Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 128, maart 2018
Alle correspondentie: Postbus 1, 6980 AA Doesburg - of E-mail: info@deroodetooren.nl
Stad en Ambt Doesborgh: historische vereniging voor Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek, Lathum,
Bahr, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Donderdag 15 maart 2018: JAARVERGADERING en LEZING
DE GEVAARLIJKE RIVIER,
DRIE EEUWEN STRIJD TEGEN OVERSTROMINGEN
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg
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De IJssel bij Doesburg, hoog water in 2011, rechts de Fraterwaard (foto Fred van Daalen)

Donderdag 15 maart a.s. bijzondere lezing na de jaarvergadering
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur).

DE GEVAARLIJKE RIVIER,
DRIE EEUWEN STRIJD TEGEN OVERSTROMINGEN
lezing door Ir. Ton Burgers te Velp
Driehonderd jaar geleden waren onze rivieren breed en ondiep. Men sprak van
‘bedorven’ rivieren. Ze bevroren regelmatig en er ontstonden ijsdammen. Iedere
paar jaar braken de dijken. De Liemers en Doesburg konden erover meepraten:
tussen Zevenaar en Zutphen was het soms één grote zee. Vóór 1850 was de
oplossing de verspreiding van het rivierwater. Bij Lobith stroomde een deel door
de Oude Rijn naar Westervoort. Later bouwde men de Liemersche Overlaat bij
Oud-Zevenaar, waarbij het water naar Bingerden in de IJssel stroomde. Het
waren ongelukkige oplossingen.
Na 1850 koos men voor normalisatie van de rivieren, ze werden smaller en
dieper. Ook kregen ze nieuwe uitgangen naar zee. De overstromingen verminderden sterk. Alles leek op orde, totdat we geweldig schrokken in 1993 en 1995.
Dat hadden we helemaal niet verwacht. Wat ging er mis?
Het werd de start van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Nu komt daar nog
de klimaatverandering bij met voorspelde hogere rivierafvoeren. Maar hoe zeker
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is dat eigenlijk? En hoe effectief zijn de maatregelen die worden genomen? Wat
gebeurt er in de IJssel? We vergelijken het heden met het verleden en, wie weet,
leert het ons nog wat.
De lezing is mede gebaseerd op het boek van Ton Burgers ‘Nederlands grote
rivieren - drie eeuwen strijd tegen overstromingen’, uitgegeven door Matrijs
(Utrecht, 2014).
De heer Ton Burgers (Brielle, 1946) is in 1970 afgestudeerd als civiel ingenieur
aan de Technische Universiteit Delft, met als specialisatie waterbouwkunde.
Hij werkte achtereenvolgens bij Boskalis, Deltares en Royal Haskoning DHV.

Donderdag 15 maart a.s. in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg,
aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

DE GEVAARLIJKE RIVIER,
DRIE EEUWEN STRIJD TEGEN OVERSTROMINGEN
DE IJSSEL, DE MOOISTE RIVIER VAN NEDERLAND
In afwijking van het bericht in het vorige Informatiebulletin hebben we
besloten de bovengenoemde expositie nog wat verder te verlengen en wel
tot en met 13 mei a.s. (het weekend na Hemelvaart).
Inmiddels hebben meer dan 10.000 belangstellenden de tentoonstelling
bezocht en van diverse kanten werd gevraagd of het mogelijk was de expositie in het voorjaar, o.a. in groepsverband, nog te bezoeken. We hebben
hier uiteraard graag gehoor aan gegeven. Zondag 13 mei is de laatste dag!
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JAARVERGADERING
Uitnodiging aan alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
jaarvergadering op donderdag 15 maart a.s., aanvang 20.00 uur, in ‘Het
Meulenhuus’, Bergstraat 48 te Doesburg.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Opening door de voorzitter.
Behandeling notulen van de vergadering van 16 maart 2017, waarvan
het verslag in dit bulletin is opgenomen.
Behandeling jaarverslag 2017. Ook dit verslag treft u in dit bulletin aan.
Behandeling financieel verslag over 2017, evenals de begroting 2018.
Zie eveneens in dit bulletin.
Verslag van de Kascontrolecommissie, mevrouw Francien Löverink en
de heer Rob Verhoef (reservelid Jan van Petersen).
Benoeming lid Kascontrolecommissie, mevrouw Francien Löverink is
aftredend. Tevens benoeming nieuw reservelid.
Aanvaarding schenkingen en legaten; schenkingen moeten formeel door
de vergadering geaccepteerd worden, zodat ze later niet teruggevorderd
kunnen worden. Er wordt altijd contact opgenomen met de schenker
wanneer een voorwerp niet binnen de collectie past, zodat er naar een
andere bestemming gezocht kan worden. Zo niet dan gaat het voorwerp
terug naar de schenker.
In overeenstemming met de voor de museumregistratie vastgestelde verzamel criteria wordt voorgesteld onderstaande objecten aan de collectie
toe te voegen:
Schenkingen 2017
familie Boumeester te Drempt, ‘de Smidse te Doesburg’, twee pentekeningen door Ben Speijdel, 1975;
de heer T.H.E. Pfeifer te Wassenaar, exemplaar De Vesting Doesborgh,
van landweer tot vestingwal, uitgave Stad en Ambt Doesborgh, 1974;
familie Broeder-Willemsen te Doesburg, olieverf op linnen in lijst voorstellende de Martinitoren te Doesburg door Jo Jansen;
de heer W. Hagen te Doesburg, ansichtkaarten Korte Kerkstraat circa
1920, Kerkstraat circa 1930 en prent interieur van de R.K. Martinuskerk
(Kloosterstraat) door J. Klouwen in 1949, alle in lijst;
de heer J. Willemsen te Doesburg, siroopketel, geel geëmailleerd, met
tekst J.W.I. Willemsen (de Oude Veste), Doesburg, oud straatnaambord
Contre Escarpe, geëmailleerd;
de heer H. Snijders te Doesburg, telefoonboekje (omslag en inhoud)
Dieren-Doesburg-Eerbeek-Giesbeek-Laag-Soeren;
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-

-

-

-

8.

9.

de heer A. W. Viëtor te Elst (uit de nalatenschap van oudtante Catharina
Maria van ’t Haaff, 1887-1997), Gezicht op Doesburg vanaf de
Angerloscheweg (nu Barend Ubbinkweg) door Hermanus Everhardus
Rademaker (HER 1852);
de heer J.Z. Westenberg te Doesburg, winkelblik ‘Hille’s Beschuit’
(Zaandam), uit winkeltje van Heijink (Bergstraat hoek Gasthuisstraat);
de heer F. Jansen te Doesburg, twee objecten glas, Kea Verwey;
schenking mevrouw Baak, pronklap/proeflap, 7 meter lang, gemaakt
door Annie Duenk, 1910-2008, in Pensionaat St. Anna Maria te
Doesburg, jaren 1922-1924;
de heer J. van der Meulen te Doesburg, diverse tabak varia (verpakkingen, stempels, brochures tabakskartel) en persoonsbewijzen familie;
familie H. Witjes te Doesburg, speldje KAB-Doesburg betreffende
bedevaart naar Lourdes.
Overgedragen aan het Stadsarchief
mevrouw Luytze-van der Wal, brochure ‘De puntjes op enkele i’s’ door
Vivian Brantsen, Vlugschrift ‘Aan de leden der Algemeene Wijkverpleging’ door Baron Brantsen, krant ‘Het algemeen Belang voor
Angerlo en Doesburg’, uitgever Baron Brantsen;
drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oye, Rotterdam, brochure
van een tentoonstelling van de heer B.J. Ramspek, notaris te Doesburg,
mei 1932;
familie H. Witjes te Doesburg, twee foto’s en krantenknipsel betreffen
de gemeenteraad Doesburg in 1968 en bestuur St. Eloy Doesburg ca
1970;
de heer F. Staudt, Galerie Het Gouden Schepel te Doesburg, 45 affiches
van tentoonstellingen 2001-2010 in Het Gouden Schepel en Culturele
Zondag, 17 uitnodigingskaarten voor openingen van tentoonstellingen
1999-2009 in galerie Het Gouden Schepel;
Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Nina Herweijer en
Rinus Rabeling. Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot
twee dagen voor de vergadering door minimaal 10 leden bij het bestuur
worden ingediend.
Rondvraag en sluiting van het huishoudelijke gedeelte.

Pauze (omstreeks 20.30 uur).
Na de pauze lezing:
‘De gevaarlijke rivier. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen’ door Ir. Ton
Burgers te Velp. Zie voor informatie over deze lezing pagina 2 en 3 van dit
Informatiebulletin.
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NOTULEN
van de jaarvergadering van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ op donderdag 16 maart
2017 in ’Het Meulenhuus’ te Doesburg.
Aanwezig ca. 25 leden.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer en mevrouw Vels, de heer
en mevrouw Van der Ley, mevrouw Löverink en mevrouw Seegers.
In zijn welkomstwoord spreekt de voorzitter van een financieel voorspoedig jaar.
In andere opzichten minder goed. We hebben afscheid moeten nemen van Gerard
Louwes en Henk Scholten, die beiden in 2016 overleden Zij waren betrokken
vrijwilligers die we in de functie van gastheer zeer zullen missen. Marijke de
Jonge en Loes Vels hebben een punt gezet achter hun werkzaamheden als gastvrouw. Loes Vels was als bestuurslid lange jaren actief en heeft zich o.a. voor de
streektaal zeer ingezet. Ook Jan Weustink is gestopt met zijn werkzaamheden als
gastheer. Hij was nauw betrokken bij de herstart van het museum in de jaren 70,
als bestuurslid actief, later ook als penningmeester en de laatste jaren als gastheer
in het museum. Voor zijn vele werkzaamheden heeft het bestuur hem tijdens de
vrijwilligersbijeenkomst in januari benoemd tot erelid.
Een financieel goed jaar. Veel leden betalen meer dan het verschuldigde minimum contributiebedrag, hetgeen een grote opsteker is. Ook het aantal Vrienden
van het museum werd weer uitgebreid en er kwamen meer bijdragen in de giftenbus. Verder ontvingen we een legaat van de heer H. Klein en een gift waarvan
de gever anoniem wil blijven. Deze gelden zullen worden gebruikt voor structurele verbeteringen in het museum.
Ook het aantal bezoekers nam weer toe. Er was veel waardering voor de expositie over de Stoomtram. Meer dan 8.000 bezoekers zagen tot en met december de
tentoonstelling, die derhalve verlengd is t/m 2 april 2017.
Verder werd op initiatief van Stad en Ambt Doesborgh de oude naam van het
pleintje vóór het museum, Vischmarkt, in ere hersteld. Ook werd het plantsoen
aan de Lindewal op ons verzoek, als eerbetoon aan onze bekende stadgenoot
T.C.A. Colenbrander, naar hem vernoemd: Theo Colenbrander Plantsoen.
Het Tweede Gasthuisboek is klaar en zal feestelijk worden aangeboden als het
vernieuwde Gasthuis in gebruik genomen wordt. Dan ontvangen alle leden een
bon waarmee ze een gratis exemplaar kunnen afhalen in het museum.
De notulen van de vergadering van 24 maart 2016 worden zonder wijzigingen
vastgesteld, zo ook het jaarverslag 2016 zoals opgenomen in bulletin nr. 121.
De penningmeester is zoals altijd voorzichtig en zegt dat hij redelijk tevreden is.
Zijn begroting is conservatief. ‘We rekenen ons niet rijk en blijven met beide
benen op de grond staan.’ We hebben dit jaar vier keer de oude films van
Doesburg vertoond. Deze extra inkomsten zullen worden gebruikt voor o.a. verbetering van de presentatie, voor collectiebeheer en aankopen. Maar we houden
de hand op de knip! Zoals reeds gemeld door de voorzitter, tientallen leden beta6

len meer contributie waarmee het bestuur weer extra zaken kan realiseren. Het
legaat is voor een groot deel gebruikt voor structurele verbeteringen in het
museum (vervanging van de vloer in de expositieruimte en vernieuwing van de
meterkast). De anonieme gift zal na overleg met de schenker gebruikt worden
voor re-styling van de bovenverdieping van nummer 9-11.
De kascontrolecommissie is bij monde van de heer Carl König van mening dat
de boekhouding goed voor elkaar is. Zij hebben ook de stukken van de
Vogelwerkgroep ingezien. Hun voorstel de penningmeester décharge te verlenen
voor het gevoerde beleid wordt dan ook zonder meer door de vergadering aangenomen.
De heer Carl König is aftredend en de kascontrolecommissie bestaat nu uit
mevrouw Francien Löverink en Rob Verhoef. Als nieuw reservelid wordt de heer
Jan van Petersen door de vergadering benoemd.
Ook de genoemde schenkingen in het bulletin nr. 121 vinden genade in de ogen
van de vergadering en worden officieel geaccepteerd.
Aftredend zijn de bestuursleden Antionette Seegers, Francien Mulder en Henk
Heyting. Zij opteren alle drie voor een nieuwe zittingsperiode en worden, daar er
geen tegenkandidaten zijn ingediend, door de vergadering herbenoemd.
In 2017 is de nieuwe expositie gewijd aan het Gelderse deel van de IJssel, van
Westervoort tot Zutphen. Met deze woorden sluit de voorzitter het huishoudelijk
deel van de jaarvergadering.
Na de pauze spreekt de heer Rob Verhoef over de strijd om Doesburg. Voor de
pauze over de strijd om de overgang van de IJssel op 10 mei 1940 en na de pauze
over de geallieerde opmars na 1944.
De vernielde resten van de noodbrug over de IJssel op 15 april 1945
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JAARVERSLAG 2017
VERENIGING STAD EN AMBT DOESBORGH
De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh, opgericht 27 september
1950, omvat het volgende gebied: Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek,
Lathum, Bahr, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, LaagKeppel, Hummelo en Eldrik. Dit is ongeveer het voormalige Richterambt
Doesborgh, omstreeks 1340. De vereniging exploiteert Streekmuseum De Roode
Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.
De vereniging heeft ten doel:
a. het verkrijgen, beheren, documenteren en exposeren van roerende goederen,
betrekking hebbende op de historie van het werkgebied;
b. het bevorderen van de studie en het eventueel publiceren van gegevens betreffende de historie, natuurhistorie, dialect en folklore van het werkgebied;
c. het activeren van werkgroepen binnen de vereniging;
d. het wekken van belangstelling voor, en het opsporen en verzamelen van alles
wat betrekking heeft op de onder b. genoemde onderwerpen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verwerven door aankoop, schenking en bruikleen van voorwerpen het
werkgebied betreffende ter plaatsing in haar streekmuseum De Roode Tooren,
gevestigd te Doesburg;
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b. het organiseren van exposities;
c. het wekken van belangstelling voor het streekmuseum;
d. het uitgeven van publicaties op het gebied van de in de doelstelling omschreven onderwerpen;
e. het organiseren van lezingen, excursies, cursussen en alle andere mogelijke
daartoe dienstige activiteiten;
f. stimuleren van onderzoek en activiteiten in werkgroepen op deelgebieden van
de doelstelling.
h. het regelmatig informeren van de leden middels een Informatiebulletin met
informatie over lezingen, activiteiten, tentoonstellingen, etc.
Het ledental per 31 december 2017 bedroeg:
Persoonlijke leden
. 178 x 1
Echtpaarleden
. 130 x 2
Gezinsleden
. 4x3
Vrienden
. 37 x 1
Totaal

178
260
12
37
-----487

De totale contributie bijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 6.642,61.
Er werd € 1.207,61 aan extra bijdragen ontvangen, geweldig!
De minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,00; echtpaar
lidmaatschap € 20,00; gezinslidmaatschap € 25,00; jeugdlidmaatschap € 7,50 en
Vrienden van De Roode Tooren € 50,00.
Bestuur:
G.M. (Rinus) Rabeling te Drempt, voorzitter, algemeen/pr, collectie, exposities,
certificering; mw. F.G.P. (Francien) Mulder-Bouman te Giesbeek, secretaris, vrijwilligers, exposities; C.A.M. (Carel) Rensing te Doesburg, penningmeester, personeel, registratie, exposities; mw. A.E.M. (Antionette) Seegers te Drempt,
bestuurslid, educatie, exposities; mw. C.A. (Nina) Herweijer te Doesburg,
bestuurslid, collectiebeheer, registratie, educatie, exposities, certificering; H.G.
(Han) Snijders te Doesburg, bestuurslid, technisch beheer, museumwinkel, exposities; H.J. (Henk) Heyting te Doesburg, bestuurslid, technisch beheer, registratie, exposities.
Het bestuur kwam 6x in vergadering bijeen en vele malen in kleiner verband ten
behoeve van b.v. exposities, projecten, onderhoud en depotbeheer. Daarnaast
neemt het bestuur de zondag openstelling voor zijn rekening.
Activiteiten van de vereniging:
In het verslagjaar werden diverse activiteiten georganiseerd. De lezingen, excursies, filmavonden en website werden door ongeveer 4118 personen bezocht:
lezingen en filmavonden 760, excursies 80, vestingwandelingen 48, website 3230.
17 januari:
Oude films van Doesburg;
19 januari:
Lezing ‘Cultuur en natuur in Iran,’ door de heer Jan Blokland
te Leidschendam;
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Vestingwandeling op de Hoge Linie

07 februari:
23 februari:
28 februari:
16 maart:
06 april:
20 april:
11 mei:
20 mei:
08 juni: ‘

15 juni:

Oude films van Doesburg;
Oude films van Doesburg;
Oude films van Doesburg;
Jaarvergadering met na de pauze lezing door de heer Rob
Verhoef te Doesburg, ‘De Strijd om de overgang van de IJssel
in 1940 en 1945’;
Avondexcursie olv Rob Verhoef langs kazematten en loopgraven;
Avondexcursie olv Rob Verhoef langs kazematten en loopgraven;
Lezing door de heer Henk Folmer te Wychen over ‘De effecten
van de reformatie op het maatschappelijk leven in onze regio’;
Vestingwandeling;
‘Het Hof te Dieren en andere Gelderse bezittingen van Twickel’,
lezing door mevrouw Aafke Brunt (archivaris van Twickel) en
de heer Wilke Schoemaker (beheerder Gelderse bezittingen
Twickel);
Presentatie van het Oude Gasthuisboek van Doesburg, 14371654. Werkgroep voorzitter Ton Pos hield een algemene inleiding, Margot Frankot sprak over de zorg in het Gasthuis in die
tijd en Carl König over de invloed van de oorlogshandelingen
op het Gasthuis;
10

24 juni:
01 juli:
16 september:
21 september:
07 oktober:
14 oktober:
02 november:
14 december:

Vestingwandeling;
Excursie naar het Hof te Dieren olv Wilke Schoemaker;
Vestingwandeling;
Lezing ‘Stille getuigen van een oorlog die nooit kwam’ door de
heer drs. Edwin Zweers;
De geplande excursie naar loopgraven en resten van bunkers in
het Bergher Bos bij Beek kon wegens gebrek aan aanmeldingen
helaas niet doorgaan;
Vestingwandeling;
‘Een ommekeer voor Doesburg, het ontstaan van IJsseldal en
IJssel’ door de heer dr. Kim Cohen te Utrecht;
‘Winterlandschappen en ijspret in de kunst’ door de heer drs.
Barry Heinrichs te Amerongen.

De in informatiebulletin nr. 124 aangekondigde lezingencyclus/cursus over de
IJssel kon door te geringe aanmelding helaas niet doorgaan.
Vestingwandelingen
Op zaterdag 20 mei, 24 juni, 16 september en 14 oktober werden er om 10.00 uur
speciale excursies georganiseerd naar de door Menno van Coehoorn ontworpen
vestingwallen (Hoge Linie, 1702). Ook tijdens de Gelderse Museumdag waren
er excursies naar de Hoge Linie. Tijdens de wandeling (ongeveer twee uur) is er
aandacht voor de vestingbouw en de natuuraspecten.
Stolpersteine
Er is nog steeds veel belangstelling voor de speciale folder die in 2016 verscheen
over de Doesburgse ‘Stolpersteine’. Op zaterdag 8 april werden de ‘Stolpersteine’ voor de derde keer gepoetst door een meisjesgroep van de Doesburgse
Scouting Isala. Vóór de scouts, gewapend met poetsdoeken en Brasso, erop uit
trokken, kregen zij in het streekmuseum een toelichting over de achtergrond van
dit fenomeen. Dit jaar lag de nadruk op de jeugd in de toenmalige Joodse
gemeenschap in Doesburg. Het ligt in de bedoeling deze actie jaarlijks te herhalen, zodat de messing gedenkplaatjes blijven opvallen.
Informatiebulletin
In het verslagjaar verschenen 7 informatiebulletins. Hierin o.a. opgenomen de
uitnodigingen voor lezingen, excursies en vestingwandelingen. Verder nieuws uit
het museum, verrassende aankopen/schenkingen en diverse andere activiteiten.
Financiën vereniging
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 24-25.
Jaarverslagen werkgroepen
De jaarverslagen over 2017 van de Archiefwerkgroep en de Vogelwerkgroep zijn
in dit bulletin opgenomen op pagina 21-23.
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JAARVERSLAG 2017
STREEKMUSEUM DE ROODE TOOREN
Openstelling streekmuseum
Na het vertrek van de heer Guus Bouwmeester in 2015 bleek het helaas niet meer
mogelijk om via een regeling een permanente bezetting voor de ontvangst van
bezoekers te realiseren. Vrijwilligers gastheer/gastvrouw en bestuursleden hebben vanaf dat moment deze taak op zich genomen. Dit vraagt veel van alle vrijwilligers, maar gelukkig is het enthousiasme groot en kunnen we bouwen op een
vaste (kleine) kern van medewerkers.
Vrijwilligers
In het afgelopen jaar heeft mevrouw Els Koster, die op woensdag de taak van
gastvrouw vervulde, afscheid genomen. Zij vertrok naar Nijmegen en we verloren in haar een zeer betrokken vrijwilligster. Paul Koch en Geert Anssems hebben aan het eind van het verslagjaar om gezondheidsredenen hun taak al gastheer
(tijdelijk) moeten stopzetten. Het bestuur zoekt nog steeds naar betrokken mensen die de taak als gastheer/gastvrouw op zich willen nemen. Er zijn vrijwilligers
nodig om het museum op een verantwoorde wijze open te kunnen houden.
Aanmeldingen/informatie bij Rinus Rabeling en Francien Mulder.
Op 31 december 2017 zijn als gastheer/gastvrouw actief: Frans Hofman, Paul
Koch, Peter Theuns, Dieke Theuns, Wieneke Weusten, Paul le Blanc, Geert
Anssems, Arend Bekendam, Jeannette Staarink, Dorien Hagedoorn en Henk de
Vries.
Ook op andere gebieden zijn we blij met de inzet van diverse vrijwilligers.
Collectieregistratie: Kees Evers, Walter van Til en Dorien Hagedoorn.
Technische assistentie wordt verleend door: Gerard Pelgrom, Freek Besselink en
Henk Witjes.
Nienke Noordermeer-Besijn is deskundig op het gebied van restauratie van glas
en aardewerk.
Bezorging Informatiebulletin: Jan Slotboom, Jan van Petersen, Joke Jonker,
Peter van den Brandhof, Trudy Brandsma, Loes Vels en Peter de Kock.
Verspreiding raambiljetten: Stiny Pelgrom, Joke Jonker, Marjolijn Rietschoten
en Nel Kolkman.
Bovengenoemde activiteiten worden voor een deel ook uitgevoerd/ondersteund
door bestuursleden.
Raad van Advies
De Raad van Advies bestond uit de heer dr. M. Groothedde, archeologie en
middeleeuwen; mevrouw drs. C.A. Herweijer, kunstnijverheid en museumbeheer; de heer J.W. van Petersen, stadshistorie, regionale geschiedenis; de heer
dr. J.A. van Essen, paleontologie; de heer A.L. Verheij, restauratie en behoud
schilderijen, de heer dr. A.H.G. Schaars, streekcultuur en dialect, mevrouw A.
Moonen, textiel en de heer G.J. Bouwhuis, beheer gebouwen.
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Sponsoring
Vrienden van De Roode Tooren. Naast sponsoren en betalende leden zijn we in
2014 gestart met het werven van ‘Vrienden van De Roode Tooren’. De minimale bijdrage per jaar hiervoor is € 50,-. Ook in 2017 kon de lijst van ’Vrienden’
weer wat worden uitgebreid. Vier Vrienden werden van de lijst afgevoerd.
Aan het eind van het verslagjaar hebben we de volgende Vrienden: Warenhuis
Staarink Doesburg, ARCX Monumentenzorg Doesburg, Monumentenvereniging
15 april 1945 Doesburg, Doesburgsche Mosterdfabriek Doesburg, Stadsbierhuys
De Waag Doesburg, Coffee Fresh Westhoff bv Drempt, Hubo Bouwmarkt
Doesburg, Autorijschool Wim Steintjes Drempt, Glasatelier Jevaba Doesburg,
BMV Advies Doetinchem, Restaurant De Liefde Doesburg, Garage Schel bv
Angerlo, JRS Bedrijfssupport Doesburg, Chinees Restaurant Xiang Man
Doesburg, Café Du Midi Doesburg, Heel Metaal bv Doetinchem, Timmer- en
aannemersbedrijf De Vries bv Hummelo, Revelman Woonkunst Doetinchem,
Hillenaar Optiek Doesburg, Rootz Hair & Care Doesburg, Viking Adventure
Sports Doesburg, Opmerkers marketing en communicatiebureau Doetinchem,
Robaard Interieurbouw Doesburg, Diabola Drempt, Etos Doesburg,
Hoog&Kamp Makelaars Doesburg, Sonneveld Rijwielen Doesburg, Kunstburg
Artsupplies Art & Gifts Doesburg, Doesburgkunst.nl, Guido J. Hengeveld
Schilderijenrestaurateur Overveen, Zilversmederij Blok Doesburg, Te Lindert
Notaris Doesburg, Cafetaria Reinders Doesburg, J.W.J. Derksen v.o.f. Doesburg,
Intec Specialistische Reiniging bv Doesburg, Wijnkoperij Van Ditmars
Doesburg, Stadshotel Doesburg, Het Arsenaal 1309 Doesburg.
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Openstelling
Het museum is behalve op maandag, dagelijks geopend. In 2017 zijn er nieuwe
openingstijden ingevoerd. Dinsdag tot en met vrijdag 11.00-17.00 uur; zaterdag
en zondag 13.00-17.00 uur. In de loop der jaren hebben we vastgesteld dat er veel
belangstelling was voor bezoek aan het museum in de middagpauze. Vandaar
deze wijziging in de openingstijden.
Tijdens de Culturele Zondagen is het museum geopend van 12.00-17.00 uur. De
bezetting op werkdagen werd verzorgd door de vrijwilligers Dorien Hagedoorn,
Arend Bekendam, Wieneke Weusten, Paul le Blanc, Henk de Vries en een aantal
bestuursleden. De zaterdagen worden verzorgd door de vrijwilligers gastheer/
gastvrouw Frans Hofman, Paul Koch, Jeannette Staarink, Peter Theuns, Henk de
Vries en bestuurslid Henk Heyting. De zondagen door het bestuur.
Bezoekers
Het bezoek aan ons museum is gratis. Het totaal aantal bezoekers in 2017 was
hoger dan het afgelopen jaar en bedroeg 11.978. De tentoonstelling ‘Doesburg en
de stoomtram, 1881-1957’ werd druk bezocht. In juni ging de nieuwe tentoonstelling onder de naam ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’ van start. Tot
nu toe hebben veel belangstellenden deze expositie bezocht en zijn bijzonder
enthousiast over inhoud en presentatie. In totaal werd het museum en de diverse
activiteiten door 16.096 personen bezocht.
Virtuele bezoekers
In 2014 werd onze website operationeel: www.deroodetooren.nl. Sander Snijders
(Diabola, Drempt) beheert de website en is met verdere uitbreiding aan de slag.
In het verslagjaar is ook de vogelwerkgroep aan de site toegevoegd.
Jongeren en scholen
In 2017 is het aantal jeugdige bezoekers in Streekmuseum De Roode Tooren licht
gestegen, maar bleef net onder de 1000 steken. Het museum staat uiteraard ter
beschikking van het Doesburgse onderwijs en ook scholen uit de regio bezoeken in
georganiseerd verband regelmatig het museum, soms in combinatie met een les.
Twee bestuursleden, Nina Herweijer en Antionette Seegers, zijn verantwoordelijk voor de educatieve activiteiten binnen het museum. Informatie en achtergronden bij exposities worden door hen verwerkt in opdrachten en speurtochten
die de leerlingen alleen of samen kunnen maken. Er zijn vrijwilligers die helpen
bij de lessen in het museum en in de binnenstad.
Voor deelname aan het lesproject over Doesburg in de Middeleeuwen wordt een vergoeding per leerling gevraagd, maar verder is bezoek van een schoolgroep gratis.
In 2017 hebben de groepen 3 en 4 van Basisschool Horizon Stad uit Doesburg
een middeleeuwen project op school gedaan. In het kader daarvan zijn ze in
maart en april voor de Middeleeuwen les naar het museum gekomen en hebben
zij zich ingeleefd in die tijd. De les is op maat aangepast voor deze wat jongere
groep. Ook de tocht door de stad werd aangepast waarbij de kinderen in het stadhuis en de Martinikerk konden rondkijken. Stadhuisbode Henk van der Horst
heeft ze een mooi verhaal verteld.
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Enkele deelnemertjes aan de Middeleeuwen les

In februari 2017 is groep 6 van BSO De Plattenburg uit Doetinchem naar het
museum gekomen voor de Middeleeuwen les. Zo’n les duurt de hele ochtend en
worden er meestal drie of vier begeleiders van het museum ingeschakeld.
Dorien Hagedoorn, Nina Herweijer, Gerard van der Kamp, Francien Mulder en
Wieneke Weusten hebben de lessen begeleid. De kostuums zijn ook weer voor
een deel gewassen en bijgewerkt.
Met Ben Bregman, adviseur erfgoed & onderwijs van Erfgoed Gelderland, is
overleg geweest met als doel onze les ook op de leerlijn Reizen in de Tijd te
plaatsen. Dit is een website waar scholen makkelijk de musea kunnen vinden die
een educatief aanbod hebben. Dit gaat in 2018 van start.
In samenwerking met de Carillon Stichting bezochten diverse groepen van het
basisonderwijs in Doesburg ook dit jaar weer het museum.
Er is een aantrekkelijke gratis fotospeurtocht door het museum voor incidentele
jeugdige bezoekers. Hierbij moeten de kinderen de voorwerpen in het museum
goed bekijken. Daardoor duurt het bezoek aan het museum langer en vaak helpen familieleden mee om alles te vinden en de antwoorden goed te formuleren.
Aan het eind wacht een kleine beloning.
Zaterdag 8 april kreeg het door ons genomen initiatief tot het schoonmaken/poetsen van de Doesburgse Stolpersteine een vervolg. Met hulp en inzet van 15
enthousiaste meiden van Scouting Isala Doesburg werden alle in 2009 in
Doesburg geplaatste Struikelstenen ’s ochtends bezocht en gepoetst. Vooraf werd
in De Roode Tooren een inleiding gehouden over de Joodse gemeenschap en de
deportatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een fijne samenwerking met de
jonge leden van Scouting Doesburg.
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Uitbreiding en actualisering presentaties
Nadat in 2015 de presentatie archeologie geheel is vernieuwd werd in 2016 de
expositiezaal geheel gerenoveerd. In 2017 werd het trappenhuis van Roggestraat
9-11 opgeknapt en nieuw ingericht. Er wordt nu o.a. ruim aandacht besteed aan
bekende Doesburgers. Ook is in het verslagjaar een begin gemaakt met groot
onderhoud in de ruimte religie, Doesburgs zilver en brandweer. De ruimte krijgt
een geheel nieuwe aankleding/presentatie. Naar verwachting zal een en ander in
maart 2018 gereed zijn.
Exposities
De expositie ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’ (28 mei t/m 25 februari
2017, verlengd tot 2 april) gaf een mooi beeld van een van de eerste stoomtramlijnen in ons land. De goederentramlijn Doesburg-Doetinchem is zelfs de lijn die
in ons land het langste in exploitatie is gebleven. De aanleg van de tramverbinding zorgde voor ontsluiting van de Achterhoek en mag in die tijd zeker grensverleggend worden genoemd. Zelfs de schipbrug over de IJssel bij Doesburg kon
door de tram worden bereden. Personen- en goederenvervoer zorgden er mede
voor dat de regio werd ontsloten. De expositie gaf een beeld van diverse facetten
van de stoomtram in Doesburg: o.a. de eerste aanleg, de perikelen in de gemeenteraad, het reizigers- en goederenvervoer, de bekende schipbrug als ‘obstakel’,
de diverse ongevallen in de loop der jaren, het trampersoneel, maar vooral ook
het afscheid in 1957. 8546 bezoekers bezochten deze tentoonstelling.
Expositie ‘De IJssel, de mooiste rivier van Gelderland’
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Ook de ‘Theo Colenbrander Salon’ trok in het hele verslagjaar vele belangstellenden. Uit alle delen van ons land komen regelmatig liefhebbers van keramiek
de semipermanente expositie over leven en werk van Doesburger Theo Colenbrander (1841-1930) bezoeken.
Op 23 juni ging de expositie ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’ van
start. Er wordt met name aandacht besteed aan het Gelderse deel, vanaf het begin
bij IJsseloord/Westervoort tot ongeveer Zutphen. Uiteraard ligt de nadruk op
Doesburg en haar directe omgeving. De tentoonstelling geeft middels diverse
thema’s interessante informatie over de rivier. De aspecten die o.a. aan bod
komen zijn natuurlijk het ontstaan van de huidige rivier en haar geschiedenis,
historische kaarten en prenten uit de 16e-19e eeuw, de rivier als handelsrivier
met name in de tijd van de Hanze, de scheepvaart en riviervisserij, bruggen en
veren met speciale aandacht voor de laatste schipbrug van Nederland bij
Doesburg. Ook wordt aandacht besteed aan de vele steenfabrieken langs de rivier
in deze regio; de oudste vermeldingen zelfs al in de 14e eeuw. Ook de natuur in
de uiterwaarden komt aan bod o.a. de ganzenopvang in de Fraterwaard. De
bezoekers kunnen genieten van indrukwekkende filmbeelden van de rivier vanuit de lucht. De vele prachtige actuele foto’s zijn gemaakt door ons lid Fred van
Daalen. Tot en met december 2017 bezochten zo’n 9.542 belangstellen de tentoonstelling. Vanwege de enorme belangstelling heeft het bestuur besloten de
tentoonstelling over de IJssel te laten doorlopen tot en met 13 mei 2018.
Activiteiten
Alle eerste zondagen van de maand was het museum uiteraard ook weer deelnemer aan de activiteiten rond de Culturele Zondag in Doesburg. Vanaf 12.00 uur
is het dan een drukte van belang in Doesburg, maar vooral ook in het museum.
8 en 9 april: Museumweekend. Meisjes van de Scoutinggroep Isala poetsten op
zaterdag de Stolpersteine.
12 t/m 15 juli: Doesburg Binnenste Buiten. Ruim 334 belangstellenden bezochten het museum tijdens deze drukke dagen in Doesburg. Uiteraard was er weer
een publieksactiviteit. Dit keer moesten de bezoekers 14 stadsgezichten van de
zeven Hanzesteden langs de IJssel benoemen. Niet gemakkelijk, maar toch veel
enthousiaste reacties. Overigens, de antwoorden waren op de expositie te vinden!
Op 9 september tijdens de landelijke Open Monumentendag vormde het museum
en de expositie over de IJssel een van de programmaonderdelen van die dag in
Doesburg.
Museumwinkel
De erfgoedwinkel voorziet in een behoefte voor het publiek en brengt het
museum extra (noodzakelijke) inkomsten. De winkelcommissie is steeds op zoek
naar interessante artikelen voor de verkoop die in het concept passen. Zo werden
er ook in het afgelopen jaar een aantal nieuwe artikelen toegevoegd en/of vervangen. Niet alleen honing van de Doesburgse imkers maar ook diverse soorten
jam en zelfgemaakte kruidenbalsems worden goed verkocht. Door een aantrekkelijke aankleding en uitstalling wordt er extra aandacht gevestigd op het
museum en de winkel.
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Hanzesteden herkennen was niet eenvoudig: de Rosmolenstraat in Hattem...

Promotie en publiciteit
Voor de activiteiten van het museum wordt veelvuldig informatie verzonden aan
lokale en regionale media. Helaas kan er op de frequentie en de omvang van de
plaatsing geen invloed worden uitgeoefend. Het is duidelijk waarneembaar dat
opgenomen informatie direct invloed heeft op bezoek uit Doesburg en de regio.
Voor elke expositie worden bijna 100 raambiljetten (in twee formaten) verspreid.
De Regiobode, Doesburg TV en de website Doesburg Direct nemen regelmatig
bijzondere bijdragen over onze activiteiten op. Ook de regionale media besteedden aandacht, alsmede enkele radio- en tv-programma’s.
Informatie over Streekmuseum De Roode Tooren, de historische vereniging Stad
en Ambt Doesborgh, alsmede onze Vogelwerkgroep is ook op internet te vinden:
www.deroodetooren.nl. Op YouTube zijn enkele filmpjes te bekijken over het
museum en de Theo Colenbrander Salon.
Uitbreiding collectie
In de agenda voor de jaarvergadering worden alle schenkingen vermeld. Het
bestuur dankt alle schenkers voor het gestelde vertrouwen. Wanneer een schenking niet past binnen de collectie, wordt er in overleg met de schenker naar een
andere museale bestemming gezocht of gaat het object retour naar de schenker.
Aangekocht werden: ‘Gezicht op Doesburg van over de IJssel’ door J. Casari;
Meisje op paard (circus?), olieverf op linnen, door Paul Whistler; staalgravure
Doesburg (ingekleurd, in lijst), ± 1840 uit: J.L. Terwen ‘Het Koninkrijke der
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Nederlanden voorgesteld in eenen reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezichten en beschreven’; Meisje met vogel (1973), Paul Whistler;
Fantasie landschap/tuin (1973), Paul Whistler; ‘Straatje te Doesburg’, 1928,
krijttekening in lijst, van Johanna Pieneman (1889-1986), via Veilinghuis
Peerdeman te Utrecht.
In het verslagjaar werden ter veiling ook twee bijzondere zilveren zoutvaatjes
aangekocht van de Doesburgse zilversmid Gerrit Christoffel Fels. Weer een
fraaie aanvulling van onze collectie Doesburgs zilver.
Museumregistratie
In december 2009 kreeg het museum het officiële keurmerk ‘gecertificeerd
museum’. Dit certificaat wordt, naar een uitgebreide audit, verstrekt door de
Stichting Museumregister Nederland. Hierna vinden periodiek herbeoordelingen
plaats. In 2018 zal er opnieuw een audit plaatsvinden. Nina Herweijer en Rinus
Rabeling coördineren een en ander en bereiden de nieuwe toetsing voor.
Inventarisatie collectie
Een werkgroep bestaande uit Nina Herweijer, Kees Evers, Walter van Til, Henk
Heyting en Carel Rensing heeft haar werkzaamheden voor een groot deel afgerond. Ook nieuwe aanwinsten worden door hen van tijd tot tijd toegevoegd,
beschreven en gefotografeerd. Het gehele objectenbestand wordt regelmatig verder uitgebreid met aanvullende achtergrondinformatie per voorwerp.
Depot
In wisselende samenstelling komt het bestuur elke maandagavond bijeen voor
verschillende museale activiteiten, depotbeheer en onderhoud.
Gerrit Christoffel Fels, twee zilveren zoutvaatjes 1790
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LAMBERT WESTERASTICHTING
De Lambert Westerastichting is genoemd naar ons eerste erelid Lambert Westera,
opperwachtmeester bij de plaatselijke politie. Hij was degene die direct na de
oorlog begon met het verzamelen van ’historische curiositeiten’. Deze kleine
verzameling, die zich bevond op het politiebureau en die later werd ondergebracht in een oudheidkamer op de zolder van het stadhuis, is de aanzet geweest
tot de oprichting van ’Stad en Ambt Doesborgh’ (1950). Voor deze pioniersactiviteiten is de heer Westera later tot erelid benoemd.
De activiteiten van de vereniging werden in de jaren vijftig/zestig van de vorige
eeuw geleidelijk minder en eind jaren zestig werd er een nieuwe start gemaakt.
De ledenactiviteiten kregen meer inhoud en de ’museumverzameling’ groeide
gestaag. De oudheidkamer op de zolder van het stadhuis werd verruild naar een
ruimte beneden, de voormalige secretarie (1971). Ook hier werd het ruimtegebrek al snel gevoeld.
Toen Doesburg in 1975 de beschikking kreeg over een nieuw politiebureau
kwam het oude bureau (Roggestraat 9-11) vrij. Uitgebreid overleg met het
gemeentebestuur van Doesburg resulteerde in de verwerving van genoemd pand.
Ingewonnen advies gaf aan dat het om diverse redenen verstandig was om het
onroerend goed onder te brengen in een aparte stichting. Deze stichting kreeg,
met toestemming van de kinderen, de naam van de inmiddels overleden heer
Westera. De restauratie/verbouwing kon casco worden uitgevoerd in het kader
van een speciale werkgelegenheidsregeling. De overige werkzaamheden werden
geheel in eigen beheer uitgevoerd.
Het pand, vroeger in de volksmond bekend als De Roode Tooren (naar de 16e
eeuwse stadsgevangenis in een van de stadstorens), werd in 1977 in gebruik
genomen als streekmuseum De Roode Tooren. In 1987 werd het complex uitgebreid middels aankoop van het winkeltje Roggestraat 13. De restauratie hiervan
werd uitgevoerd door de Stichting Stadsherstel Doesburg.
Stad en Ambt Doesborgh/De Roode Tooren huurt de panden van de Lambert
Westerastichting. De stichting zorgt o.a. voor het onderhoud. De stichting is lid
van Monumentenwacht Gelderland, die de panden jaarlijks inspecteert op de
bouwkundige en onderhoud-technische staat.
In de periode dat het museum beschikte over een Melkertbaan/ID-baan fungeerde de Lambert Westerastichting tevens als werkgever.
Het bestuur van de stichting is gelijk aan dat van Stad en Ambt Doesborgh, zodat
op een democratische wijze invulling van vacatures tot stand komt. De penningmeester verzorgt de financiële administratie. De kascontrolecommissie van de
vereniging heeft inzicht in de totale administratie van de Lambert Westerastichting.
In het verslagjaar werd uitgebreid onderhoud (schilderwerk) gepleegd aan
Roggestraat 13. In het komende jaar zal er bouwkundig onderhoud aan
Roggestraat 9-11 worden uitgevoerd en zal het pand weer worden geschilderd.
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WERKGROEPEN
Jaarverslag Archiefwerkgroep 2017
Het ei is gelegd! Na alle keren dat ik in deze verslagen moest melden dat het
Oude Gasthuisboek wel bijna maar nog niet helemaal af was, is het nu echt gepubliceerd. Op 15 juni 2017 is het boek tijdens een goed bezochte avond in de
Gasthuiskerk gepresenteerd, onder meer aan het bestuur van de Gestichten van
Weldadigheid, onze gastheer bij die gelegenheid. Dat was een passende plaats
voor deze presentatie, het boek maakt immers de geschiedenis van een van de
voornaamste voorgangers van de Gestichten beter toegankelijk. Mede dankzij
het werk van onze voorzitter, Rinus Rabeling, ziet het boek er mooi uit. Jammer
alleen dat – anders dan in het boek staat – de digitale versie van de transcripties,
de basis van de uitgave, nog niet kan worden geraadpleegd op de website van het
Streekarchief, die met (technische) problemen te kampen heeft. Ik hoop dat die
snel zullen zijn verholpen. Daarop wacht ook de publicatie op die site van de
transcripties van de oudste gasthuisrekeningen, die ik in vorige verslagen heb
aangekondigd. Maar verheugend is dat de transcripties van het Oude Gasthuisboek intussen wel kunnen worden geraadpleegd op de website van Stad en Ambt
Doesborgh (onder ‘werkgroepen’, ‘archiefwerkgroep’). Dus voor wie letterlijk
wil lezen wat er in dat Oude Gasthuisboek staat, daar is het te vinden.
Zoals in het laatste verslag gemeld is de werkgroep na het werk aan de gasthuisrekeningen in 2016 begonnen met de resoluties van de Doesburgse magistraat uit
de tijd van de Franse bezetting in de jaren 1672-1674. Daarmee zijn we in 2017
doorgegaan, waarbij we ook de samenvattingen van deze resoluties in het ‘chronologische repertorium’ van Johannes Gerardus Luyken uit 1802 hebben meegenomen. In september 2017 hebben we dit project afgerond. Het is de bedoeling
dat ook deze transcripties t.z.t. op het internet worden gepubliceerd.
Hierna was de beurt aan een nieuw onderwerp. Het leek de werkgroep aardig na
het Gasthuis en de Magistraat nu een andere instelling onder de loep te nemen.
Na enig heen en weer praten kwamen we uit op het archief van de Hervormde
kerk in Doesburg. Het oudste stuk in dat archief (nummer 1 van de inventaris) is
het kerkeraadsboek, dat in 1619 begint. Dit boek bevat de notulen van de wekelijkse vergaderingen. De eerste bladzijden zijn erg moeilijk te lezen, onder meer
doordat ze op sommige plaatsen verbleekt zijn en waterschade hebben opgelopen. Een gevolg daarvan is dat de leden van de werkgroep bij de maandelijkse
bijeenkomsten in het archief hun laptops e.d. moeten meebrengen om daarop
digitale foto’s van het handschrift te raadplegen. Zo te zien wordt dat verderop
in het boek beter. Ook de inhoud wordt dan waarschijnlijk interessanter: voorlopig zien we niet veel meer dan aantekeningen over ouderlingen en diakenen die
– al dan niet met excuus – afwezig waren bij de vergaderingen, maar als we verder vooruitkijken zien we heel andere verhalen.
Tegelijk met het begin van dit nieuwe project, in september, heeft de werkgroep
twee nieuwe leden kunnen verwelkomen, Wieneke Weusten en Lida Zuidberg,
en in oktober nog een, Dorien Hagedoorn. Daar zijn we heel blij mee. Aan de
andere kant hebben we helaas wat de bijeenkomsten betreft afscheid moeten
nemen van Jan Weustink, die vanaf het eerste begin – dus 25 jaar lang – actief
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lid van onze werkgroep is geweest en ook daarbuiten als lid van Stad en Ambt
Doesborgh op vele fronten actief was. In de werkgroep zullen we hem erg missen: niet alleen bracht hij een grote kennis van de Doesburgse geschiedenis in,
maar ook had hij altijd een grote bijdrage aan de plezierige sfeer. Gelukkig blijft
hij op de achtergrond meedoen. De werkgroep is nu als volgt samengesteld:
Maaike Bäumler-Boumeester, Margreet Frankot, Dorien Hagedoorn, Henny
Henrix (secretaris), Pim de Jonge, Bert Klees, Carl König, Frank Lange, Ton Pos
(voorzitter), Liesbeth Rensing-Veenenbos, Wieneke Weusten en Lida Zuidberg.
De bijeenkomsten van de werkgroep zijn weer gehouden in het Streekarchief in
Doesburg, waar Alex Koster en zijn medewerkers allerlei praktische hulp – en
koffie en thee! – bieden.
Doesburg, januari 2018 - Ton Pos
Jaarverslag Vogelwerkgroep 2017
De activiteiten van ons, vogelaars, zijn heel strak verbonden met het ritme van
de natuur. Uiteraard is het voorjaar daarin altijd het hoogseizoen. Je denkt dan al
heel gauw aan een lekker voorjaarszonnetje terwijl je met je laddertje koolmeeskastjes langs gaat of op de fiets bosjes afstroopt op zoek naar bewoonde buizerdnesten. Dit gebeurde in werkelijkheid ook wel zo. Maar wat ook gebeurde is
dat we in april ’s morgens om zes uur met rubberlaarzen aan de wei van Emtepol
in liepen om te gaan inventariseren. Het had ’s nachts echter gevroren dus na een
half uurtje sloffen door het berijpte gras kregen we toch akelig koude tenen. Of
tijdens de broedvogelinventarisatie in het Eldrikse. We lopen daar soms op
prachtig brede bospaden of over afgegraasd weiland met een zonnetje in de rug.
Maar soms ook door manshoge brandnetels waar je dan even later de netelige
gevolgen van onderwindt terwijl op datzelfde moment slierten van braamstruiken die overal en nergens vlak boven de grond proberen om je onderuit te halen.
Gelukkig viel er zowel in Emtepol als in Potjesweide/Hellestraat ook genoeg om
van te genieten. Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit en Bosrietzanger zorgden in Emtepol voor uiterst aangenaam verpozen. Ook Potjesweide en
Hellestraat verrasten ons met Kleine Bonte Specht, Spotvogel, Roodborsttapuit,
Gekraagde Roodstaart, Blauwborst en Snor. En alsof dat nog niet genoeg was
kwamen we oog in oog te staan met reeën, een vos en zelfs een das en een bever.
Een heel enkele keer gooide regen roet in het vogelaarseten. Bij de vogels is dat
niet anders. We constateerden dat buizerds hun nestactiviteiten afbraken na
dagenlange regen. Op een ander moment werd een paartje steenuilen verdrongen
door honingbijen die de kast hadden gekraakt zodat de steenuilen op zoek
moesten naar een andere stek.
Een broedseizoen verloopt ook wel eens zonder verrassingen. Zoals de Kool- en
Pimpelmezen en Boomklevers in de Groene Bedstee. Hun resultaten leken erg op
die van voorgaande jaren al was de bezetting wat minder. Zo ook op landgoed
Bingerden, waar alleen een aantal tweede broedsels opvallend was. Op en rondom Bingerden deden de roofvogels en uilen het prima. Het landgoed biedt kennelijk volop voedsel en rust voor onze kleine en grote vogels. In de rest van ons
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werkgebied verging het de roofvogels minder voor de wind. Slechts de helft van
de bewoonde nesten was succesvol.
Wel verrassend was het aantal getelde ganzen in de Fraterwaard. Dat lag nu 40%
lager dan in de voorgaande jaren. Eén jaar lagere aantallen zegt natuurlijk niet zo
veel. Mogelijk was er sprake van een slecht broedseizoen in het hoge noorden.
Pas wanneer de aantallen enkele jaren een neergaande lijn blijven vertonen is er
reden om te gaan zoeken naar de achtergronden ervan.
Voor geïnteresseerden is op de website van de vogelwerkgroep een volledig verslag te zien van alle activiteiten.
Februari 2018 - Aloys Sanders
Gerrit controleert een nestkastje op landgoed Bingerden
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Totaal €

Inkomsten €
contributie leden
bijdragen verenigingsactiviteiten
rente

6.845,00

7.564,25

6.720,00

6.300,00 6.642,61 6.450,00
500,00
914,00
265,00
45,00
7,64
5,00

begroting realisatie begroting
2017
2017
2018

Totaal €

saldo vereniging +

Uitgaven €
afdracht contributie (1/3 deel)
lezingen en excursies
overige verenigingsactiviteiten
informatiebulletin
administratiekosten
kosten internet
bankkosten
kantoorbenodigdheden
werkgroepen
representatie
overige uitgaven

Financieel overzicht Stad en Ambt Doesborgh 2017 / begroting 2018

6.845,00

6.915,87

648,38
6.720,00

2.100,00 2.214,20 2.150,00
1.300,00 1.196,38 1.130,00
200,00
47,45
600,00
1.425,00 1.758,14 1.140,00
500,00
696,85
620,00
620,00
534,09
580,00
200,00
195,59
200,00
100,00
126,69
100,00
200,00
146,48
150,00
100,00
50,00
100,00

begroting realisatie begroting
2017
2017
2018
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Totaal €

Inkomsten €
1/3 deel contributie leden
giften museum
subsidie Gemeente Doesburg
vrienden van het museum
overige bijdragen
eigen bijdrage tentoonstellingen
subsidies tentoonstellingen
verkoop museumwinkel
2.150,00
8.200,00
11.900,00
1.700,00
200,00
1.000,00
4.238,91 3.350,00
6.254,34 4.500,00

2.214,20
10.382,95
11.918,72
1.700,00
388,67

31.450,00 37.097,79 33.000,00

2.100,00
6.500,00
11.900,00
1.750,00
500,00
1.000,00
3.200,00
4.500,00

begroting realisatie begroting
2017
2017
2018

Totaal €

saldo museum +

Uitgaven €
lidmaatschappen
inkoop museumwinkel
kosten museumwinkel
aankoop publicaties
huur museum
gas en electra
belastingen
verzekeringen
beveiliging
collectiebeheer
onderhoud interieur
huishoudelijke dienst
telefoon
diverse kosten
aankoop en restauratie collectie
depotvoorzieningen
promotie
tentoonstellingen
educatie en presentatie
vrijwilligers
aflossing fonds culturele doeleinden
verzekering presentaties

Financieel overzicht Streekmuseum De Roode Tooren 2017 / begroting 2018

5.400,00
7.000,00
475,00
300,00
1.300,00
400,00
1.000,00
500,00
570,00
900,00
1.500,00
800,00
1.200,00
4.350,00
1.230,00
600,00
500,00
1.400,00

425,00
3.000,00
150,00

31.450,00 36.579,28 33.000,00

518,51

600,00
405,00
3.000,00 1.988,49
150,00
105,65
149,65
5.100,00 5.082,44
7.500,00 4.814,87
500,00
430,38
600,00
309,33
1.500,00
858,95
400,00
192,59
700,00 2.388,60
650,00
420,15
550,00
544,79
750,00 1.710,53
1.300,00 3.970,52
800,00
500,00
750,00 1.104,95
4.200,00 4.389,39
500,00 5.473,70
600,00
617,74
500.00
500,00
800,00
621,56

begroting realisatie begroting
2017
2017
2018

CONTRIBUTIEBETALING 2018
Net als voorgaande jaren maken we voor de contributiebetaling ook dit jaar weer
gebruik van een op naam gestelde contributienota voor het jaar 2018. Hierop staat
naast uw naam en adresgegevens ook een lidmaatschapsnummer vermeld. Wij
verzoeken u bij betaling dit nummer te vermelden. Uiteraard dient u gebruik te
maken van het in de nota vermelde IBAN-nummer.
De minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,-; Echtpaar lidmaatschap € 20,-; Gezinslidmaatschap € 25,-; Jeugdlidmaatschap € 7,50 en
Bedrijven/instellingen € 50,-.
Uiteraard wordt een hogere bijdrage bijzonder op prijs gesteld!

NIEUWE PRESENTATIE: BEROEMDE DOESBURGERS
Onlangs hebben we in het trappenhuis van ons museum uitgebreid onderhoud
uitgevoerd. Het geheel werd geschilderd, de wanden behandeld en er werd nieuwe verlichting aangelegd. Daarnaast werd de bestaande presentatie van vestingplattegronden vervangen door een portrettengalerij van beroemde Doesburgers.
Er wordt aandacht besteed aan Wemberich van Berchem (1580-1653), Jan de
Beijer (1703-na 1775), Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), Robert Jacob
Gordon (1743-1795), Willem de Vaynes van Brakell (1763-1843), Johan Conrad
van Hasselt (1797-1823), Alexander Ver Huell (1822-1897), Theodoor
Christiaan Adriaan Colenbrander (1841-1930) en Johan Bernard Ubbink (19211993). Van ieder is een portret opgenomen met enige algemene informatie.
Daarnaast is er voor de bezoekers een informatiebrochure (16 pag.) beschikbaar
met uitgebreide gegevens over onze bekende voorvaderen.
Bij dit Informatiebulletin ontvangt ieder lid een exemplaar van deze uitgave!
Van links naar rechts: Wemberich van Berchem, Jan de Beijer, Jan Hendrik van Kinsbergen
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10.000ste BEZOEKER EXPOSITIE DE IJSSEL
Een dezer dagen kon in het museum de 10.000ste bezoeker van onze expositie
‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’ worden begroet.
Het was mevrouw Mieke Louwsma-Hildering uit Zoetermeer. Ze was na vele
jaren weer enkele dagen in de streek en in haar geboortestad Doesburg. Ze was
erg enthousiast over het Doesburg van nu en over ons museum.
Uit handen van voorzitter Rinus Rabeling ontving zij ter herinnering aan dit voor
ons heuglijke feit een fraai boek over... De IJssel!

KOMENDE ACTIVITEITEN
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten op ons programma:
Donderdag 15 maart, 20.00 uur: Jaarvergadering met na de pauze lezing:
‘De gevaarlijke rivier, drie eeuwen strijd tegen overstromingen’
Donderdag 3 mei, 20.00 uur: Lezing ‘Het leven en optreden van Ludger in
onze regio’, door dr. D. Otten te Heerde.
Zaterdag 12 mei, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar de
Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
Zaterdag 16 juni, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar de
Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
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Beleef de linies: naar de Hoge Linie…
OOK WEER VESTINGWANDELINGEN IN 2018!
Ook in 2018 organiseren we weer een aantal bijzondere vestingwandelingen naar
de Hoge Linie. De excursies vinden plaats op de zaterdagen 12 mei, 16 juni,
15 september en 13 oktober. Het vertrek is telkens om 10.00 uur vanaf het viaduct ter hoogte van de Van Middachtenweg en de Coehoornsingel te Doesburg.
Men dient zich vooraf op te geven (uiterlijk tot vrijdag 15.00 uur) bij
Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313-474265 of via email:
museum@deroodetooren.nl.
Het unieke historische vestingmonument naar ontwerp van Menno van
Coehoorn, waarmee met de aanleg in 1701 is begonnen, is ook als natuur- en stiltegebied van grote waarde. Hiervan kunnen we op deze ochtenden uitgebreid
genieten en kennis nemen. De natuur laat zich van alle kanten bekijken en tussen
de begroeiing zijn de contouren van het eeuwenoude vestingwerk fantastisch
zichtbaar. De rondleiders zullen u over een en ander uitgebreid informeren.
De vestingwandelingen over de Hoge Linie worden ook dit jaar weer georganiseerd door Stad en Ambt Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren in samenwerking met de Stichting Menno van Coehoorn, Staatsbosbeheer en onze
Vogelwerkgroep. De duur van de wandeling is ongeveer twee uur. Het is raadzaam laarzen of stevig schoenen aan te trekken.

NIEUWE JAARFOLDER 2018
STREEKMUSEUM
DE ROODE TOOREN VERSCHENEN

2018

E

Onlangs is onze jaarfolder 2018 weer verschenen.
Het is gebleken dat hieraan grote behoefte bestaat
bij de toeristische sector in Doesburg en de wijde
omgeving.
In eerste instantie worden 5.000 exemplaren op
een gerichte wijze verspreid. Met name bij de
VVV en op diverse andere locaties in Doesburg,
maar ook bij diverse musea in de regio, op campings en bungalowparken.
Ter informatie hebben we bij dit Informatiebulletin
een exemplaar voor u bijgesloten.
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STREEKMUSEUM

DE ROODE TOOREN
DOESBURG

HERINRICHTING BENEDENZAAL MUSEUM
Onlangs is een begin gemaakt met een omvangrijke aanpassing van de benedenzaal in ons museum waar aandacht wordt besteed aan de verzameling Doesburgs
zilver, religie, openbaar bestuur en onze unieke collectie leren brandemmertjes.
De ruimte kreeg een uitgebreide schilderbeurt, ook de wanden werden behandeld. De uv-werende bescherming van de ramen werd gecontroleerd en de
stroomvoorziening werd aangepast. Op dit moment wordt gewerkt aan een
nieuwe inrichting van deze ruimte. Voor de presentatie van de objecten zijn
tevens nieuwe vitrines ontworpen. In de loop van maart zal een en ander gereed
zijn. Uiteraard bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen.

MUSEUMVERLICHTING NU OVER OP LED !
In de wintermaanden hebben we veel tijd en energie gestoken in het vervangen
van de museumverlichting door LED-verlichting. Hiervoor dienden enkele
armaturen te worden aangepast en werd elke spanning-rail gecontroleerd.
In combinatie met de reeds aanwezige bewegingsmelders hopen we uiteraard op
de energiekosten te besparen, maar ook een bijdrage te hebben geleverd aan het
milieu. De realisatie van een en ander kon mede geschieden dankzij de jaarlijkse
bijdragen van onze groep Vrienden van De Roode Tooren.

EXPOSITIE ‘DE IJSSEL ALS STRIJDTONEEL’
De volgende expositie in De Roode Tooren gaat op 21 juni van start en draagt
bovenstaande titel. Mede in het kader van het Erfgoedfestival Grenzen van
Gelderland wordt in deze expositie uitgebreid aandacht besteed aan de IJssel als
grensrivier tijdens de diverse krijgshandelingen in voorbije eeuwen langs de
rivier in de omgeving van vestingstad Doesburg en tussen IJsseloord en Zutphen.

29

Norbert Eeltink, Bert Fermin & Erica Rompelman

Leven en dood in de
Gasthuiskerk
Archeologisch onderzoek in en rond de
Gasthuiskerk in Doesburg

Doesburgse Archeologische Publicaties 11

DOESBURGSE ARCHEOLOGISCHE PUBLICATIES
Onlangs zijn er weer een drietal rapporten verschenen over recente opgravingen
in Doesburgs binnenstad in de reeks Doesburgse Archeologische Publicaties
(DAP). De verschijning van DAP 16 over Het Convent ‘Maria opten aelden
grave’, kwam mede tot stand door medewerking van het Doesburgs
Oudheidkundig Fonds (www.harenbergfonds.nl).
Alle tot nu toe verschenen rapporten zijn in onze museumwinkel verkrijgbaar:
DAP
DAP
DAP
DAP

1
2
3
4

DAP 5
DAP 6
DAP 7
DAP 8
DAP 9
DAP 10
DAP 11
DAP 12
DAP 13
DAP 14
DAP 15
DAP 16
DAP 17

Het convent van Maria op de Gracht
Twee Ooipoorten in Doesburg
Doesburg Diachroon
Prehistorische en middeleeuwse bewoningssporen
rond boerderij Tricht in Beinum
De terp van Dollemansstede
De Agragii Milites van Beinum
De Loddero en het Hooge Molenveld
De grondslag van de Antoniuskapel
Het diftarproject in Doesburg
Het Arsenaal in Doesburg
Leven en dood in de Gasthuiskerk
De Commanderij (deel 1)
Het Meester Frits Plein
De Schokker van het Zwarte Schaar
De Commanderij (deel 2)
Het convent ‘Maria opten aelden grave’
Achter het Gasthuis

(* DAP 12,13, 14 en 15 zijn in voorbereiding en nog niet verschenen).
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€
€
€

7,50
4,95
4,95

€ 4,95
€ 2,95
€ 19,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 6,95
€ 2,95
€ 14,95
............*
............*
............*
............*
€ 14.95
€ 14,95

JAARPROGRAMMA 2018
Donderdag 18 januari, 20.00 uur: Lezing, Verre Culturen: ‘Tibet, leven op het
dak van de wereld’, door Renske en Martin Idema te Velp.
Dinsdag 6 februari, 20.00 uur: Vertoning historische films Doesburg. Kaarten
à Euro 4,00 p.p. vanaf 30 januari in de voorverkoop bij het museum.
Dinsdag 20 februari, 20.00 uur: Vertoning historische films Doesburg. Kaarten
à Euro 4,00 p.p. vanaf 30 januari in de voorverkoop bij het museum.
Donderdag 1 maart: 20.00 uur: Lezing, ‘Een ommekeer voor Doesburg, het
ontstaan van het IJsseldal en IJssel’ door dr. Kim Cohen te Utrecht.
Donderdag 15 maart, 20.00 uur: Jaarvergadering met na de pauze lezing: ‘De
gevaarlijke rivier, drie eeuwen strijd tegen overstromingen’, door Ir. Ton Burgers.
Donderdag 03 mei, 20.00 uur: Lezing ‘Het leven en optreden van Ludger in
onze regio’, door dr. D. Otten te Heerde.
Zaterdag 12 mei, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar de
Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
Zaterdag 16 juni, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar de
Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
Donderdag 21 juni, 20.00 uur: Lezing ‘De Gelderse IJssel vormde de ruggengraat van de IJssellinie’, door Stichting De IJssellinie te Olst.
Zaterdag 30 juni, vertrek 13.00 uur vanaf De Bleek, Koepoortwal: excursie
naar het bijzondere IJssellinie-complex aan de IJssel bij Olst.
Donderdag 13 september, 20.00 uur: Lezing ‘Market Garden en de situatie in
ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog’, door Ad van Liempt te Nieuwegein.
Zaterdag 15 september, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar
de Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
Zaterdag 29 september, vertrek 13.00 uur vanaf De Bleek, Koepoortwal: excursie
naar het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum te Nijverdal.
Zaterdag 13 oktober, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar de
Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
Donderdag 25 oktober, aanvang 20.00 uur: Lezing ‘De Kozakken in Doesburg
en wijde omgeving (1813)’, door mr. dr. Wilfried Uitterhoeve te Nijmegen.
Woensdag 19 december, aanvang 20.00 uur: Optreden troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink te Vorden met zijn ‘Kerstvoorstelling 2018’.
Tentoonstellingen: t/m 13 mei 2018:‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’;
t/m 31 december 2018: ‘Theo Colenbrander (1841-1930), de eerste industrieel
vormgever van Nederland’; 23 juni 2018 t/m 22 april 2019: ‘De IJssel als strijdtoneel’, mede in het kader van het Erfgoedfestival Gelderland-Grensland.
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VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN

De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:
-

Warenhuis Staarink
ARCX Monumentenzorg
Monumentenvereniging 15 april 1945
Doesburgsche Mosterdfabriek
Stadsbierhuys De Waag
Coffee Fresh Westhoff bv
Hubo Bouwmarkt
Autorijschool Wim Steintjes
Glasatelier Jevaba
BMV Advies
Restaurant De Liefde
Garage Schel BV
JRS Bedrijfssupport
Chinees Restaurant Xiang Man
Café Du Midi
Heel Metaal BV
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Opmerkers, marketing en communicatiebureau
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Doesburgkunst.nl
Guido J. Hengeveld Schilderijenrestaurateur
Zilversmederij Blok
Te Lindert Notaris
Cafetaria Reinders
J.W.J. Derksen v.o.f.
Intec Specialistische Reiniging bv
Wijnkoperij Van Ditmars
Stadshotel Doesburg
Het Arsenaal 1309

Markt 7
Bergstraat 41
Koepoortstraat 20
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Informaticaweg 7
Ph. Gastelaarsstraat 5a
De Koppeling 1
Rietmaat 36
Meipoortstraat 54
Meipoortstraat 1
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Edisonstraat 60
Meipoortstraat 55
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 34
Burg. Nahuyssingel 34
Joan Mauritsplein 8
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Kraakselaan 61-63
Verhuellweg 29
Keppelseweg 36
Kloosterstraat 15 (Arsenaal)
Contre Escarpe 32
Kloosterstraat 15

schilderijenrestaurateur
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Overveen
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Hummelo
Doesburg
Doesburg
Doesburg

