Zutphen vijftig jaar geleden: 1967 (2)
Theo Hebing

Dierenasiel moet voor juni
worden gesloten
1 april – Het dierenasiel op het terrein van
Openbare Werken aan de Jan Vermeerstraat
zal op korte termijn verdwijnen. De kans is
groot dat het asiel al vóór juni moet worden
gesloten.

D

e afdeling Zutphen van de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Dieren
is al jarenlang in gesprek met de gemeente
over een terrein, waar een nieuw asiel kan
worden gebouwd. Tot nu toe is er blijkbaar
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nog niets uit de bus gekomen.
Alleen een terrein waar aansluiting op gas,
water en elektriciteit mogelijk is, is voor het
doel geschikt, zo werd ons medegedeeld.

Restauratieplan voor oud
boerenhuis ’t Meijerink
4 april – Een van de merkwaardigste boerenwoningen van de Achterhoek is Het Meijerink, ook wel ’t Jonkerboer genoemd, aan de
Leestenseweg te Warnsveld. Het is een zeer
oud huis, dat heel vroeger o.a. als jachthuis
heeft gediend van de landadel, die er tijdens

(Regionaal Archief Zutphen)

zijn jachtpartijen de lunch gebruikte, en ook
anderszins rijk aan historie is. Het Meijerink
bevatte toen één grote zaal. Het is te vergelijken met het naburige Spieker, dat enkele jaren geleden een vrij omvangrijke restauratie
heeft ondergaan.
Dat vertelde ons de tegenwoordige eigenaar,
W.J.F.M. baron van Hugenpoth tot Aerdt, burgemeester van de gemeente Overasselt. Nu
schijnt het Meijerink voor restauratie aan de
beurt te zijn.

Interieur nog in goede staat

H

et Meijerink bevat aan de voorkant
twee opkamers, die als slaapkamers
worden gebruikt. Daaronder vindt men twee
onderling verbonden keldergewelven. Een
van de kelders dient als aardappelbewaarplaats. Boven de opkamers zijn nog een paar
slaapkamertjes. Meer naar achteren is een
grote woonkamer, waarin de zoldering door
zware houten balken wordt gedragen. Naast
deze kamer is een woonkeuken. In het ene
vertrek ligt een vloer van rode en blauwe
‘estriken’ (tegels), in het andere alleen van
blauwe tegels.
Het interieur is in heel behoorlijke staat,
maar de schilderachtige oude voorgevel zou
grondig moeten worden gerestaureerd. De
ramen zijn met doorzichtig plastic zeil afgeschermd om wind en vocht te keren. Het ergste is de situatie boven, waar de ramen zonder

kozijnen in de muur zitten, zodat er brede
kieren zichtbaar zijn.
Sinds 33 jaar wordt ’t Meijerink bewoond
door de familie Peters. De gebroeders A. en
B. Peters hebben er een gemengd boerenbedrijf. Ze vertellen veel last van lekkage te hebben op ’t Meijerink. Maar ze hebben hoop,
dat de narigheid binnen afzienbare tijd tot
het verleden zal behoren. Monumentenzorg
is sinds drie jaar bezig een restauratie voor te
bereiden en de rentmeester heeft hun verteld
dat ’t Meijerink voor subsidie op de lijst 1967
is geplaatst. Mogelijk kan volgend jaar al met
de restauratie worden begonnen.
Deze betreft alleen het voorhuis. Beoogd
wordt een terugbrengen in de oude stijl. De
dakkapellen aan de zijkant zullen dan moeten verdwijnen. Muren en kozijnen zullen
moeten worden vernieuwd. Uiteraard gaat
dit alles veel geld kosten. Het rijk draagt het
grootste deel van de kosten, de gemeente
ongeveer 10 procent. Baron van Hugenpoth
moet ongeveer 30 procent van de kosten voor
zijn rekening nemen. Desondanks verleent
hij graag zijn medewerking, maar hoopt dat
de gemeente op grond van de verfijningsregeling tot een hogere bijdrage bereid is.
“Per slot brengen onroerende goederen
de eigenaren tegenwoordig toch al minimaal
weinig op” zei hij. “Dat zit om de één procent.” Dat is vergeleken met de huidige kapitaalrente wel bijzonder weinig. Het verklaart
waarom aan het Nederlandse huizen- en
boerderijenbezit sedert de oorlog zo weinig
onderhoudswerk wordt gedaan. Maar als het
gaat om het in stand houden van een cultuurmonument, mag niet alleen met een economische maatstaf worden gemeten. Gelukkig
zijn ook allerlei instanties daarvan overtuigd.
En de bewoners, wat zeggen die ervan? Vanzelfsprekend zouden zij voor hetzelfde geld
liever een moderne comfortabele woning gebouwd zien. Anderzijds hebben zij wel begrip
voor de wenselijkheid van restauratie.
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Groepsfoto met leerlingen en docenten. (Met dank aan: De Vereniging Oud-leerlingen SCJ)

Opleiding ‘Late Roepingen’
Huize Michael verdwijnt
4 april – Het in ‘Huize Michael’ aan de Oude
Borculoseweg te Warnsveld gevestigde opleidingscentrum voor ‘Late Roepingen’ gaat verdwijnen. Het instituut verhuist naar Gemert,
waar het wordt ondergebracht bij de Latijnse
School van de paters Norbertijnen.

D

e opleiding ‘Late Roepingen’ in ‘Huize Michael’ ging in 1957 van start en
werd geleid door de Priesters van het Heilig
Hart. Door de fusie hoopt men het belang
van de leerlingen beter te dienen. Het is n.l.
noodzakelijk, dat ook deze oudere kandidaten (die omgeschoold moeten worden) een
maatschappelijk erkend schooldiploma behalen, ook omdat de theologische vervolgopleidingen voor de toelating van kandidaten een
erkend schooldiploma gaan eisen.
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Sidney bevrijd uit
wurgende greep van
welig voortwoekerend
plantsoengroen
17 april – Sir Philip Sidney, die in het naar
hem genoemde park vele jaren in zijn eentje
een statische guerrilla voerde tegen het hem
steeds wurgender omhelzende plantsoengroen, is uit zijn netelige positie bevrijd door
‘huurlingen’ van de stedelijke plantsoenendienst. Gewapend met bijlen en zagen wierpen zij zich manmoedig op de houten belagers van de eeuwenoude veldheer en lieten
van de jaar in, jaar uit voortwoekerende omsingeling geen spaan heel.

S

ir Philip Sidney staat nu open en bloot als
grote overwinnaar op een kaal terreintje,
dat straks een groen gazonnetje wordt. Hij is
niet langer de onverbeterlijke gluurder, die

(Foto Zeylemaker, Stedelijk museum Zutphen)

tegen wil en dank getuige was van veel stedelijk liefdesleven.
Hij heeft – dat is zeker – veel gezien, zonder
gezien te worden. Want de struiken aan zijn
voet hadden hem helemaal ingekapseld. Hij
zal in de toekomst nog meer zien, maar daarbij ook gezien worden.
Zo zal hij er stellig getuige van zijn, dat het
naar hem genoemde park, grondig wordt
opgeknapt. Tuinarchitectonisch is dat al zo
ongeveer ‘rond’, maar het gemeentebestuur
moet er nog zijn fiat aan geven. De uitvoering
van het plantsoenplannetje kan – met het oog
op de monetaire positie van de gemeente –
nog wel even op zich laten wachten. Maar het
zal om zo te zeggen Sir Philip Sidney zijn tijd
wel uitduren.

Kleuterschool Boompjeswal
wordt afgebroken
21 april – B. en W. stellen voor om de openbare kleuterschool aan de Boompjeswal te slopen. Het aannemersbedrijf J. Habbé is bereid
het gebouw voor een bedrag van ƒ 4977 met
de grond gelijk te maken. De sanering van de
Polsbroek maakt afbraak van de school noodzakelijk.

A

an de Louisesingel is inmiddels ter vervanging van dit gebouw een houten
kleuterschool gebouwd. De nieuwe school zal
op 2 mei a.s. in gebruik worden genomen.
De afbraak van de kleuterschool Boompjeswal
betekent het verdwijnen van een bijna hon-

derd jaar oud schoolgebouw in onze stad. Het
werd in 1871/’72 gesticht ten behoeve van
het openbaar lager onderwijs en werd aangeduid als school E. De opening vond plaats op
7 januari 1873. In 1889 volgde een niet onbelangrijke verbouwing. De totstandkoming
van de Rembrandtschool in december 1949
betekende het einde van school E.
Het gebouw kreeg nadien andere bewoners.
Voor de kleuters van de openbare kleuterschool Paardenwal diende een nieuw onderkomen te worden gevonden. Dit werd de
oude openbare lagere school, die sindsdien
bekend staat als openbare kleuterschool
Boompjeswal.

School E gezien vanaf de Polsbroek, enkele jaren
voor de afbraak. (Regionaal Archief Zutphen)

Odd Fellowdag te Zutphen
22 mei – De landdag, die de Independant Order of Odd Fellows zondag in Zutphen heeft
gehouden, is een indrukwekkende manifestatie geworden, waarop de ordebeginselen
frank en vrij werden uitgedragen. Deze door
de Zutphense Graafschaploge georganiseerde ‘Odd Fellowdag’ leverde het bewijs, dat
het de orde ernst is met het streven naar aanpassing. “We moeten niet het roer omgooien,
maar wel bijsturen en… vaart vermeerderen”
zo formuleerde de heer J. van de Graaff het
namens de I.O.O.F.
		Zutphen – 2017/2

57

Levenshouding en geloof

O

p de vraag ‘Wie zijn toch die Odd Fellows en wat willen zij?’, antwoordde de
heer E.H. Waalkens, grootmeester der orde
in Nederland en België: “Wij zijn gewone
mensen met een grote belangstelling voor
het wereldgebeuren. Wij zijn mensen die idealen kennen en de verwerkelijking daarvan
als een levenstaak aanvaarden”.
Verbetering van de relaties tussen mensen
en tussen groepen van mensen, tussen landen
en groepen van landen vroeg volgens de heer
Waalkens in wezen om het enig denkbare
fundament: het contact van mens tot mens,
van mens tot medemens.
“Broederschap is een zwaar woord. Broederschap is een oerbegrip. En toch leeft het
idee van de broederschap in ons en beogen
wij een bijdrage te leveren tot de verwerkelijking van het idee”, aldus de grootmeester van
de I.O.O.F.

‘Jolly good fellow’
Ruim vijfhonderd Odd Fellows en tal van genodigden werden ontvangen in de Buitensociëteit. Burgemeester J.J. Roeters van Lennep
riep de Odd Fellows een hartelijk welkom toe
in zijn stad, die volgens hem een parallel heeft

met de Independant Order of Odd Fellows.
Zutphen heeft namelijk een oude kern van
waaruit zij zich tracht aan te passen aan de
eisen van vandaag en morgen. De burgemeester zag dezelfde beweging bij de I.O.O.F., die
de aanpassing onder meer wil realiseren door
meer bekendheid te verwerven.
Op die manier zou de in een brede kring
te lang als een ‘vreemde kerel’ beschouwde
Odd Fellow wel eens een ‘jolly good fellow’
voor een nog bredere kring kunnen worden,
voorzag mr. Roeters van Lennep.

Plan voor insteekhavens
langs de Rozengracht
Parkeergelegenheid voor zestigtal
auto’s
23 en 30 mei – De directeur van Openbare
Werken heeft – mede op advies van de Verkeersadviescommissie – een plan uitgewerkt
voor het creëren van meer parkeergelegenheid op de Rozengracht en het Broederenkerkplein. Dit plan omvat het maken van insteekhavens langs de Rozengracht, waardoor
een zestigtal auto’s aan de Berkelzijde van
de Rozengracht geparkeerd kunnen worden.
Verder behelst het plan verbreding van de be-

Zutphens Mannenkoor op de Oddfellowdag 1967. (Nederlands Odd
fellow blad)
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Burgemeester mr. J.J. Roeters van
Lennep in gesprek met Grootmeester E.H. Waalkens en broeder G.L.
Nijhof op de Oddfellow-dag 1967.
(Nederlands Odd fellow blad)

strating van het Broederenkerkplein, het aanleggen van een trottoir voor de Broederenkerk en van een parkeerplaats midden op het
Broederenkerkplein. De kosten van dit werk
worden geraamd op ƒ 14.100, tot welk bedrag
B. en W. de raad maandagavond een krediet
zullen vragen.

I

n de raadsvergadering heeft het voorstel
niet helemaal de eindstreep gehaald. Er
waren nogal wat bezwaren wat betreft de
plannen voor het Broederenkerkplein. De
raad achtte het daarom verstandiger om voorlopig alleen te besluiten tot het treffen van
voorzieningen op de Rozengracht. De kwestie Broederenkerkplein zal t.z.t. door B. en
W. opnieuw aan de orde worden gesteld. Wel
werd het hele krediet gevoteerd.

Tegelstrook
De heer Schooneveld (PvdA) juichte het
voorstel toe. Hij had gehoord dat de Rozengracht vanaf het kantoor van de GTW tot aan
de rijwielzaak van de fa. Hüsken zou worden
afgesloten voor het verkeer. Spreker was daar
niet tegen, maar zou wel een doorgang willen behouden voor wielrijders. Hij wilde
verder tussen talud en parkeerstrook op de

Rozengracht een strook van een of twee tegels breed maken, opdat automobilisten gemakkelijker bij de voorzijde van hun wagen
zouden kunnen komen.
De heer Schaafsma (KVP) vroeg zich af
of de kosten voor de voorzieningen op het
Broederenkerkplein wel zouden lonen. Het
voteren van zo’n groot bedrag voor een parkeerplaats voor tien auto’s achtte hij dan ook
discutabel.
De heer Koning (CPN) was bang dat een
moderne insteekhaven langs de Rozengracht
sfeer bedervend zou werken. Hij was eveneens bevreesd dat een parkeerplaats op het
Broederenkerkplein afbreuk zou doen aan
de sfeer. Een trottoir voor de Broederenkerk
leek hem wel zeer sfeer bedervend en evenmin logisch. Het communistische raadslid
verklaarde zich tegen dit deel van het voorstel
en verzocht dan ook dit terug te nemen.
“Ik hoop dat de uitbreiding van de parkeergelegenheid het mogelijk zal maken de
situatie op de Houtmarkt te verbeteren” zei
ir. Bool (PSP), die zich wel met de plannen
kon verenigen.
Wethouder Albers kon de bezwaren wat betreft de voorzieningen op het Broederenkerkplein wel invoelen. De insteekhaven langs de
Rozengracht noemde hij echter dringend
noodzakelijk. Vandaar dat hij er met klem
op aandrong het voorstel niet op te houden.
Over de uitvoering van het project en de wijzigingen zal met de raad worden overlegd, zo
zegde hij toe. 	
l
Noot van de redactie:
– GTW: Gelderse Tramwegen (busmaatschappij); KVP: Katholieke Volks Partij; CPN:
Communistische Partij Nederland; PSP: Pacifistisch-Socialistische Partij.

Broederenkerkplein in de jaren zestig. (Regionaal
Archief Zutphen)

(De rubriek ‘Zutphen vijftig jaar geleden’ bestaat
uit – veelal ingekorte – artikelen die destijds in het
Zutphens Dagblad hebben gestaan.)
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