
   

     

              

Historische Vereniging Deutekom – Jaarverslag 2019 
 
Bestuur 
In het najaar van dit jaar werd het bestuur geconfronteerd met het plotselinge 
overlijden van ons medebestuurslid mevrouw Agnes Vermeer. Zij verzorgde 
jarenlang de verzending van de Kronyck en was een gewaardeerd lid binnen ons 
bestuur, wij zullen haar missen. 
 
Het algemene bestuur vergaderde in het verslagjaar zeven keer op de 
woensdagochtend in het Stadsmuseum van Doetinchem. 
In de algemene ledenvergadering van 14 maart heeft de heer Tim van der Grijn-
Santen zich weer voor drie jaar herkiesbaar gesteld. Mevrouw Henny Roosenburg-
Gerritsen trad af als secretaris maar was herkiesbaar als medebestuurslid om 
zodoende haar taken te kunnen overdragen. 
Mevrouw Emmy Huls en de heer Ger Lieverdink hebben zich aangemeld als aspirant 
bestuursleden. 
 
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 (straatnaamcie, Comité Open Monumentendag, cie. 
Welstand en Monumenten, overleg gemeente), de heer Hans de Hartog 
(Stadsmuseum, lezingen), mevrouw Ina Heijting (Kronyck, pr.), dhr. Huub Koster 
(website), mevrouw Emmy Huls (aspirant bestuurslid, verzending Kronyck) en de 
heer Ger Lieverdink (aspirant bestuurslid en secretariaat).  
 
Leden 
Door overlijden en opzegging bedraagt het ledental per 31 december 2019 666 
leden.  
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. 
Via het 3-maandelijkse verenigingsnieuws, de Kronyck en de website 
(www.deutekomhistorie.nl ) wordt de communicatie met de leden onderhouden. 
In maart van dit jaar ging de algemene ledenvergadering akkoord met het verhogen 
van de contributie naar €20, =, m.i.v. 1 januari 2020. 
 
De ledenadministratie wordt verzorgd door de heer Han de Jong. 
(ledenadministratie@deutekomhistorie.nl) 
 
Website 
Onze website https://www.deutekomhistorie.nl/ is voortdurend in ontwikkeling en 
actueel. 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 gebeurt in samenwerking met het bureau 
OMA. (Opmaakredactie, Media, Advies). 
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Kronyck 
Voor de redactie van het tijdschrift Kronyck was het een turbulent jaar. Er werd 

afscheid genomen van Ton Notten, die helaas veel te vroeg overleed. Jarenlang was 

hij coördinator/eindredacteur van Kronyck. Samen met Jan Mommers, de vorige 

vormgever, wist hij het blad een fraaie indeling en lay-out te geven, waarop door de 

huidige redactie nog steeds wordt voortgeborduurd. Hij was erelid van onze 

vereniging en zal gemist worden, niet alleen om zijn professionaliteit, maar ook om 

zijn aimabele karakter. Een fijn mens is niet meer! 

 

Het afgelopen jaar is de redactieformule nog meer uitgebouwd. Artikelen over de 

historie van lang geleden wisselen artikelen af die gaan over de meer nabije historie. 

De gehele regio kwam daarbij aan bod. Er melden zich regelmatig nieuwe schrijvers 

aan, die het platform van Kronyck aantrekkelijk vinden en graag willen publiceren in 

het blad. Er komen steeds meer schriftelijke en telefonische reacties van lezers en 

het blad lijkt ingebed in de kring van mensen, die erin geïnteresseerd zijn. 

 

Er werd ook afscheid genomen van Jan Berends, die na vele jaren bestuurslid en 29 

jaren redactielid te zijn geweest wegens gezondheidsredenen wilde stoppen. Jan, 

ook erelid van onze vereniging, is echter wel gestopt maar niet uit beeld. Een 

onuitputtelijke vraagbaak staat altijd bereid voor de redactie van Kronyck. Inmiddels 

is ter vervanging van Jan Berends een nieuw redactielid gevonden, Peter 

Groeskamp. 

 

In november liet het bestuur van Salehem ons weten dat zij de samenwerking met 

Kronyck willen beëindigen en met het museum Smedekinck een uitgave willen 

realiseren met verhalen uit de oude gemeente Zelhem. Dit op een geheel eigen 

wijze. Het Zelhemse redactielid Jan Oonk nam ook afscheid bij Kronyck en gaat 

verder bij de nieuwe uitgave in Zelhem. Omdat Deutekom ook leden heeft in Zelhem 

zal Kronyck doorgaan met verhalen uit dit gebied te brengen. Die Zelhemse leden 

ontvangen het blad dus net als voorheen per post. De Historische verenigingen 

Deutekom en Gander gaan als vanouds in een samenwerking verder.  

 

Kronyck heeft zich het afgelopen jaar geprofileerd in de Doetinchemse kranten en op 

de site “Je bent een Doetinchemmers als”. Men kent het blad, koopt het in de losse 

verkoop of krijgt het via lidmaatschap. Op dit moment bestaat de redactie uit Gerry 

Arendsen (coördinator/eindredacteur), Peter Groeskamp, Ina Heijting, Harry Krul 

(namens Gaanderen), Co Roording en Joyce de Schepper. 

 
Externe contacten 
Ook in 2019 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. Dit jaar is ook de gedigitaliseerde fotocollectie van Deutekom hier 
ondergebracht. 
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  
In samenwerking met Deutekom wordt de Kronyck uitgegeven. Na 
redactievergaderingen heeft een afvaardiging van de besturen informeel contact.  
 
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 Cultuur, 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. 
Dit kwam duidelijk naar voren toen de historische kazemat (het verdedigingswerk aan 
de Terborgseweg) werd gevonden. Deutekom heeft aangegeven dat het een fervent 
voorstander is van het fysiek toegankelijk maken van deze kazemat. 
 
Deutekom is lid van de werkgroep straatnaamgeving van de gemeente. 
 
Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH) 
17 september 2019 was het begin van een jaar van herdenken en vieren. In het hele 
land waren er talloze activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. Ook in Doetinchem 
waren er verschillende bijeenkomsten. Twee van onze bestuursleden, de heren Hans 
de Hartog en Ger Lieverdink, zijn hier nauw bij betrokken. Op de website 
www.doetinchemherdenkt.nl is veel informatie hierover te vinden.  
 
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 2019 
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Er waren een viertal lezingen. Deze lezingen worden in de avonduren gehouden in 
de grote zaal van Zalencentrum “De Kruisberg” in Doetinchem. 
  
donderdag 24 januari 2019 
Co Roording: Vremd’n die Doetinchem groot maakten.  
Dit was de laatste lezing van Co Roording, hij blijft nog wel schrijven voor de 
Kronyck. 
 
donderdag 14 maart 2019 
Jaarvergadering + films van Dick Bulten. 
 
zaterdag 18 mei: Dagexcursie naar Kampen. 
Mede dankzij het goede weer was deze excursie, met een volle bus, een succes. 
 
Donderdag 19 september 2019 
Gradie Veldhoen: Een Friese jongeling ontdekt Doetinchem. 
 
donderdag 21 november 2019 
Theo Rougoor: Carel Hendrik Ver Huell & Napoleon. 
Om gezondheidsredenen van Theo Rougoor kwam deze lezing te vervallen, hiervoor 
in de plaats kwam een filmavond met Dick Bulten. 
 
Open Monumentendag 
De opening vond plaats in de Muziekschool Oost-Gelderland op vrijdagavond 13 
september om 19.00 uur. Het thema van dit jaar was ´Plekken van plezier´en 
´Wederopbouw in de Achterhoek´. Ook waren er verschillende theatervoorstellingen 
over de Wederopbouw in huiskamers en andere plekken in de wijk De Hoop. 
 
De deelnemende organisaties waren: 
Driekoningenkapel, Catharinakerk, Stadsmuseum, Hotel Villa Ruimzicht, Paskerk, 
Muziekschool Oost-Gelderland, Graansilo Wehl, Stoomtimmerfabriek, boerderij De 
Negelaer, natuurpark Overstegen, voormalig belastingkantoor, ´t Gevang, Ecal, 
voormalige Penitentiaire Inrichting De kruisberg en Augustinuskerk in Gaanderen. 
 
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 Dokter 
Huber Noodtstraat/Kennedylaan (Ambtsbegraafplaats). 
www.stadsenambtsbegraafplaats.nl 
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