Historische Vereniging Deutekom – Jaarverslag 2018
Bestuur
Het algemene bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven keer op de
woensdagochtend in het Stadsmuseum van Doetinchem.
In de algemene ledenvergadering van 15 maart zijn de heren Ton Boland (vz.) en
Hans de Hartog (stadsmuseum, lezingen) weer voor drie jaar herbenoemd.
De heren Henk de Haan en Herman Visser hebben hun bestuursfunctie beëindigd.
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 Hans de Hartog(stadsmuseum, lezingen),
mevrouw Ina Heijting (Kronyck, website, pr.), dhr. Huub Koster (website), mevrouw
Agnes Vermeer (lezingen, verzending Kronyck).
Leden
Door overlijden en opzegging bedraagt het ledental per 31 december 2018 683
leden, dit is een lichte stijging t.o.v. 2017, nl. 6 leden meer.
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. Ook presenteert zich
de vereniging bij diverse culturele activiteiten in het Brewinc.
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 werd in 2018 verhoogd naar €18,00.
De ledenadministratie wordt verzorgd door de heer Han de Jong.
(ledenadministratie@deutekomhistorie.nl)
Website
De vernieuwing van de website https://www.deutekomhistorie.nl/ is dit jaar succesvol
verlopen.Het is nu 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).
Kronyck
2018 was een bewogen jaar voor de redactie van de Kronyck, die begin van dat jaar
afscheid moest nemen van co-schrijver Henk Harmsen, hij is kort na zijn
pensionering overleden. Henk was een bekend streekschrijver en wist de lezers altijd
weer te boeien met zijn verhalen. Hij wordt zeer gemist.

Nieuw in de redactie is Joyce de Schepper (neerlandica en journaliste). Het team is
daarmee weer volledig op sterkte en bestaat uit zeven leden te weten Gerry
Arendsen (coördinator en eindredacteur), Jan Berends, Ina Heijting, Jan
Oonk(namens Salehem), Harry Krul (namens Gander), Co Roording en Joyce de
Schepper, ondersteund door een aantal co-schrijvers met ieder zijn/haar eigen
inbreng en specialiteit.
Het jaar 2018 was een jaar waarin de doelstellingen van de redactie werden
uitgebouwd. Steeds meer vindt men in de Kronyck de verbinding tussen heden en
verleden. De redactieformule is toegespitst op variëteit in lengte, anciënniteit en
onderwerpskeuze. Ook de lezer praat mee in ingezonden reacties op artikelen en via
telefonische contacten. Op deze manier willen de redacteuren allerlei leeftijden
daarmee bereiken en boeien. Er zijn nog steeds mensen met herinneringen die van
grote waarde zijn en straks niet meer verteld kunnen worden. Het is van belang die
mensen op te sporen en met hen te spreken. Dat is een van de speerpunten in het
redactiebeleid van de Kronyck, ook voor het komende jaar. Daarnaast wordt de
ingeslagen weg voortgezet.
Externe contacten
Ook in 2018 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. E.e.a. is te vinden op onze
website.
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.
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.
Eind 2018 kwam dit duidelijk naar voren toen de historische kazemat(het
verdedigingswerk aan de Terborgseweg) werd gevonden. Of en hoe de kazemat in
de toekomst fysiek zichtbaar kan worden gemaakt, wordt op dit moment onderzocht.
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 2018
In januari was er voor de leden van Deutekom, Gander en Salehem een rondleiding
op kasteel Slangenburg.
Verder waren er een vijftal lezingen. Deze lezingen worden in de avonduren
gehouden in de grote zaal van Zalencentrum “De Kruisberg” in Doetinchem.
donderdag 18 januari 2018
Co Roording: Doetinchem tijdens de 80-jarige oorlog.
donderdag 15 maart 2018
Jaarvergadering + Gerben Zweers: Bij de bliksemboom.
donderdag 19 april 2018
Jan Terbeek: VOP. (Voor ons Plezier).
donderdag 20 september 2018
Karel Berkhuysen: Groen van Prinstererschool.
donderdag 22 november 2018
Theo Rougoor: Ver Huell & Oranje.
Open Monumentendag
De opening vond plaats in de Driekoningenkapel op zaterdag 8 september om 10.00
uur met Muziektheater WhatEverHappens en een theatraal betoog over de stand van
zaken in Europa. Op verschillende locaties werd dit thema op eigen wijze theatraal
en ook muzikaal verbeeld.
De deelnemende organisaties waren:
Driekoningenkapel, Catharinakerk, Stadsmuseum, Het Nieuwe Dijkhuis, De
Gruitpoort, Hotel Villa Ruimzicht, Kasteel De Kelder, Paskerk, Muziekschool OostGelderland, Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum, Graansilo Wehl,

Stoomtimmerfabriek, Huis van Lamsweerde, Landgoed Het Jagershuis en boerderij
De Negelaer.
Toos
T(rots) O(p) O(nze) S(treek) was 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. De projectgroep Toos is echter
opgeheven, de projecten vallen nu onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer
en de Vrienden van de Heerlijckheid Slangenburgh.
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

