JAARVERSLAG 2021 – STADSGIDSEN EN MONUMENTENGIDSEN
Stadsgidsen
Organisatie
De groep stadsgidsen bestond per 1 januari 2021 uit 21 personen. Vier gidsen zijn in het voorjaar om
diverse redenen gestopt. Per 1 juli is gestart met 17 personen. Door de coronasituatie was niet
duidelijk hoe groot de vraag naar stadswandelingen zou worden. Daarbij is de gidsen gevraagd om
tenminste 2 x per maand beschikbaar te zijn om de wandelingen evenwichtig te verdelen. Dat is niet
volledig gelukt, maar met deze bezetting hebben we in de actieve maanden van juli t/m november
de vraag voldoende kunnen invullen.
De kerngroep bestond uit Arie van Dam, Jan Westerik (coördinatie), Dick Laverman (financiën en
opleiding), Anton de Ronde (Opleiding en PR/Nieuwsbrief), Frans Verkade (VVV rooster en
website/nieuwsbrief, Ben Oosterink (projectorganisatie).
Clasien Burkels en Saskia Beeftink functioneren als link namens de kerngroep monumentengidsen. In
het najaar heeft Saskia besloten om haar werkzaamheden in de kerngroepen te beëindigen maar
blijft wel stadsgids.
Stadswandelingen
Tot 1 juli hebben er geen wandelingen plaatsgevonden. De steeds wijzigende coronamaatregelen
lieten te weinig ruimte om met een redelijk aantal deelnemers op pad te kunnen gaan.
Na overleg met de gidsen, de VVV en de collega’s van de SAZ (Stichting Arrangementen Zutphen) is
het aantal deelnemers nu beperkt tot 12 met een maximum van 15 personen. De ervaring leert dat
12 personen voor deelnemers en gids een beter hanteerbaar aantal is. Dus niet meer zoals voorheen
maximaal 20 personen. De dagelijkse VVV wandelingen voor passanten zijn in juli en augustus twee
keer per dag door de Gilde- en SAZ-gidsen aangeboden: om 11.00 en 14.00 uur. Er bleek echter
nauwelijks belangstelling voor de ochtendwandeling en deze is per 1 september weer gestopt.
De groepsarrangementen kwamen in september en oktober weer redelijk op gang. Op 11 en 12
september hebben we medewerking verleend aan het Open Monumenten weekend in
samenwerking met de SAZ gidsen.
2021 stond ook in het teken van het themajaar ‘De vergeten 19e eeuw’.
Op verzoek van Erfgoed Centrum en de jubilerende Historische Vereniging is meegewerkt aan een
themawandeling 19e eeuw en het David Evekinkhuisje. Helaas was de belangstelling voor de
themawandeling met een gids zeer minimaal. Bijzonder was wel een wandeling van Ben Oosterink
met het Jong Metropool orkest met een bezoek aan het DES huisje. Dat heeft geresulteerd in een zelf
gecomponeerd muziekstuk onder de titel ‘Ben’s’ Story dat in de Buitensociëteit ten gehore is
gebracht.

Zutphen bij hoog water – juli 2021

In oktober zijn weer plannen gemaakt voor de decemberavondwandelingen in de fraai verlichte stad
met een gepland bezoek aan de Wijnhuistoren. Alle avonden waren ingeroosterd. Helaas was corona
1

opnieuw daarin de spelbreker. Medio november zijn weer alle wandelingen geannuleerd.
In 2021 zijn in totaal 1634 deelnemers rondgeleid in 216 wandelingen in krap 4,5 maand. Ca 1/3 van
een ‘normaal’ jaar.
Opleiding en bijeenkomsten
Normaliter organiseren we 2x per jaar een jaarbijeenkomst en een educatief uitje. Ook dat is
opnieuw niet gelukt. Het spaarpotje blijft voor betere tijden gereserveerd. Eind augustus is er een
gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met een hapje en drankje voor de stads- en
monumentengidsen in de lommerrijke tuin van de torengids Cyp Wagenaar. Ook hebben alle gidsen
de boeken over de 100 monumentale highlights en het jubileumboek van HVZ cadeau gekregen. Op
deze wijze wordt toch het historische kennisniveau weer een beetje bijgespijkerd.
Nieuwsbrief en website.
Met enige regelmaat verschijnt een nieuwsbrief voor alle gidsen. Anton de Ronde weet iedere keer
weer allerlei historische wetenswaardigheden op papier te zetten, maar ook gidsen reageren soms
met de nodige input. Frans Verkade maakt het op tot een zeer lezenswaardige geheel.
De nieuwsbrief is een prima medium om de binding met de gidsen te blijven onderhouden en te
versterken.

Monumentengidsen
Inleiding
Ondanks corona en de vele sluitingen en de beperkingen rondom groepen hebben we 3 nieuwe
projecten opgepakt en onze organisatie in documenten beschreven en op de website en dropbox
opgeborgen.
Met het erfgoed Zutphen / gemeente Zutphen is er een officiële overeenkomst/jaarplan gekomen
(januari 2021).
1.

2.

De Sint Jan kerk en -toren zijn bij de Gilde monumentengidsen aangesloten. Met het
‘parochiebestuur van de HH Twaalf Apostelen in Zutphen’ is er een samenwerkingsconvenant
opgesteld en een uitvoeringsplan. De openingen, vanaf 1 juli, op de zaterdagen zijn zeer
succesvol. Succes door de bezoekersaantallen, maar ook het enthousiasme van de gidsengroep.
Het Pop up museum van het arbeidershuisje van David Evekink. Een samenwerkingsproject met
diverse instanties/musea en erfgoed.
Naast toeristen waren er ook vele Zutphense bezoekers en
enthousiaste gidsen (in passende kledij). En niet te vergeten een
geweldig aantal bezoekers.

Naar tekening van Jan Wiegers

3. Tijdens het monumentenweekend was er een extra opening van de Berkelpoort.
Er heeft een wisseling plaats gevonden bij de coördinatoren. Jan Westerik, coördinator
Stadswandelingen is schaduw coördinator voor bij de Monumentengidsen geworden.
Aantal bezoekers in 6 monumenten
We mogen niet ontevreden zijn met de aantallen bezoekers vanaf ongeveer juli 2021 tot midden
november 2021.
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De Burgerzaal: vanaf 22 juli open/4 dgn. per week tot 18 nov.
De Bourgonjetoren: vanaf 8 juli open /1 dag per week tot 23 okt.
De Wijnhuistoren: vanaf 22 juli open/4 dgn.per week tot 18 nov.
De Sint Jan: vanaf 3 juli open /1 dag per week tot 17 nov.
Het David Evekinkhuisje: 26 augustus /4 dgn.per week tot 14 nov.
De Berkelpoort: monumentenweekend 2 dgn open.
Totaal aantal bezoekers in 2021 = 18.844

Aantal: 10.769
Aantal:
959
Aantal: 1.346
Aantal: 1.775
Aantal: 3.051
Aantal:
944

De monumenten en de weg ernaar toe, te zien in de Burgerzaal

Naar tekening van Jan Wiegers

Gidsen
We hebben in 2021 ondanks alle corona gerelateerde maatregelen toch een groot aantal gidsen aan
boord weten te houden en een aantal nieuwe /aspirant-gidsen kunnen toevoegen. Helaas kunnen wij
met deze gidsen amper een opleidingstraject starten i.v.m. sluiting van de monumenten. In totaal
hebben we nu 52 gidsen in ons bestand en een aantal aspirant gidsen.
Cyp Wagenaar is vanuit de gidsen bestuurslid bij Gilde Zutphen geworden. Een mooie kans voor de
interne samenwerking.
De organisatie van de monumentengidsen kent de volgende rollen:
1. De Monumentengidsen.
2. De Contactpersonen en de schaduwcontactpersonen.
3. De Opleiders.
4. De Coördinator en de schaduwcoördinator.
De rollen 2 t/m 4 zijn verzameld in de kerngroep. Indien nodig zijn er werkgroepen voor bepaalde
verbeteringen en voor toekomstplannen. De werkgroepen houden de kerngroep op de hoogte van
hun activiteiten. Daarnaast houdt de financiële man van de Stadswandelingen, Dick Laverman, de
financiën bij en faciliteert Frans Verkade, de webmaster van het Stadsgilde, de roosters voor de
monumentengidsen.
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