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Historische Vereniging Deutekom – Jaarverslag 2021 
 
 
Voorwoord 
2021 was en is wederom een uitzonderlijk jaar gebleken. Door het opnieuw uitbreken 
van het coronavirus werd het sociale en economische leven weer danig verstoord. 
Ook onze vereniging ontkwam hier niet aan en kwam geheel stil te liggen wat betreft 
de ledenactiviteiten. Toch kon in september nog de (uitgestelde) algemene 
ledenvergadering worden gehouden met aansluitend een lezing door Theo Rougoor. 
 
In Memoriam 
2021 was ook het jaar waarin we opgeschrikt werden door het verlies van twee 
bestuursleden. In juli overleed onze voorzitter Ton Boland en eind september Hans 
de Hartog. Beiden hebben veel betekend voor onze vereniging! 
 
Puzzelactie 
In het voorjaar is het plan opgevat om een puzzel uit te geven. In samenwerking met 
Trots op de Achterhoek heeft dit geresulteerd in een puzzel van 1000 stukjes met 
herkenbare foto’s van Doetinchem en omgeving. Leden konden hierop al 
voorintekenen en begin december werden deze dan bij hen persoonlijk thuis 
afgeleverd. De puzzel was en is ook nog steeds te koop en/of te bestellen. 
 
Bestuur 
Het algemene bestuur vergaderde in het verslagjaar fysiek vier keer. Drie keer op de 
woensdagochtend in het kegelcentrum Frielinkhof en eenmaal bij het Onland. Het DB 
vergaderende tweemaal bij een bestuurslid thuis. Dit had te maken met het steeds 
veranderende beleid betreffende de coronamaatregelen.  
 
Door het overlijden van onze voorzitter kwam zijn functie vacant. Huub Koster heeft 
zich bereid verklaard deze functie te willen vervullen. In de Algemene 
Ledenvergadering van 23 september hebben de leden hiermee ingestemd. 
 
De samenstelling van het bestuur was als volgt:  
De heer Huub Koster (vz./website), 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), mevrouw Ina Heijting (Kronyck, pr.), mevrouw Emmy Huls (pr, 
verzending Kronyck), dhr. Ger Lieverdink (ondersteuning secr./pr./ archeologie) 
en dhr. Jaco te Hennepe(website). 
 
Leden 
Het ledental per 31 december 2021 bedraagt 737, waarvan 711 betalende leden een 
stijging van 39 ten opzichte van 2020. 
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 o.a. in het Brewinc. 
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Dit jaar bestond de Benninkmolen 100 jaar en hiervoor was er een feestelijke open 
dag in mei gepland. Deutekom had hierin een groot aandeel v.w.b. onderzoek in de 
archieven naar de historie van dit gebied en de generaties molenaars die op de 
molen hebben gewerkt. Helaas moest ook deze dag vervallen en doorgeschoven 
worden naar mei 2022. 
 
Eind augustus hebben twee afgevaardigden van het bestuur, op uitnodiging van de 
Heimatverein Ostenfelde, de opening bijgewoond van het gerestaureerde 
Heimatmuseum. Deutekom heeft goede contacten met deze vereniging en vele 
malen zijn er excursies georganiseerd naar het Münsterland en naar Haus Vornholz. 
Dit willen we in het komende jaar (2022) weer gaan oppakken. 
 
Via het 3-maandelijkse verenigingsnieuws, dat dit jaar in een “nieuw jasje” is 
gestoken, de Kronyck en de website (www.deutekomhistorie.nl ) wordt de 
communicatie met de leden onderhouden. 
De contributie bedraagt €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 Kronyck heeft in het jaar 2021 vier Kronycken uitgebracht van 
gemiddeld zestig pagina’s binnenwerk en vier omslag. Kronycken met een veelzijdige 
inhoud en artikelen over Doetinchem, Gaanderen en Zelhem. In een jaar, waarin de 
historische verenigingen Deutekom en Gander door corona weinig activiteiten 
konden ontplooien was dit een goede manier om contact te houden met leden. De 
losse verkoop steeg, het tijdschrift slaat zeker ook buiten de vereniging aan. Wij zijn 
verheugd te constateren dat ook het ledenaantal toenam. 
 
De redactie bestaat uit Gerry Arendsen (coördinatie en eindredactie), Peter 
Groeskamp, Ina Heijting, Harry Krul (Gaanderen), Co Roording en André Swijtink. 
Gedurende het jaar 2021 werd een diversiteit in artikelen nagestreefd, waardoor 
Kronyck voor elk wat wils biedt. Er werd diep in de geschiedenis gedoken maar ook 
het nabije verleden werd vaak belicht. Onderwerpen waarover onze ouders nog 
konden vertellen of die ze hadden meegemaakt. Vooral deze laatstgenoemde 
artikelen maakten veel los bij lezers en leverden positieve reacties op. 
 
Een team van co-schrijvers ondersteunt de redactie bij de uitvoering. Soms daarvoor 
gevraagd met een onderwerp waarover deze schrijver meer weet, maar soms ook 
vanuit een eigen initiatief. Schrijvers waarderen het podium dat Kronyck hen weet te 
bieden. Er is regelmatig goed contact met de redacties van andere verenigingen om 
redactionele zaken te bespreken. 
 
 
 

http://www.deutekomhistorie.nl/
https://www.deutekomhistorie.nl/
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De Kronyck-redactie wil met het tijdschrift een visitekaartje zijn voor de historische 
verenigingen Deutekom en Gander en gaat ook in 2022 op dezelfde voet door.  
 
Ook in 2021 heeft Deutekom een beleidsnotitie 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 overleg geweest over de invulling van de samenwerking.  
Mede door corona was het contact dit jaar minimaal. 
 
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 (vanwege corona beperkende maatregelen geen overleg dit 
jaar). 
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. 
 
Bord Groenendaal 
Op initiatief van ons bestuurslid Hans de Hartog is er dit jaar aan de Badweg in 
Doetinchem een bord geplaatst dat herinnert aan de geschiedenis van zwembad 
Groenendaal. Een QR-code is in de maak voor meer achtergrondinformatie. 
 
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  
 
 

http://www.erfgoedgelderland.nl/
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Lezingen en excursies 2021 
Door de Covid-maatregelen was er dit jaar slechts 1 lezing en wel op 23 september 
tijdens onze (uitgestelde) jaarvergadering. Deze lezing werd gehouden door Theo 
Rougoor met als titel “Schetsen en taferelen uit de Achterhoek”. Alle andere 
ledenactiviteiten kwamen te vervallen. 
 
Open Monumentendag 
De Open Monumentendag had dit jaar, net als in 2020, 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 Mijn Monument is jouw 
Monument. 
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 
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