
                            

 

Historische Vereniging Deutekom – Jaarverslag 2016 
 
Bestuur 
Het algemene bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer op de 
woensdagochtend in het gemeentehuis van Doetinchem. 
In de algemene ledenvergadering van 16 maart zijn mw. Henny Roosenburg-
Gerritsen (secretaris) en de heer Tim van der Grijn-Santen 
(OMD/straatnaamcommissie/monumentencommissie) weer voor drie jaar 
herbenoemd. 
Tijdens deze vergadering stelde het bestuur een statutenwijziging voor met als doel 
om van onze vereniging een culturele ANBI-vereniging te maken (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) d.w.z. leden kunnen hun contributie onder voorwaarden van de 
inkomstenbelasting aftrekken. Hiervoor diende 2/3 van de leden aanwezig te zijn, dit 
was echter niet het geval zodat er op 6 april een tweede ledenvergadering nodig was 
om deze wijziging ook daadwerkelijk door te voeren. 
 
De samenstelling van het bestuur was als volgt: 

De heer Ton Boland (vz.), mevrouw Henny Roosenburg(secr.), de heer Jan de 
Roos(pen), de heer Joop Chevalking(stadsmuseum, buitengebied, lezingen), de heer 
Tim van der Grijn Santen(straatnaamcom, Open Monumentendag), de heer Henk de 
Haan (overleg gemeente en stadsmuseum, website), de heer Hans de 
Hartog(stadsmuseum, lezingen), mevrouw Henny van Harten (lezingen, verzending 
Kronyck), mevrouw Ina Heijting (Kronyck, website) en de heer Herman Visser 
(website, digitaal archief). 
 
Leden 
Door overlijden en opzegging bedraagt het ledental per 31 december 692 leden, dit 
is een forse terugloop ten opzichte van het vorige jaar.  
De vereniging telt vier ereleden, te weten Jan Berends, Rob Lureman, Jan Mommers 
en Ton Notten. 
Via het 3-maandelijkse verenigingsnieuws, de Kronyck en de website 
(www.deutekomhistorie.nl ) wordt de communicatie met de leden onderhouden. 
De contributie bleef in 2016 ongewijzigd € 16,50. 
 
De ledenadministratie wordt verzorgd door de heer Han de Jong. 
(ledenadministratie@deutekomhistorie.nl) 
 
Website 
De redactiecommissie van de website bestaat uit Ina Heijting, Herman Visser en 
Henk de Haan (coördinator). Zij geven de opdracht aan Robert Dijkstra die de 
benodigde technische verwerking en aanpassing uitvoert. Ook maakt de website van 
Deutekom gebruik van de informatie die voorhanden is op de website van de 
gemeente Doetinchem www.doetinchem.nl/cultuurhistorie 
De rubriek Activiteiten/Actueel/ Lezingen worden maandelijks bijgewerkt. De overige 
rubrieken worden jaarlijks geactualiseerd. 
De QR-code teksten die bij verschillende Rijks-en gemeentelijke monumenten 
worden aangebracht worden zichtbaar op http://www.deutekommonumenten.nl 
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Kronyck 
Het gehele jaar 2016 stond in het teken van het 40-jarig jubileum van Deutekom. In 

een zeer gevarieerd aanbod van artikelen werden de diverse facetten van de 

Doetinchemse samenleving belicht, vanuit historisch oogpunt maar zeker ook met 

een link naar nu. Dat laatste zal de lezer vaker zien. Het is immers leuk en 

interessant om bij een verhaal van vroeger de huidige situatie op foto te zien. Vooral 

voor mensen die hier niet geboren en getogen zijn geeft dat meer herkenning.  

 

De redactie van Kronyck moest zeer tot haar spijt afscheid nemen van de 

redactieleden Jan Oonk en Marcel Arentsen. Jan Oonk was vele jaren een drijvende 

kracht binnen het redactieteam en vertegenwoordigde Salehem. Marcel Arentsen 

deed hetzelfde namens Gander. Marcel moest helaas afscheid nemen vanwege 

zware toenemende gezondheidsklachten. De redactie mist beide redacteuren en 

wenst hen het allerbeste. Vanuit Deutekom werd de redactie versterkt met Co 

Roording. Voor Gander is inmiddels een vervangende redacteur in het team 

opgenomen, Harry Krul. Voor Salehem bestaat nog een vacature, die hopelijk snel 

zal worden ingevuld. 

 

De redactie van Kronyck kijkt vooruit naar toekomstige ontwikkelingen. In 2016 werd 

het team co-schrijvers opgezet en uitgebreid. Momenteel schrijven zo’n 20 co-

schrijvers af en toe voor het tijdschrift, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise en 

belangstelling. Daarmee wordt een grotere diversiteit bereikt en kan elke keer weer 

een lezenswaardige Kronyck verschijnen. De redactieformule richt zich ook duidelijk 

meer op het nabije verleden om zo een goede mix van onderwerpen te bereiken. 

 
Externe contacten 

Ook in 2016 heeft Deutekom een Toekomstvisie opgesteld, waarin een beleid wordt 
voorgestaan, dat gericht is op samenwerking met de andere cultuurhistorische 
instellingen met het oogmerk elkaar te versterken.  
 
Stadsmuseum 
De directie van het Stadsmuseum wordt sinds januari 2015 gevormd door Maaike 
Kool. Voorzitter van het bestuur is Henk van Weeghel. Op bestuursniveau is er twee 
keer per jaar structureel overleg over de invulling van de samenwerking. Sinds 2012 
wordt er op de begroting van Deutekom een bedrag gereserveerd voor projectmatige 
bijdragen aan een doel met historische betekenis in het Stadsmuseum. In 2016 is 
begonnen met het fotoproject van fotograaf Hans Hendriks “buiten het ei”. 
 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (’t Brewinc) 
De collectie van Deutekom is ondergebracht in het Erfgoedcentrum. De 
toegankelijkheid van de collectie en de kwaliteit van bewaring is daarmee 
gewaarborgd. De index van de collectie is te raadplegen op de website van de 
vereniging. 
Op het gebied van lezingen wordt geprobeerd de data hiervoor zoveel mogelijk op 
elkaar af te stemmen. 
 



Gander en Salehem 

In samenwerking met Deutekom is er de uitgaven van de Kronyck. Na 
redactievergaderingen heeft een afvaardiging van de besturen informeel contact. 
Salehem heeft een florerende archeologische werkgroep, waarop Deutekom een 
beroep kan doen voor opleiding en onderzoek. Hiervan maken twee leden gebruik. 
 
Gemeente Doetinchem 

Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg van de historische/oudheidkundige 
verenigingen in de gemeente Doetinchem (Deutekom, Gander en Wehl). Dit jaar 
stond vooral in het teken van het 40-jarig bestaan van Deutekom. In dat kader 
zijn de plannen aangaande uniforme aanduiding en informatie van de Rijks-en 
overige monumenten in en om de binnenstad aan de orde gekomen. Deze plannen 
zijn, na enige vertraging opgelopen te hebben, in een afrondende fase gekomen. 
Ook in het kader van het jubileum zijn de oorspronkelijke gevelstenen van dominee 
Van Dijk geplaatst aan de muur van de Kapel “Predik het evangelie” (Baptistenkapel) 
aan het Cauverenpad. 
De onthulling heeft op 25 november plaats gevonden door de wethouder van cultuur 
Maureen Sluiter en de voorzitter van onze vereniging Ton Boland. 
Ook krijgen Deutekom, Gander en Wehl uitnodigingen voor de vergaderingen van de 
Commissie Welstand en Monumenten, wanneer er wijzigingen bij Monumenten 
geagendeerd zijn. Op deze wijze heeft Deutekom de mogelijkheid de ontwikkelingen 
rond monumenten te volgen of aan de orde te stellen. 
 
In de straatnamencommissie heeft Deutekom een adviserende stem. Dit jaar heeft 
de commissie het voorstel van Deutekom overgenomen om het fietspad tussen de 
Baptistenkapel en Grand Café te vernoemen naar Jonas Efraïm Cauveren, een 
joodse leraar klassieke talen aan het Gemeentelijk Lyceum, die in 1940 ontslagen 
werd en in 1943 is omgekomen in het concentratiekamp Sobibor. Zijn enige 
kleinzoon, Bert Aussen, heeft op 22 februari het straatnaambord onthuld. 
 
Coöperatie Erfgoed Gelderland 

Als Historische Vereniging Deutekom zijn wij lid van de Coöperatie Erfgoed 
Gelderland. Hiervan zijn praktisch alle historische verenigingen en musea in 
Gelderland lid. Wij kunnen gebruik maken van de expertise die daar aanwezig is. 
www.erfgoedgelderland.nl  
 
Lezingen en excursies 2016 

De lezingen worden in de avonduren gehouden in de grote zaal van Zalencentrum 
”De Kruisberg” in Doetinchem.  
 
Lezingen 2016: 
woensdag 20 januari 2016 
Co Roording: Boven het zuiderportaal…(van Latijnse School tot gemeentelijk lyceum) 
 
donderdag 18 februari 2016 
Dick Bulten: nieuw filmmateriaal 
 
woensdag 16 maart 2016 
Jaarvergadering + Focko De Zee: 1000 jaar transport in de Achterhoek 
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donderdag 21 april 2016 
Jan Berends: inleiding op zijn laatste excursie. Na 25 jaar reizen met Deutekom en 
andere verenigingen is dit de laatste keer. 
Jan werd die avond extra bedankt voor het vele werk wat hij al die jaren heeft 
verricht. 
 
zaterdag 28 mei 2016 
Excursie naar Vornholz, Münsterland – ‘Highlights’ 
(Helaas kon deze excursie, vanwege gezondheidsredenen van Jan Berends, geen 
doorgang vinden). 
 
woensdag 21 september 2016 
Jubileumavond, met medewerking van o.a. Jan Berends, Jan Bol en Hans de Hartog 
 
donderdag 20 oktober 2016 
Jan Verhagen: Nieuwe inzichten in de Romeinse waterwerken en de Gelderse 
Limes. 
 
donderdag 24 november 2016 
Ina timmer en Arie Niks: Wie ver reist, kan veel verhalen. Een reisverslag van China 
en Tibet. 
 
Open Monumentendag 

De officiële opening van de Open Monumentendag 2016 met als thema “Iconen en 
Symbolen” vond plaats in het gemeentehuis. Aansluitend was er in de hal van het 
gemeentehuis een tentoonstelling te zien die gewijd was aan het leven en werk van 
drukker-uitgever Cornelis Misset. 
 
Toos 

Streek- en buurtbewoners uit Gaanderen en omgeving hebben zich, sinds 2012, 
verenigd in de projectgroep “Trots op onze Streek” kortweg Toos. Samen met de 
gemeente Doetinchem wil men kennis en behoud van cultuurhistorische waarden in 
het buitengebied versterken. De werkgroepen van Toos worden bij hun 
werkzaamheden o.a. ondersteund door de provincie Gelderland, Dorpsraad 
Gaanderen, Vereniging Kleine Kernen en Staatsbosbeheer. Dit jaar is men 
begonnen met het project  “De toekomst van de Slangenburg’. 
www.trotsoponzestreek.nl 
 
Diversen 

Monumenten. Er is een lijst van gemeentelijke monumenten beschikbaar 
www.doetinchem.nl/cultuurhistorie. De lijst van rijksmonumenten in Doetinchem en 
Wijnbergen is te raadplegen via de website 
www.rijksmonumenten.nl/plaatsen/doetinchem. Onder www.gelderlandinbeeld.nl is 
een beeldbank te vinden waarin ca 1400 foto’s van Doetinchem zijn opgenomen. 
 
Begraafplaatsen. De Stichting Behoud Stads-en Ambtsbegraafplaats houdt zich 
bezig met het behoud en onderhoud van de historische algemene begraafplaatsen 
aan de hoek Dominee van Dijkweg/Hofstraat (Stadsbegraafplaats) en hoek Doctor 
Huber Noodtstraat/Kennedylaan (Ambtsbegraafplaats). 
www.stichtingbehoudstadsenambtsbegraafplaats 
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