren weer zeer goed. We konden ook dit jaar weer
gebruik maken van alle faciliteiten van het RAZ daaronder begrepen ondersteuning door de bemanning van het
archief wanneer wij dat nodig hadden.
Archief van de vereniging
Op initiatief van de secretaris is de ordening van het archief van de vereniging ter hand genomen. Samen met Hans
la Rose zijn vele ochtenden doorgebracht op de zolder van het archief. De verwachting is dat in de tweede helft van
2016 dit project zal zijn afgerond.
Lustrum
Eind 2016 bestaat de vereniging 35 jaar. Het bestuur heeft besloten daar aandacht aan te besteden.
In samenwerking met Het Gilde dat iets eerder het 20 jarig bestaan vierde is aan de gemeente aangeboden een
informatiebord met een afbeelding van een oude kaart van Zutphens binnenstad uit 1649.
Op 17 november zal Martine Letterie een lezing houden, waarin zij ingaat op de vraag hoe het beeld van de
geschiedenis een verschillende rol speelt in de jeugdliteratuur.

PARAGRAAF 2 – ONTWIKKELING LEDENBESTAND
Per 1 januari 2015
Opzeggingen
Aanmeldingen
Per 31 december

647 leden
39 leden
61 leden
669 leden

PARAGRAAF 3 – PR
Cursus “Zutphenkunde".
Vanaf 2014 is het Cultureel Historisch Platform Zutphen actief. Als vereniging hebben wij de huidige cursus
Zutphenkunde ingebracht. De coördinatie van deze cursus is voor als nog in handen van de Historische Vereniging
Zutphen. De opbrengsten van deze cursus komen ten goede van het platform.
In 20145 is ook er wederom een verkorte cursus gegeven voor de medewerkers/sters Gemeente Zutphen. In 2015
hebben wij een tweetal cursussen Zutphenkunde kunnen geven. De waardering voor de cursus is goed te noemen.
Zo scoren docenten, inhoudelijk en organisatie gemiddeld tussen de 7.7 en 8,5.
De wachtlijst was dermate lang dat wij ook voor 2016 een tweetal cursussen hebben kunnen plannen.
40 Cursisten hebben het examen met succes afgelegd en mogen zich nu Zutphanoloog noemen. Zij zijn herkenbaar
aan een speldje, waarop een ZN staan. Op dit moment zijn het er ruim 60.
Verdiepingscursussen.
Na het volgen van de cursus Zutphenkunde of gewoon ut belangstelling voor een bepaald onderwerp is de
vereniging in 2015 gestart met een 7-tal verdiepingsmodules die voor het eerste jaar goed aan zijn geslagen. De
modules worden in het Regionaal Archief Zutphen gegeven.
Thema module
De vele facetten van team archeologie
Zutphen in de Prehistorie
Bouwhistorie (avond + wandeling)
Joods Zutphen

Docent
Davy Kastelein
Bert Fermin
Constant Willems
Ingeborg van ’t Hoff
Peter Kooij
Het Ontstaan van het Dorp Warnsveld
Michel Groothedde
Zutphense Iconen
Christiaan te Strake
Het Stedelijk museum als cultuur-historische bron Christiaan te Strake

Aantal deelnemers
17
18
18
18
25
18
18

De opgave voor 2016 komt wat langzaam op gang.
Publiciteit
a. Voor elke lezing en of activiteit is ook in 2014 met wisselend succes een persbericht verzonden naar de lokale
pers. Zowel De Stentor, Contact, Zutphens Pracht als de Zutphense Koerier hebben deze dan ook regelmatig in hun
uitgave opgenomen.
b. Mede dankzij het opnemen van de persberichten maar ook door het gebruik van de sociale media neemt de
belangstelling voor met name de lezingen toe.
c. Daarnaast heeft de vereniging een Twitter-account, met 747 volgers eind 2015 (680 in 2014) en een
Facebookaccount met 268 vrienden ultimo 2015 (eind 2013 waren dit er 2000!) Deze daling is te weten dat wij in
opdracht van Facebook een andere pagina moesten gaan inrichten. De vorige pagina was niet voor verenigingen etc.
Het gevolg is dat wij een grote groep mensen “missen”. Jammer, maar de het aantal Facebook vrienden groeit
voorzichtig. Wij plaatsen elke dag een historische ansichtkaart op de Facebookpagina van de vereniging maar ook
andere informatie aangaande de Historie van Zutphen. Uit de opkomst tijdens de lezingen en excursies blijkt dat
onze berichten worden overgenomen en ook door leden en niet-leden gelezen worden. Ook de maandelijkse
elektronische Nieuwsbrief “Op de Rol in Historische Zutphen” mag zich blijvend in een goede belangstelling
verheugen. Eind 2015 hebben 562 personen/organisaties maandelijks (12x) onze nieuwsbrief ontvangen. Eind 2014
waren dit er nog 515.
d. De vereniging was, samen met de werkgroepen, met een stand aanwezig bij het 28e Open Monumenten
Weekend in september. Tijdens deze dagen hebben wij, naast het verstrekken van informatie over onze vereniging
ook diverse boeken en ansichtkaarten mogen verkopen.

e. Op 11 september 2015 was er een openingshandeling van zowel het Open Monumenten weekend alsmede de
markering van het jubileum van Gilde 20 jaar in 2014 en de start van het 35 jarig jubileum van de vereniging in 2016.
Door Burgemeester Gerritsen is nabij het voormalig postkantoor een informatiebord met de historische kern van
Zutphen onthult. Betreft een kaart van Blaue uit 1649. De kosten van deze kaart en de plaatsing ervan zijn door Gilde
en Historische Vereniging Zutphen. Door de Gemeente Zutphen is deze geste op prijs gesteld en is het aanwinst voor
de stad en de toeristen die een mooi startpunt hebben voor hun bezoek aan Zutphen.

Website
De website trekt nog steeds een groeiend aantal bezoekers/sters. Het totale aantal bezoekers is ook in 2015 weer
toegenomen.
2015
2014
2013
Aantal bezoeken
Aantal bezoekers/sters per dag
Aantal unieke bezoekers/sters
Aantal bekeken pagina’s
Gemiddeld aantal bekeken pagina’s
Tijdsduur bezoek site
Percentage nieuwe bezoekers/sters
Afkomstig uit buitenland

7.304
20,01
5.077
19.688
2,70
1,53 min.
32 %
10 %

5.751
10,7
3.893
17.892
3,13
2,03 min.
35 %
8%

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

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

:
:

Jan Frings
Ap Lammers

Nieuwe website Historische Vereniging Zutphen
Het bestuur heeft in 2015 het besluit genomen om de huidige website te vervangen door een nieuwe website.
Vanuit het bestuur is bestuurslid Eric van Schie trekker van dit project.
De basis van de website wordt opgebouwd in de laatste versie van Joomla. In eerste instantie wordt de huidige
indeling en data overgezet naar de nieuwe website. Als tweede fase wordt er gewerkt aan nieuwe functionaliteit
zoals bijvoorbeeld een canon van de Zutphense geschiedenis en een rubriek Zutphen in het buitenland.
Streven is erop gericht dat de nieuwe website tijdens de ledenvergadering kan worden gelanceerd.
Eric van Schie

PARAGRAAF 4 - WERKGROEPEN
4.1 WERKGROEP LEZINGEN EN EXCURSIES Jaarverslag 2015
De werkgroep
De werkgroep bestond in het verslagjaar uit: Bert Gravesteijn (voorzitter/verslaglegging), Mary van der Haring
(coördinator excursies), Maud Arkesteijn en Martine van Trommel.
Arend Jan Reijers verzorgde ook in dit verslagjaar de technische kant van de vertoning van beeldmateriaal tijdens de
lezingen en Historische Café’s.
De werkgroep heeft dit jaar drie maal vergaderd.
Hoofdactiviteiten:
- het uitvoeren van het programma 2015 voor lezingen, Historische Café’s en thematische stadswandelingen.
- het voorbereiden van het programma voor 2016.
Lezingen in 2015
In het verslagjaar werden vier lezingen georganiseerd, De lezingen zijn in eerste instantie bedoeld voor de leden van
de vereniging, maar ook andere belangstellenden zijn welkom, tegen een kleine vergoeding van € 2,50.
- Op 19 januari 2015 verzorgde dhr. Thomas von der Dunk een lezing in de Graafschapsbibliotheek, over
“Staatkundige vernieuwingen sinds de Bataafse omwenteling”. Opkomst ca. 90 belangstellenden.
- Op 31 maart 2015 hield prof. Dr. W. Frijhoff een lezing in de Buitensociëteit, bij wijze van uitzondering ditmaal
vóórafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Het onderwerp was: “Onderwijsvernieuwer Adriaan van den
Ende”. Ca. 70 belangstellenden woonden deze lezing bij.
- Op 14 april 2015 gaf dhr. Jan Kreijenbroek in het Volkshuis een lezing over “1940-1945 en de bevrijding van
Zutphen”. De belangstelling was zó groot (ca. 120) dat ondanks in allerijl bijgeplaatste extra stoelen (waaronder
enkele geleend bij omwonenden) een aantal aanwezigen met een staanplaats genoegen moest nemen.
- Op 26 oktober 2015 verzorgde mr. G. Vrieze in het Volkshuis een lezing over “Twee eeuwen rechtspraak in
Zutphen”. Deze lezing trok ca. 50 belangstellenden.
Historische Café’s in 2015
- 11 februari 2015 in het Volkshuis, met als spreker dhr. Jan Rossel. Thema: Oud Warnsveld en Oud Zutphen. Het
aantal belangstellenden was bedroevend laag: 12.
- 24 september 2015 in het Volkshuis. Spreker dhr. Michel Groothedde. Thema: Scheepswrakken en andere recente
opgravingen. Dit Historisch Café trok ca. 60 belangstellenden.
Excursies 2015
In het verslagjaar werden vijf thematische excursies verzorgd.
- Lichtopeningen in gebouwen. 12 april 2015. Begeleider: dhr. Constant Willems. Aantal deelnemers: 15 (+ 8
aanmeldingen in reserve).
Fietstocht langs Zutphens Industrieel erfgoed. 26 april 2015. Begeleider: dhr. Jeroen Krijnen. Aantal deelnemers: 8.
- Boven- en beneden Librije. 13 mei 2015. Begeleiding: vrijwilligers Librije. Aantal deelnemers: 8.
- Boven- en beneden Librije. 10 juni 2015. Begeleiding: vrijwilligers Librije. Aantal deelnemers: 8
- Gevelstenen. 27 september 2015. Begeleider: dhr. Rob Rademaker. Aantal deelnemers: 11.
Voorbereiding programma 2016
Voor 2016 plande de werkgroep het gebruikelijke aantal van twee Historische Cafe’s, en twee lezingen. Dat laatste
aantal is één minder dan gebruikelijk. De reden daarvoor is dat de planning van de najaarslezing werd voorbehouden
aan het bestuur van de vereniging, in het kader van de activiteiten rond het 35-jarig bestaan van de vereniging in
december 2016.
Voor de te houden thematische excursies werd dit jaar overleg gepleegd met Het Gilde. Deze afstemming leidde tot
de planning van vier HVZ-excursies en twee Gilde-excursies. Bovendien werden afspraken gemaakt over
a.gratis deelname aan beide categorieën excursies, zowel voor HVZ-leden als voor Gilde-aanbieders.
b. de communicatie van al deze excursies in de media.
4.2 WERKGROEP BOUWHISTORIE ZUTPHEN Jaarverslag 2015
Vergaderingen
In 2015 vergaderde de werkgroep 11 maal, iedere maand met uitzondering van de maand augustus. In april en
november 2015 hebben de voorzitter en secretaris van de werkgroep vergaderd met bestuursleden van de
Historische Vereniging Zutphen (HVZ)

Bijzondere gebeurtenissen
In het kader van jeugdbeleid is de serie werkbladen met opdrachten, gedifferentieerd gericht op onder- en
bovenbouw van middelbare scholen in de gemeente Zutphen gereedgekomen. De serie betreft 10 torens in de stad
Zutphen en is tijdens monumentenzaterdag 12 september 2015, in de Burgerzaal, officieel aangeboden aan
mevrouw P. Withagen, wethouder van Onderwijs. In november 2015 is de serie tevens op de website geplaatst.
Een gedrukte versie onder de naam “Torenhoog” is vanaf december 2015 beschikbaar.
Bezoek en onderzoek aan panden
 Stakebrandsweerd: 6 juni 2015
 Zaadmarkt 98a: 12 december 2015
Databank Bouwhistorie Zutphen
Het aantal panden dat in de databank is opgenomen is in 2015 toegenomen tot 214.
Frankensteeg 12, Nieuwstad 43, Dat Bolwerck (kelder in de tuin) en Oude Wand 23 zijn in 2015 afgerond.
Stakebrandsweerd, Zaadmarkt 96, 98 en 98a, Vaaltstraat 20 en Spiegelstraat 1b zijn nog in bewerking.
Jeugdbeleid
De Historische Vereniging Zutphen (HVZ) heeft het idee geopperd om een Historisch Jeugdboek te schrijven, met
medewerking van Martine Letterie, schrijfster van Jeugdboeken. HVZ heeft zich daarbij afgevraagd in hoeverre de
werkgroep daar op een of andere manier bij aan zal kunnen sluiten, wanneer het idee doorgang mocht vinden.
Interne deskundigheidsbevordering
 3 maart 2015: Jeroen Krijnen, over het beschermd dorpsgezicht Warnsveld, met beamer en aan de hand van
onderzoeksrapport van BAAC bv.
 7 april 2015: Constant Willems, over de bouwtechniek van trappen, met behulp van beeldmateriaal, aan de
hand van onder werkgroepleden verspreid rapport over trappen.
 1 september 2015: Jan Frings, in woord en gebaar (met behulp van beamer) over de werkwijze en
mogelijkheden van ZinC.
 3 november 2015: Johans Kreek, een presentatie over de aspecten van de ontwikkeling van het denken over
restauratie en monumentenzorg, aan de hand van een vooraf ter voorbereiding ontvangen schriftelijke
introductie.
Externe betrekkingen
 Op 28 januari 2015 zijn leden van Historisch Onderzoek Kampen (HOK) op werkbezoek geweest in Zutphen.
 12 mei 2015, Radio Berkelstroom wil regelmatig aandacht besteden aan activiteiten van de werkgroep en
daartoe werkgroepleden interviewen. In 2015 is daar drie keer gevolg aan gegeven. De onderwerpen waren:
samenwerking tussen gemeente Zutphen en de werkgroep met Jeroen Krijnen, het Nieuwstadsproject met
Michel Groothedde en procedures rond het onderzoek in een historisch pand met Constant Willems.
 Op 1 september 2015 hebben 2 bestuursleden van de HVZ deelgenomen aan de werkgroepvergadering.
 Zaterdag 12 september 2015, tijdens het Monumentenweekend, zijn door werkgroepleden rondleidingen
verzorgd in diverse panden in Zutphen.
Publieksgerichte activiteiten
 Van de adressen Barlheze 26, Broederenkerkstraat 1-3 en Geweldigershoek 22-26 zijn de gevelbordjes in de
maak. Ook hier worden het tweetalige informatiebordjes in het Nederlands en Engels.
In totaal zijn er al twaalf gevelbordjes geplaatst en wel op de volgende adressen: Beukerstraat 65-67, 's
Gravenhof 20, Kerkhof 2, Kolenstraat 1a (de Leye), Lange Hofstraat 23-25 (die Gulden Scheer), Nieuwstad 2729, Oudewand 25-27, Oudewand 31-33 (Agnietenconvent), Raadhuissteeg 6, Turfstraat 4, Waterstraat 12-14
en Zaadmarkt 93.
 Ter gelegenheid van Monumentendag is een blad gemaakt met een plattegrond van Zutphen. Van enkele
daarop aangegeven panden konden bezoekers via QR-codes de databank van de WBHZ bereiken en zien wat
de werkgroep daar te weten was gekomen.


De webpagina's van de werkgroep worden regelmatig aangepast, in de meeste gevallen met informatie over
behandelde onderwerpen.

Mutaties in het ledenbestand
Sinds 1 februari 2015 is Hans la Rose lid van de werkgroep; vanaf oktober 2015 heeft hij het voorzitterschap
overgenomen van Sietze Wierda.

Leden van de werkgroep
In 2015 bestond de werkgroep uit de volgende personen: Tjitske van den Ende, Jan Frings, Margot Foury (secretaris),
Michel Groothedde (vicevoorzitter), Pieter van Hilten, Ellen Hooijschuur, Henny Jansen (notulist), Gosse Koolstra
(slapend lid), Johans Kreek, Dineke van Krimpen, Jos Oegema, Dirk Punt, Hans la Rose (voorzitter), Eline Slotboom,
Roel Stegeman (penningmeester), Sietze Wierda en Constant Willems.
Jeroen Krijnen, gemeentelijk bouwhistoricus, neemt als adviseur gewoonlijk deel aan de vergaderingen.
4.3 WERKGROEP GARNIZOEN ZUTPHEN Jaarverslag 2015
In 2015 maakte de Werkgroep Garnizoen goede vorderingen. Hoewel we aan het begin van het jaar nog dachten dat
we in 2015 een publicatie afgerond konden hebben bleek dat niet het geval hoewel we in de loop van 2015 de
vergaderfrequentie verhoogd hebben naar één keer in de 14 dagen.
Wat wel gereed is gekomen is de indeling in hoofdstukken en de concept-versies van de tekst van die hoofdstukken.
Daarbij bleek dat de totale hoeveelheid tekst te veel zou worden voor een boekwerkje van de omvang die voor de
Historische Vereniging Zutphen gebruikelijk is. Daarop is een proces van uitdunning gestart.
Het overleg met bedrijven die de opmaak en de druk kunnen verzorgen start binnenkort. De zoektocht naar
passende illustraties loopt nog en is nog lang niet afgerond.
In 2015 heeft de werkgroep een lezing verzorgd voor de Vereniging Officieren Cavalerie in de Burgerzaal ter
gelegenheid van hun jaarlijkse bijeenkomst.
Het aantal garnizoen-gerelateerde publicaties in het tijdschrift “Zutphen” jrg. 2015 was in totaal 2. Een ‘Wie-wastoch’, over Jarich van Liauckema en een artikel over ‘de 2e Compagnie Wielrijders’.
De werkgroep bestond dit jaar uit de heren Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, Arend Jan Reijers en Joop
Tangerink.
4.4 WERKGROEP REDACTIE TIJDSCHRIFT ZUTPHEN Jaarverslag 2015
De redactie heeft in 2015 met veel plezier vier kleurrijke nummers van het tijdschrift Zutphen samengesteld. De
kleurkeuze van de covers had dit jaar onze speciale aandacht. Ook dit jaar publiceerde het tijdschrift een breed scala
aan onderwerpen: artikelen over de middeleeuwen, zoals Wapsen, Slindewater van de Librije en de grafsteen met
voortschrijdend inzicht. Onderwerpen uit de patriottentijd waren de notulenstrijd van het stadsbestuur en Judith
van Dorth. Zutphens eerste zielendokter Ramaer en pettenfabriek Krukziener passen bij de 19e eeuw. Via een
militaire begrafenis en Belgische vluchtelingen was er aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. En de Tweede
Wereldoorlog kwam aan de orde in artikelen over de oorlog in de Hoven in 1940 en de treinen rond Zutphen in de
periode direct na de oorlog. Tot slot was het artikel over de Wielrijderscompagnie een voorproefje van het boek dat
in 2016 uitkomt van de Werkgroep Ganizoen.
De vaste rubriek ‘Zutphen Vijftig jaar geleden’ gaf een herkenbaar inkijkje in de kranten uit 1965. In de rubriek ‘Wie
was toch…’ zijn dit jaar acht persoonlijke anekdotes gepubliceerd. Na vier jaar staat het totaal aan Wie-was-toch-jes
op 33. De publicatie van een bundel met deze anekdotes en/of een digitale tijdlijn op de website komt in zicht!
De redactie ontving veel positieve reacties over de onderwerpen en de lay out. Dat was dit jaar duidelijk meer dan
voorgaande jaren - vooral via het e-mailadres van de redactie - en die ontwikkeling is alleen maar toe te juichen.
Hieruit blijkt ook dat de formule en de inhoud van het tijdschrift Zutphen nog steeds voldoen aan de wensen van
lezers en de redactie.
Voor de illustraties wordt een dankbaar en gratis gebruik gemaakt van de beeldcollecties van het Stedelijk Museum
Zutphen en het Regionaal Archief Zutphen. Ook particulieren blijken bereid gratis beeldmateriaal af te staan. Voor
het beeld dat van elders wordt betrokken moet doorgaans wel worden betaald, maar daarvoor heeft de redactie ook
budget.
Zoals bekend is, zijn alle artikelen van het tijdschrift Zutphen ook digitaal terug te vinden op de website van de
historische vereniging. Vanaf ongeveer een jaar na publicatiedatum kunnen de artikelen als PDF door iedereen
worden gedownload. Deze digitale artikelen worden door derden regelmatig geraadpleegd. Ook kunnen op deze
manier nieuwe onderwerpen preciezer worden afgebakend om overlap met eerdere publicaties te voorkomen.
Deze situatie is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. Nog steeds worden historische verenigingen benaderd
hun tijdschriften ergens centraal te digitaliseren. De HVZ heeft met haar gedigitaliseerde jaargangen op de eigen
website, bij het Regionaal Archief Zutphen en via cultuurtijdschriften.nl duidelijk een voorbeeldfunctie ten opzichte
van andere historische verenigingen.

De redactie beschikt over voldoende kopij, die ook van goede kwaliteit is. Ook dit jaar was sprake van een bijzonder
prettige en professionele samenwerking tussen redacteurs en auteurs. De redactie werkt uit zorgvuldigheid met een
jaarplanning, waarbij in overleg met auteurs een publicatie kan worden ingepland. Afgezien van de Werkgroep
Garnizoen hebben de HVZ-werkgroepen dit jaar minder vaak artikelen aangeboden. Maar voor 2016 zijn wel nieuwe
publicaties in het vooruitzicht gesteld.
De redactie kwam vier keer bijeen in reguliere vergadering en een keer in de jaarlijkse evaluatievergadering. Met het
Dagelijks Bestuur van HVZ is twee keer overlegd.
Ook in 2016 zal de redactie met veel plezier vier mooie nummers samenstellen over de geschiedenis van onze
prachtige stad, inclusief directe omgeving.
Redactie Zutphen, Tijdschrift over de historie van Zutphen en omgeving
Regina Bennink, Jan Frings, Theo Hebing, Jessie Jongejans, Rob Kammelar, Han Koolhof, Christiaan te Strake
4.5 WERKGROEP HISTORISCHE VERENIGING BOEK JOODS ZUTPHEN Jaarverslag 2015
In 2015 is de werkgroep Historische Vereniging boek Joods Zutphen aarzelend van start gegaan. Het bleek in het
begin nogal moeilijk om een startbijeenkomst te kunnen plannen, waarbij uitgangspunten, taken werkgroep e.d.
besproken konden worden. Werkgroep is vorig jaar 3x bijeen geweest.
De doelstelling van de werkgroep is om de geschiedenis over de periode 1800 tot en met heden te verzamelen en
vast te leggen. In zijn algemeenheid zal de geschiedenis worden beschreven over o.a. het wonen, werken, cultuur en
onderwijs. De werkgroep zal zich daarbij van elk politiek oordeel onthouden.
Ultimo bestaat de werkgroep uit de volgende personen:
Ap Lammers (voorzitter), Jan Westerik (secretaris), Rob Rademaker, Peter Kooij, Jaap van Eerden, Joop Blom( tot en
met februari 2016), Isabell Verhoef, Ingeborg van ‘t Hoff en adviseur van de werkgroep is Jessie Jongejans.
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