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Algemene Ledenvergadering 
Op 21 november 2013 vond in het Stedelijk Museum de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats. Tijdens deze goed bezochte vergadering werden als 
nieuwe bestuursleden Carel Gaaf en Hans Meininger gekozen in de vacatures van 
Ton Luijten en Peter van der Boom. Voorafgaand aan de ledenvergadering werd 
door de heer Jaap Mulders, ‘founding father’ van de zeer succesvolle tentoonstelling 
Rembrandt in Zwart en Wit een boeiende inleiding gehouden over de etsen van 
Rembrandt. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde elke twee maanden. Incidenteel kwam het bestuur bijeen om 
actuele ontwikkelingen rond de Musea Zutphen te bespreken. Het merendeel van de 
vergaderingen werd bijgewoond door mevrouw Tiana Wilhelm, directeur van de 
Musea Zutphen. Tijdens de bestuursvergaderingen stonden zaken zoals het 
Broederenklooster centraal. Het bestuur werd tijdens en buiten de vergaderingen 
geïnformeerd over de voortgang van dit project. Ook werd in het verslagjaar veel 
aandacht besteed aan de relatie met onze Vrienden. Zo werden contacten gelegd 
met diverse instellingen die op het gebied van cursussen aantrekkelijke 
aanbiedingen konden doen. Voor de communicatie met onze leden werd een eigen 
website ontwikkeld. De inhoud hiervan werd regelmatig binnen het bestuur 
besproken en geëvalueerd.   
 
Het Broederenklooster 
In het verslagjaar werd onverdroten verder gediscussieerd over de toekomst van de 
musea in samenhang met de totstandkoming van het culturele cluster met 
bibliotheek, de VVV en de gemeentelijke archeologische dienst. In het vroege 
voorjaar bij de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen werden de 
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plannen rond het Broederenklooster met een meerderheid van slechts twee 
stemmen door de raad aangenomen. In de daarop volgende verkiezingen bleek deze 
besluitvorming het centrale verkiezingsthema te zijn. Het gevolg was een politieke 
aardverschuiving na de verkiezingen, gevolgd door de langdurigste formatieperiode 
van Nederland. De formatie werd uiteindelijk afgerond met het compromis om naast 
het goedgekeurde Broederenkloosterplan nog twee alternatieven uit te werken. Ook 
werd een begeleidingscommissie van vier ‘omdenkers’ in het leven geroepen om 
gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren bij de keuze voor de culturele 
clustering. Op de laatste dag van het verslagjaar van onze vereniging presenteerde 
het college van B&W een door de omdenkers geïnspireerd plan om te kiezen voor 
huisvesting van de beide musea in het voormalig SSR pand aan de Kuiperstraat, 
waar ook plaats zou zijn voor de archeologische dienst. Van clustering met de 
bibliotheek was bij dat voorstel geen sprake. De belangrijke randvoorwaarde om tot 
een jaarlijkse bezuiniging van € 500.000 voor de culturele instellingen te komen, blijft  
onverkort gehandhaafd. Voor de musea betekent dit vanaf 2015 een jaarlijkse 
structurele bezuiniging van € 260.000. Een deel hiervan, € 140.000, is per 2012 
gerealiseerd door een forse personele reductie, met name door vervanging van een 
groot deel van het betaalde baliepersoneel door vrijwilligers. In de persoon van onze 
voorzitter Cor Witbraad participeert het bestuur in verschillende taak- en 
werkgroepen. Ook op onze directeur Tiana Wilhelm is een zwaar beroep gedaan bij 
de uitwerking van de verschillende plannen. Het bestuur betreurt het dat de toekomst 
van onze musea tot discussies en stellingnames in de Zutphense gemeenschap 
hebben geleid die onbedoeld een negatieve invloed hebben gehad op het draagvlak 
binnen die gemeenschap voor onze musea. Dat de clustering van meerdere culturele 
instellingen op de plaats van het Broederenklooster niet doorgaat, vindt het bestuur 
een gemiste kans voor Zutphen. Anderzijds ziet het met belangstelling uit naar de 
resultaten van de lopende onderzoek naar de haalbaarheid van huisvesting in het 
SSR pand.    
 
Cultuurhistorisch Platform Zutphen 
Tijdens het verslagjaar is het Cultuurhistorisch Platform Zutphen opgericht. Met als 
doel de samenwerking van de verschillende cultuurhistorische instellingen in Zutphen 
en Warnsveld te bevorderen. Het Platform hoopt zo te komen tot een versterking van 
zowel de cultuurhistorische sector als geheel als de afzonderlijke organisaties, tot het 
promoten van het cultuurhistorische aanbod in Zutphen en Warnsveld, tot het 
bundelen van kennis en kunde en tot het aangaan van samenwerkingsverbanden die 
de kennis en kunde bevorderen van het cultuurhistorisch aanbod. Een eerste project 
van het Platform is de cursus Zutphenkunde, die in oktober 2014 van start is gegaan; 
de belangstelling voor deze cursus bleek zo groot dat een wachtlijst moest worden 
aangelegd.  
De Vrienden zijn vanaf het begin bij de oprichting van het Platform betrokken 
geweest en zijn officieel deelnemer aan het Platform. De overige deelnemers 
zijn: Musea Zutphen, Historische Vereniging Zutphen, afdelingen Archeologie en 
Erfgoed van de gemeente Zutphen, Gilde Zutphen, Librije/Walburgiskerk, Regionaal 
Archief Zutphen en de Stichting Stadswandelingen en Arrangementen.   
 
Communicatie 
De ontwikkelingen rond onze musea hebben de noodzaak van een goede en actuele 
communicatie met onze leden opnieuw onderstreept. Daartoe zijn de nodige 
middelen beschikbaar. Ook in dit verslagjaar werd een Vriendencafé georganiseerd, 
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een informeel samenzijn van de Vrienden met bestuur en directie waar van 
gedachten kan worden gewisseld over actuele ontwikkelingen De belangstelling 
voldeed aan de verwachtingen. Communicatie vond ook plaats door middel van het 
Vriendenbulletin dat ook in het verslagjaar verscheen. Aan het gebruik van de  
‘vriendentab’ als onderdeel van de website van de Musea Zutphen kwam een einde. 
Door een mooi gebaar van een van onze Vrienden werd de vereniging in staat 
gesteld een eigen website te lanceren. Deze website 
(www.vriendenmuseazutphen.nl) is ontwikkeld door Dien Bos, een Zutphense 
ontwerpster die met haar in Amsterdam gevestigde bureau (studio Dien Bos) al veel 
fraaie websites tot stand heeft gebracht. Het bestuur zal deze website steeds 
intensiever inzetten als communicatiemiddel met de Vrienden.       
Ook dit jaar ontvingen onze leden uitnodigingen voor exposities, rondleidingen, 
lezingen, cursussen en excursies.  
 
Overige activiteiten 

• In het verslagjaar heeft het bestuur zich ingespannen meer cursusactiviteiten 
naar Zutphen te halen en deze – al dan niet met korting – aan te bieden aan 
onze Vrienden. Zo werden succesvolle afspraken gemaakt met de Vrije 
Academie en de U3l, Universiteit voor de derde leeftijd, voormalig HOVO 
Overijssel. De Vrije Academie zal de cursus Introductie Kunstgeschiedenis  
ook in Zutphen verzorgen. De belangstelling hiervoor was zodanig dat deze 
instelling inmiddels heeft besloten ook een vervolgcursus aan te bieden die in 
2015 zal worden gegeven. In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 
verzorgde drs. Paul Bröker van Helikon uit Utrecht opnieuw een boeiende 
lezingencyclus van steeds zes voordrachten waaraan onze leden tegen een 
gereduceerd tarief konden deelnemen. Ook met dit instituut zijn de banden 
door het bestuur aangehaald. Samen met Edith Meijering werd een ‘doe-
cursus’ ontwikkeld, waarbij cursisten niet alleen zelf het creatief werkproces 
doorlopen en aan de slag gaan met schildersmaterialen, maar ook worden 
geconfronteerd met de dagelijkse praktijk van de kunstenaar. De 
belangstelling voor deze cursus was van dien aard dat tot een tweede cursus 
besloten is.       

• De najaarsexcursie voor de Vrienden onder leiding van bestuurslid Hélène 
Bierhoff en Til Roosen had de stad Kleve als bestemming. Bezocht werd  
Museum Kurhaus met uitdagend werk van hedendaagse kunstenaars en het 
voormalige atelier van Joseph Beuys, gevestigd in een nieuwe vleugel van het 
museum. In het voorjaar werd Schiedam aangedaan. Allereerst werd een 
bezoek gebracht aan het fraaie Stedelijk Museum. De tentoonstelling 
Ik hou van Holland toonde een overzicht van de Nederlandse kunst na 1945 
(o.a. Cobra, Wim T. Schippers, Rineke Dijkstra). Vervolgens werd  
het Nationaal Jenevermuseum bezocht voor de tentoonstelling  Stappen door 
de tijd. Het café als spiegel van de samenleving 1945 – heden (De Bruine 
Kroeg, Het Vrouwenkafee, Het Krakerskafee). Een verslag van beide 
excursies is te lezen op onze website. 

• Het rijke tentoonstellingsprogramma tijdens het verslagjaar resulteerde in een 
groot aantal rondleidingen voor de Vrienden.  
 

Financiële bijdragen 
Dit jaar heeft het bestuur een verzoek van de musea om een financiële bijdrage te 
verlenen gehonoreerd. Voor de aankoop ten behoeve van het Stedelijk Museum van 
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een aardbeienschaaltje en een dienblad werd respectievelijk € 4.000,- en €3850,-  
beschikbaar gesteld. Beide voorwerpen behoren tot de collectie Zutphens Zilver. 
Meer over deze aankoop is te vinden op onze website.   
 
Het ledenaantal 
Per 30 september 2014 telde de vereniging 674 (2013 689) leden. Wij mochten 15 
nieuwe leden verwelkomen. 30 leden beëindigden hun lidmaatschap. Vaak werd de 
gevorderde leeftijd als motief vermeld.  
 
E-mailadressen 
Van ongeveer 70% van onze leden beschikt het bestuur over het mailadres. Dit 
maakt een snelle en vooral goedkope communicatie mogelijk. De leden die de 
informatie van de Vrienden nog steeds per post ontvingen zijn door het bestuur 
individueel benaderd om te bezien of toezending per mail tot de mogelijkheden 
behoort. Een behoorlijk aantal Vrienden heeft daarin toegestemd. Een zestigtal 
Vrienden ontvangt wegens het ontbreken van een e-mailadres of om andere redenen 
de post nog steeds via de brievenbus.    
 
Tenslotte 
Het bestuur van de Vrienden wil zijn waardering uitspreken voor de wijze waarop de 
directie en de medewerkers van de Musea Zutphen de noodzakelijke bezuinigingen 
hebben opgevangen. Die waardering geldt ook voor de energie en tijd gestoken in 
werkzaamheden rond het Broederenklooster. Daarbij bleek het team in staat om met 
steeds minder financiële middelen een interessant tentoonstellingsprogramma te 
realiseren. In deze waardering mogen de vele vrijwilligers zeker delen. De Musea 
beschikken thans over een groep van 105 vrijwilligers die in maar liefst 10 
werkgroepen uiteenlopende taken vervullen. 
 
Zutphen, oktober 2014 


