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Voorwoord
2020 was en is een uitzonderlijk jaar gebleken. Door het uitbreken van een
wereldwijde pandemie werden onze economische en sociale structuren omver
geworpen. Zo ook onze vereniging waardoor onze ledenactiviteiten uitgesteld
werden en vervolgens helemaal stil kwamen te liggen.
Toch kon er in maart nog een algemene ledenvergadering worden gehouden met
aansluitend een (verkorte) lezing van Frans Roes.
In Memoriam
Op 15 april 2020 overleed Jan Stap. Doetinchemmer, fotograaf, kunstenaar, auteur.
Hij was bekend bij iedereen in en rondom Doetinchem en trouwens ook ver
daarbuiten.
Voor ons verenigingsblad de Kronyck schreef hij als co-schrijver een aantal artikelen
en iedereen kon putten uit zijn gigantisch fotoarchief.
Jan heeft door al zijn activiteiten een wezenlijke bijdrage geleverd aan het leven in
deze streek.
Ook overleden in 2020, 6 juni, Gommert van Koeveringe. Vele jaren maakte hij deel
uit van ons bestuur en verzorgde ons archief. Ook toen hij al uit het bestuur was
heeft hij zich nauwgezet over dit archief ontfermd. Eerst op de locatie Colignystraat
en later bij het Ecal.
Mokkenactie
In het voorjaar is samen met de AH vestiging Overstegen een actie gehouden waar
men kon sparen voor een achttal mokken met opdruk van oud Doetinchem. Deze
actie verliep voorspoedig, helaas gooide de Covid pandemie voortijdig roet in het
eten.
Bestuur
Het algemene bestuur vergaderde in het verslagjaar fysiek vier keer op de
woensdagochtend in het Stadsmuseum, in zalencentrum de Kruisberg en het
kegelcentrum. Dit had te maken met het steeds veranderende beleid betreffende de
coronamaatregelen.
In de algemene ledenvergadering van 12 maart werd afscheid genomen van onze
penningmeester de heer Jan de Roos en de ledenadministrateur de heer Han de
Jong. Beiden hebben zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging.
Voorts zijn mevrouw Ina Heijting en de heren Joop Chevalking en Huub Koster weer
herbenoemd voor drie jaar.
Ook de benoeming van mevrouw Emmy Huls en de heren Wim Schuurman als
nieuwe penningmeester / ledenadministrateur, Ger Lieverdink als tweede secretaris
en Jaco te Hennepe als medebestuurslid vond de instemming van de vergadering.

De samenstelling van het bestuur was als volgt:
De heer Ton Boland (vz.), mevrouw Henny Roosenburg (secr.), de heer Wim
Schuurman (penningmeester en ledenadministratie), 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 (pr,
verzending Kronyck), dhr. Ger Lieverdink (ondersteuning secr./Pr. Archeologie)
en dhr. Jaco te Hennepe(website).
Leden
Door overlijden en opzegging bedraagt het ledental per 31 december 2020 672
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.
M.i.v. 1 januari 2020 werd de contributie verhoogd naar €20, =
Onze website https://www.deutekomhistorie.nl/ is voortdurend in ontwikkeling en
actueel. Het is nu mogelijk om alle informatie 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).
Kronyck
De redactie van de Kronyck kon het afgelopen jaar ondanks de coronamaatregelen
haar werk doen. Omdat diverse instituten gesloten waren en schrijvers daar geen
onderzoek mochten doen, konden sommige artikelen niet meteen doorgang vinden.
Maar ze werden toch later weer ter hand genomen, met als resultaat vier
lezenswaardige Kronycken. De december-Kronyck werd zelfs tweemaal bijgedrukt
omdat de losse verkoop en een aantal nieuwe abonnees dat noodzakelijk maakten.
De Kronyck was een goed medium voor de Historische Vereniging Deutekom om
contact te houden met haar leden in een jaar waarin vele activiteiten moesten
worden afgezegd wegens het coronavirus.
De redactie richt zich naast artikelen uit de verre historie ook nadrukkelijk op het
nabije verleden, een verleden waar mensen nog herinneringen aan kunnen hebben.
Dat bleek aan te slaan!
De verschijning van de Kronyck vermeldt de redactie in een bericht met foto op de
facebook-sites Je bent een Doetinchemmer als…Je bent een Gaanderenaar als…en
Je bent een Zelhemmer als…Daarnaast wordt er samengewerkt tussen de redactie
en Doetinchems Vizier en Contact Bronckhorst Zuid. Beide kranten plaatsen
persberichten en foto’s. Een goede promotie van Kronyck waarmee ledenwerving en
losse verkoop worden ondersteund.
Mede door de aanvragen vanuit deze streek, maar ook uit heel Nederland over
gegevens uit artikelen in de Kronyck trekken wij de conclusie dat het blad goed wordt
gelezen.

In december heeft redactielid Joyce de Schepper vanwege haar werkzaamheden
helaas afscheid moeten nemen van de redactie. De redactie betreurt dat, maar dankt
haar voor haar inzet en wenst haar verder veel succes. Nieuw in de redactie is André
Swijtink, geschiedenisdocent aan het Ulenhofcollege. Hij zal de plaats van Joyce de
Schepper innemen. Wij wensen hem veel plezier en succes toe bij deze taak.
De redactie bestaat uit de volgende leden: Gerry Arendsen, Peter Groeskamp, Ina
Heijting, Harry Krul (Gaanderen), Co Roording en André Swijtink.
Ook in 2020 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.
Dit jaar ging het om de virtuele beklimming van de Catharinatoren en het ontwikkelen
van leskaarten voor het primair onderwijs.
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. Ook de gedigitaliseerde fotocollectie van Deutekom is 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 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.
Deutekom is lid van de werkgroep straatnaamgeving van de gemeente.
Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH)
In het hele land waren er talloze activiteiten gepland, in het kader van 75 jaar vrijheid.
Helaas konden deze dit jaar geen doorgang vinden. Hopelijk zal dit in het komende

jaar wel het geval zijn. Twee van onze bestuursleden, 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 2020
Er waren dit jaar maar twee lezingen. Deze lezingen worden in de avonduren
gehouden in de grote zaal van Zalencentrum “De Kruisberg” in Doetinchem.
donderdag 23 januari 2020
Edwin Zweers: het dorp Elten.
donderdag 25 maart
Jaarvergadering + Lezing Theo Roes over de volksschrijver Herman van Velzen.
De excursie in mei naar het Muiderslot en de Grebbelinie kwam te vervallen.
Open Monumentendag
De Open Monumentendag had dit jaar een heel ander karakter, minder fysiek en
meer digitaal. Door middel van video’s en livestream kon men de diverse gebouwen
bekijken. Het thema van dit jaar was leermonumenten en wederopbouw.
Voor fietsers en wandelaars waren er verschillende routes beschikbaar.
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
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

