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Algemene Ledenvergadering 
Op 15 november 2012 vond in het Stedelijk Museum de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats. Omdat deze vergadering een bijzonder karakter had – de 
vereniging bestond 50 jaar – werd er tijdens de vergadering stilgestaan bij de 
ontstaansgeschiedenis. Gememoreerd werd dat de vereniging de voortzetting is van 
het Pictura Genootschap, in 1862 opgericht door mr. Jacob Dam. Deze vereniging 
werd wegens teruglopende belangstelling in 1962 geliquideerd. Nog in hetzelfde jaar 
vond de oprichting plaats van de Vereniging Vrienden Stedelijke Musea Zutphen, in 
de wandeling genoemd de Vereniging Vrienden Musea Zutphen. De viering van het 
50-jarig bestaan heeft een sober karakter gehad in verband met het tijdsbeslag dat 
de realisering van het Broederenklooster voor het bestuur vergde. Wel is bij 
gelegenheid van het jubileum een brochure verschenen over de geschiedenis en de 
betekenis van de Vrienden. Deze brochure is aan alle leden en andere 
belangstellenden toegezonden. In het Stedelijk Museum werden in enkele vitrines 
voorwerpen tentoongesteld die met financiële ondersteuning van de Vrienden zijn 
verworven. 
 
Vriendenprijs 
Op de avond van de algemene ledenvergadering werd ook de tweejaarlijkse 
Vriendenprijs uitgereikt. Deze prijs, bestaande uit een bronzen beeldje van de 
Zutphense kunstenares Wiets Stavast en een bedrag van € 2500 heeft tot doel om 
een in de gemeente Zutphen woonachtige of uit de gemeente Zutphen afkomstige 
kunstenaar, ambachtelijk vormgever, performer of (vertegenwoordiger van) een 
cultureel gezelschap, met een prijs te honoreren en daarmee tevens de aandacht te 
vestigen op kunst in Zutphen in het algemeen. Voor de Vriendenprijs 2012 waren 
genomineerd de poëzieclub ‘Kopwit’, pentekenaar Henk Bouwman en het 
Internationaal Cellofestival. De genomineerden presenteerden zich allereerst in 
cellospel, dichtkunst en een videoverslag Vervolgens maakte juryvoorzitter Annelies 
Verstand Kopwit als winnaar bekend. De vertegenwoordiger van deze dichtersclub 
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kondigde aan dat het geldsbedrag zal worden aangewend voor een 
samenwerkingsactiviteit in het kader van het Internationale Cellofestival. Deze 
samenwerking heeft onder de naam “cello en poëzie” geresulteerd in een project dat 
in het najaar van 2012 tot verschillende uitvoeringen heeft geleid. 
 
 
Bestuur 
Voorzitter Ton Luijten maakte begin februari bekend dat hij zijn functie als bestuurslid 
en voorzitter wenste te beëindigen. Gedurende een periode van tien jaar heeft hij 
zich bestuurlijk voor de Vrienden ingespannen. Vanaf het najaar 2010 als voorzitter. 
Hij trad aan als voorzitter toen donkere wolken zich boven cultureel Zutphen en de 
musea verzamelden. Het bestuur en zijn voorzitter hadden dus veel te doen. 
Afstemmingen met culturele partners en de politiek, inspraak, publiciteit. Omdat 
hierbij voor onze vereniging een belangrijke rol was weggelegd, was ook een grote 
Vriendenvereniging van belang. Ton Luijten heeft zich hiervoor ingespannen, onder 
meer door oproepen tijdens openingen van tentoonstellingen. Tijdens zijn 
voorzitterschap groeide het aantal Vrienden tot boven de zevenhonderd. Ook heeft 
hij het initiatief genomen tot het instellen van de tweejaarlijkse Vriendenprijs en het 
organiseren van het periodieke Vriendencafé. Een steeds drukkere agenda heeft 
hem doen besluiten zijn functie neer te leggen. Ook bestuurslid Peter van der Boom 
is met pijn in het hart – en dat gold ook voor het bestuur -gestopt. Hij is enige jaren 
geleden begonnen met een academische studie waardoor hij naar zijn overtuiging te 
weinig tijd overhield voor bestuurlijke activiteiten. Het bestuur heeft van beide 
bestuursleden afscheid genomen tijdens een traditionele stamppotmaaltijd bij Bakker 
in Vorden.  
Het bestuur heeft besloten vicevoorzitter Cor Witbraad te benoemen tot voorzitter en 
op zoek te gaan naar twee nieuwe bestuursleden. In de algemene  ledenvergadering 
van 2013 zullen de leden worden voorgesteld de kandidaten in  het bestuur te 
benoemen. 
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.  
 
De toekomst van de Musea Zutphen 
Nog steeds is de toekomst van onze musea zorgelijk. In het voorbije jaar is door alle 
betrokkenen hard gewerkt aan het invullen de bezuinigingen die de gemeenteraad 
aan cultureel Zutphen heeft opgelegd. 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. Ook is het 
aankoopbudget volledig komen te vervallen. Om de volledige taakstelling van 
€ 260.000 te kunnen opbrengen is de realisatie van het Broederenklooster 
essentieel. Het is voorzien dat Museum Henriette Polak gehuisvest wordt in het 
Broederenklooster, samen met het Stedelijk Museum, de Openbare Bibliotheek, de 
dienst Archeologie en de VVV. Hiernaast zullen ook andere culturele instellingen 
gebruik maken van het Broederenklooster en zullen de topstukken van het archief 
getoond worden in het Stedelijk Museum Zutphen. De consequenties van deze 
plannen en met name de rol die het Gideonmonument daarbij speelt, hebben tot 
emotionele discussies binnen de gemeenteraad en de Zutphense bevolking geleid.  
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In de persoon van onze voorzitter Cor Witbraad participeerde het bestuur in 
verschillende taak- en werkgroepen die de plannen verder hebben uitgewerkt. Per 
brief, e-mailbericht, het Vriendenbulletin en tijdens de Vriendencafés zijn de Vrienden 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de toekomst van onze musea. 
Het bestuur betreurt het dat uiteindelijk slechts een nipte meerderheid van de 
gemeenteraad (de coalitie) met de plannen heeft ingestemd. De verdere uitwerking 
van de plannen wordt met aandacht gevolgd.  
 
Communicatie 
De ontwikkelingen rond onze musea hebben de noodzaak van een goede en actuele 
communicatie met onze leden onderstreept. Daartoe zijn de nodige middelen 
beschikbaar. Allereerst natuurlijk het Vriendencafé. Uit de enquête, die in 2010 onder 
de Vrienden is gehouden bleek dat er behoefte was aan een informeel samenzijn 
van de Vrienden met bestuur en directie waar van gedachten kan worden gewisseld 
over actuele ontwikkelingen. In het verslagjaar is opnieuw een Vriendencafé 
georganiseerd. De belangstelling voldoet aan de verwachtingen.  
Communicatie vindt ook plaats door middel van het Vriendenbulletin dat ook in het 
verslagjaar verscheen en de ‘vriendentab’ als onderdeel van de website van de 
Musea Zutphen (www.museazutphen.nl). Het is zaak de inhoud van deze 
vriendentab actueel en levendig te houden, mede als waarborg voor een frequent 
bezoek eraan. Het bestuur streeft er naar een vrijwilliger in te schakelen voor het 
onderhouden van de webpagina van de Vrienden. 
Ook dit jaar ontvingen onze leden uitnodigingen voor exposities, rondleidingen, 
lezingen, cursussen en excursies.  
 
Overige activiteiten 

• In het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 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.  

• De najaarsexcursie voor de Vrienden onder leiding van bestuurslid Hélène 
Bierhoff en Til Roosen had Paleis Soestdijk als bestemming. Naast een 
bezoek aan het paleis was ook werk van de graficus M.C. Escher te 
bewonderen. De belangstelling onder de Vrienden was groot. Ook de 
voorjaarsexcursie naar Museum De Buitenplaats in Eelde en het Drents 
Museum in Assen kon op grote belangstelling rekenen. In Assen werd de 
tentoonstelling “de Sovjet mythe, socialistisch realisme 1932 – 1960” bezocht. 
Het museum in Eelde was gekozen omdat dit museum zich voornamelijk richt 
op Nederlandse figuratieve kunstenaars van na 1945 en daarmee goed 
aansluit op de collectie van Museum Henriëtte Polak. Een verslag van deze 
excursie is te lezen onder de vriendentab van www.museazutphen.nl. 

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

• Met ingang van dit jaar zijn de Vriendenpassen voorzien van de correcte 
persoonsgegevens, althans als de leden deze hebben doorgegeven. Met deze 
gepersonaliseerde ledenpas kan men jarenlang vooruit. Elk jaar ontvangen de 
Vrienden een jaarsticker die op de pas kan worden geplakt.  
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Financiële bijdragen 
Dit jaar heeft het bestuur geen verzoek ontvangen voor een financiële bijdrage ten 
behoeve van onze musea.  
 
Het ledenaantal 
De in het vorig jaarverslag gememoreerde stijging van het ledental heeft zich in het 
afgelopen jaar voortgezet. Dit mede dankzij het feit dat tijdens uiteenlopende 
museale activiteiten bezoekers door het bestuur werden geattendeerd op het belang 
van de Vriendenvereniging voor de Musea Zutphen. Per 30 september telde de 
vereniging 689 leden. Wij mochten 33 nieuwe leden verwelkomen. 22 leden 
beëindigden hun lidmaatschap. Vaak werd de gevorderde leeftijd als motief vermeld.  
 
E-mailadressen 
Van ongeveer tweederde van onze leden beschikt het bestuur over het mailadres. Dit 
maakt een snelle en vooral goedkope communicatie mogelijk. Vrienden die hun 
mailadres nog niet bekend hebben gemaakt en het geen bezwaar vinden berichten 
per mail te ontvangen, kunnen hun mailadres zenden aan 
museazutphen@zutphen.nl. 
 
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. Daarbij bleken zij in staat 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 tien werkgroepen uiteenlopende taken vervullen. 
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