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Historische Vereniging Deutekom – Jaarverslag 2017 
 
Bestuur 
Het algemene bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven keer op de 
woensdagochtend in het gemeentehuis van Doetinchem. 
In de algemene ledenvergadering van 16 maart zijn mw. Ina Heijting (Kronyck, 
website, pr.), dhr. Joop Chevalking (buitengebied, lezingen, stadsmuseum) en dhr. 
Jan de Roos (penningmeester) weer voor drie jaar herbenoemd. Mw. Henny van 
Harten (lezingen) moest tussentijds aftreden i.v.m. haar verhuizing. Gelukkig konden 
we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: mw. Agnes Vermeer (lezingen, 
verzending Kronyck) en dhr. Huub Koster (website).  
 
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, comm. Welstand 
en Cultuur, overleg gemeente), de heer Henk de Haan (overleg gemeente en 
stadsmuseum, website), de heer Hans de Hartog(stadsmuseum, lezingen), mevrouw 
Ina Heijting (Kronyck, website, pr.), dhr. Huub Koster (website), mevrouw Agnes 
Vermeer (lezingen, verzending Kronyck) en de heer Herman Visser (website, digitaal 
archief). 
 
Leden 
Door overlijden en opzegging bedraagt het ledental per 31 december 678 leden, dit 
is een terugloop ten opzichte van het vorige jaar.  
Door middel van publicaties uit de Kronyck in de diverse huis-aan-huis bladen wordt 
getracht om de vereniging meer onder de aandacht te brengen. 
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 2017 ongewijzigd € 16,50. 
 
De ledenadministratie wordt verzorgd door de heer Han de Jong. 
(ledenadministratie@deutekomhistorie.nl) 
 
Website 
Dhr. Robert Dijkstra, die jarenlang op kundige wijze de website heeft verzorgd, heeft 
per januari 2018 zijn werkzaamheden voor de vereniging neergelegd. Daarom is in 
het najaar van 2017 begonnen met het vernieuwen van de website, 
https://www.deutekomhistorie.nl/  Het is nu ook mogelijk om alle info en foto’s via 
smartphone te bekijken, ook kan men zich digitaal als lid aanmelden. Dhr. Huub 
Koster beheert de website en de technische verwerking en aanpassingen gebeuren 
in samenwerking met het bureau OMA. (Opmaakredactie, Media, Advies). 
 
 

http://www.deutekomhistorie.nl/
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Kronyck 
De redactie van de Kronyck moest begin 2017 afscheid nemen van Jan Bol, die om 

hem moverende redenen stopte als coördinator/eindredacteur. Gedurende bijna drie 

jaren gaf hij een boost aan de Kronyck, samen met vormgever Rob Wapstra. Zijn 

taak is vanaf 2017 overgenomen door Gerry Arendsen, reeds vele jaren werkzaam 

als redactielid. Voor Salehem bestond door het vertrek van Jan Oonk een vacature. 

Inmiddels heeft Jan Oonk besloten weer terug te keren in de Kronyck-redactie, zodat 

ook Salehem weer goed is vertegenwoordigd. 

Het jaar 2017 werd besteed aan uitbouw van de redactieformule en het 

schrijversbestand. In elk nummer zal de lezer een of meerdere artikelen vinden uit de 

regio van de drie verenigingen Deutekom, Salehem en Gander. Daarbij wordt 

gekeken naar anciënniteit, onderwerp en variëteit in artikelen. De reacties daarop zijn 

positief, er komen steeds meer persoonlijke reacties binnen bij de redactie. De 

Kronyck besteedt aandacht aan cultuurgoed en monumenten om daarmee de 

doelstellingen van Deutekom te ondersteunen. Steeds weer wordt de link gelegd 

tussen situaties van vroeger en nu, om daarmee de lezer te triggeren. Het leidt 

frequent tot contacten tussen redactie en leden. 

Ook voor het jaar 2018 zal deze beleidslijn van de Kronyck-redactie worden gevolgd. 

 
Externe contacten 
Ook in 2017 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 
 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.  
 
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 wordt de Kronyck uitgegeven. 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. 
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Gemeente Doetinchem 
Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg van de historische/oudheidkundige 
verenigingen in de gemeente Doetinchem (Deutekom, Gander en Wehl).Leidraad 
hierbij vormt de cultuurhistorische nota “Continuïteit en Karakter”, mede omdat er 
aandacht nodig is voor actuele ontwikkelingen zoals krimp, leegstand, duurzaamheid 
en burgerparticipatie. 
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 2017 zijn de plannen aangaande uniforme aanduiding en informatie van de Rijks-
en overige monumenten in en om de binnenstad afgerond. Door middel van het 
scannen van een QR code, aangebracht op het infobord krijgt men nog meer 
achtergrondinformatie over het betreffende monument. 
 
Deutekom is lid van de werkgroep straatnaamgeving. 
 
 
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 2017 
De lezingen worden in de avonduren gehouden in de grote zaal van Zalencentrum 
”De Kruisberg” in Doetinchem.  
 
donderdag 26 januari 2017 
Co Roording: Schoolstrijd in Doetinchem (1904) 
 
donderdag 16 maart 2017 
Jaarvergadering + Fotopresentatie “Veranderend landschap” door fotograaf Hans 
Hendriks 
 
zaterdag 25 maart 2017 
Bustocht door de omgeving van Winterswijk. “Veranderend Landschap” onder leiding 
van fotograaf Hans Hendriks. 
 
donderdag 20 april 2017 
Focko de Zeeuw: De geschiedenis van de Hanze: veiligheid, voordeel en vlagvertoon 
 
donderdag 21 september 2017 
Wim Kroon: Van St.Petersburg naar Moskou 
 
donderdag 23 november 
Peter van Eijk: Hoe mysterieus is de vrijmetselarij 
 
 

http://www.erfgoedgelderland.nl/
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Open Monumentendag 
 
De officiële opening van de Open Monumentendag 2017 met als thema “Boeren, 
burgers en buitenlui” vond plaats in de boerderij De Negelaer in Nieuw-Wehl. Nieuw 
dit jaar was dat op een aantal verschillende locaties theatervoorstellingen werden 
opgevoerd die voornamelijk bestonden uit het vertellen van verhalen. 
 
Toos 
T(rots) O(p) O(nze) S(treek) is een initiatief van de gemeente Doetinchem om samen 
met bewoners kennis en behoud van cultuurhistorische waarden in het buitengebied 
te versterken. De projecten die tot nu toe gerealiseerd zijn betreffen een wandeling 
rond het klooster van Bethlehem, het Ganderpad, de Brunsveldsche Wal en het 
Zondagsschooltje in de Slangenburg. Grootse probleem voor de toekomst is het 
onderhoud van deze initiatieven. 
www.trotsoponzestreek.nl 
 
Diversen 
Monumenten. Er is een lijst van gemeentelijke monumenten beschikbaar, te 
raadplegen via onze website https://www.deutekomhistorie.nl/historie 
De lijst van rijksmonumenten in Doetinchem en Wijnbergen is te raadplegen via de 
website www.rijksmonumenten.nl/plaatsen/doetinchem 
 
Beeldbank 
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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