Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 116, maart 2016
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 24 maart 2016:
JAARVERGADERING en TWEE LEZINGEN
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg
Zaterdag 2 april 2016:
INLEIDING en DEMONSTRATIE HISTORIE VAN DE VALKERIJ
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24 maart a.s. jaarvergadering met na de pauze twee lezingen:
Het laatste voorrecht:
ADEL EN JAcHT IN DE ZEVENTIENDE EN AcHTTIENDE EEuW
lezing door dr. Conrad Gietman te Geldermalsen
‘U jaagt, dat is goed. Men heeft altijd gejaagd. De inwoners van sommige landen
leven bijna uitsluitend van de jacht’. Deze woorden schreef Belle van Zuylen in
1798 aan een veertienjarig neefje dat net zijn eerste stappen op het jagerspad had
gezet. ‘Maar die hazen, zo beweeglijk’, vervolgde zij haar brief, ‘die snelle en
vrolijke vogels die u zojuist nog hebt zien lopen en vliegen, vindt u niet dat die
een trieste aanblik geven wanneer ze verfomfaaid in een wildtas zitten, met
gesloten ogen, hangende koppen, de poten ingetrokken en star? Ik geloof dat als
ik op m’n eentje leefde, ik nooit vlees zou eten.’ De schrijfster-philosophe leefde echter niet alleen, dus moest zij van jongs af deelnemen aan maaltijden waarbij talloze ooit vrolijke vogels en ooit beweeglijke hazen op grote schalen werden opgediend. In familiekring had zij dikwijls betoogd dat het jachtrecht zou
moeten worden afgeschaft en daarmee haar broers behoorlijk geërgerd.
Voor Belle van Zuylen was de jacht het symbool bij uitstek van adellijke privileges en adellijke onbeschaafdheid. Adel, schreef ze ooit bij een andere gelegenheid, dat is het recht om te jagen. Haar broers en bijna al haar standgenoten zullen het met die laatste uitspraak eens zijn geweest, maar deze volstrekt anders
hebben gewaardeerd. Zij beschouwden jagen juist als een adellijke roeping,
waarin het ‘wezen’ van hun adeldom tot uiting kwam. Veel edellieden waren dan
ook hartstochtelijke jagers. Maar deze passie voor de jacht leidde ook vaak tot
conflicten: ruzies tussen edelen onderling, maar ook ruzies met mensen uit andere sociale groepen die beweerden dat zij net als de adel het recht hadden om te
jagen. Conrad Gietman zal hier in zijn lezing verschillende voorbeelden van
geven. Die voorbeelden zijn vaak ontleend aan de Gelderse archieven.
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JAGERS EN STROpERS IN HET GRAAfScHAp BERGH, 1650-1750
lezing door drs Leon Wessels te Tubbergen
Ten tijde van de Nederlandse Republiek vormden de stad ’s-Heerenberg en de
omliggende heerlijkheden het graafschap Bergh. In het graafschap maakten de
heren Van den Bergh de dienst uit. De Van den Berghs waren het belangrijkste
rooms-katholieke adellijke geslacht van Gelderland. Deze familie bezat exclusieve jachtrechten in het graafschap. De meeste inwoners mochten niet jagen. In
de praktijk was ongerechtigd jagen of stroperij echter een veelvoorkomend probleem voor de heren Van den Bergh.
Wie waren deze stropers? Wat was hun sociaal-economische achtergrond? Wat
waren hun motieven om te stropen? Week de werkwijze van stropers af van de
formele jachtmethoden? En hoe probeerden de heren Van den Bergh het stropen
tegen te gaan? Leon Wessels geeft antwoord op deze vragen. Hij maakt een
reconstructie van de praktijk van jacht en stroperij in het graafschap Bergh tussen 1650 en 1750. Tijdens de lezing komen verhalen aan bod die hij heeft opgediept in de archieven van het graafschap Bergh.
Beide lezingen volgen na het huishoudelijk gedeelte van de jaarvergadering en
krijgen een vervolg met de inleiding en demonstratie over de valkerij op 2 april.
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Reinier de Vries in actie met zijn vogels tijdens een demonstratie.
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Zaterdag 2 april:
INLEIDING EN DEMONSTRATIE ‘DE HISTORIE VAN DE VALKERIJ’
door Reinier de Vries te Loenen
In 1998 kwam Reinier de Vries uit Loenen (Veluwe) voor het eerst in aanraking
met de valkerij. Een jaar later meldde hij zich aan bij een valkeniersvereniging
en leerde onder leiding van een aantal mentoren ‘het vak’. Hij behaalde zijn
valkeniers akte en zijn jachtakte en nu is hij één van de mensen in Nederland die
zich officieel valkenier mogen noemen en is hij de trotse bezitter van vier
buizerds, drie valken, zes uilen en een arend.
Tijdens de demonstratie vliegt Reinier de Vries met de woestijnbuizerds en
komen deze bij de aanwezigen op de hand. Na de buizerds zijn de valken aan de
beurt. Zij zullen hun pijlsnelle kunsten vertonen en leert men de echte betekenis
van iemand een loer draaien. Hierna zijn de uilen aan de beurt. Ook zij zullen bij
de aanwezigen op de hand komen.
Vooraf vertelt Reinier over de eeuwenlange historie van de valkerij, waarbij de
geschiedenis teruggaat tot in Mesopotamië en de tijd van de kruistochten. Hij
toont daarbij unieke beelden uit lang vervlogen tijden.
De valkerij is oorspronkelijk de kunst van het vangen en africhten van valken.
In de traditionele opvatting over de valkerij wordt aangenomen dat de kunst
begon in Mesopotamië. De oudste bewijzen komen uit de regeerperiode van
Sargon II (722-705 voor Christus). De valkerij in Europa is waarschijnlijk geïntroduceerd rond 400 na Christus, toen onder andere de Hunnen met een invasie
uit het Oosten kwamen. Frederick II van Hohenstaufen was een van de eerste
Europese edelen die interesse toonde in de valkerij. Er wordt gezegd dat hij zijn
kennis heeft opgedaan van Arabieren, die op dat moment oorlog voerden in zijn
gebied. Hij kreeg een handleiding over valkerij van Maomyn, die hij liet vertalen naar het latijn. Na enkele wijzigingen van zijn kant resulteerde dat in ‘De
Arte Venandi cum Avibus’ (‘De kunst van het jagen met vogels’).
Vanuit de historie is de valkerij altijd al een populaire bezigheid geweest. Tevens
was het een statussymbool voor de Europese edelen in de middeleeuwen en voor
feodale Japanners. Eieren en kuikens van roofvogels waren vrij zeldzaam en
duur, en omdat het laten opgroeien en trainen van een havik of valk veel tijd, geld
en ruimte kost, was de valkerij min of meer alleen weggelegd voor de mensen
van adel. In Japan waren er strikte beperkingen wie, met welke dieren, waar
mocht jagen.
Het beloofd een unieke belevenis te worden!
Zaterdag 2 april zal hij een en ander aan ons presenteren op een passende
locatie in het buitengebied van Drempt, aanvang 14.00 uur. Vertrek om 13.30 uur
vanaf parkeerplaats De Bleek aan de Koepoortwal.
Kosten van deelname Euro 6,00 p.p. voor leden, niet-leden betalen Euro 8,00.
Belangstellenden dienen zich vooraf op te geven tijdens openingsuren in het
museum (474265) of via museum@deroodetooren.nl. Max. deelname 40 personen.
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JAARVERGADERING
Uitnodiging voor alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
jaarvergadering op donderdag 24 maart a.s., aanvang 20.00 uur, in Het
Meulenhuus’, Bergstraat 48 te Doesburg.
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter.
2.
Behandeling notulen van de vergadering van 19 maart 2015, waarvan
het verslag in dit bulletin is opgenomen.
3.
Behandeling jaarverslag 2015. Ook dit verslag treft u in dit bulletin aan.
4.
Behandeling financieel verslag over 2015, evenals de begroting 2016.
Zie eveneens in dit bulletin.
5.
Verslag van de Kascontrolecommissie, de heren Frans Hofman en
Carl König (reservelid mevrouw Francien Löverink).
6.
Benoeming lid Kascontrolecommissie, de heer Frans Hofman is aftredend. Tevens benoeming nieuw reservelid.
7.
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 verzamelcriteria wordt voorgesteld onderstaande objecten aan de collectie
toe te voegen:
- De heer J.W. ten Holt te Doetinchem, medaille Drusia/Van Kinsbergen
Marsch 01-08-1936;
- De heer H. Snijders te Doesburg, boodschappenboekjes van de firma
A. van den Bold, kasboekje Doesburgsche Schoolvereniging, evenals
nota’s, kasstukken, kwitanties e.d., pasfotomapjes van de firma Schuizeman en Fokken, speldje Doesburg 1237-1937, sticker Doesburg 750;
- Aangetroffen in de brievenbus, insigne rood-wit-blauw van het Gymnastiek Verbond, 1868-KNGV-1948, insigne rood vilt (wapenschild
vorm, vermoedelijk gymnastiekvereniging Eendracht), borduurwerk;
- Schenking/overdracht door stadsarchief, logospeldjes van Gieterij
Barend Ubbink & Co. te Doesburg, set boekensteunen Gieterij Barend
Ubbink, houten herinneringsplaquette betreffende eerste gietstuk Disamatic (1 april 1970), diverse gietijzeren plaquettes;
- De heer B. Polman te Doesburg, zakkenstempel afkomstig van de
stoomkorenmolen van de familie Polman aan de Contre Escarpe,1920);
- De heer C. Hartjes te Zelhem, voorwerpen afkomstig van zijn vader
Matthijs Adrianus Hartjes (1918-1986), o.a. glas-in-lood raampje met
diverse Doesburgse stadsgezichten, klein gereedschap en leren tassen
afkomstig van zadelmakerij Hartjes, wissellijsten met werkstukken
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bouwkunde van de Technische School (1931), klemwerktuig voor leerbewerking;
- De heer Kees Scheepers te Doesburg, pentekening van Erik Elsas
(1988) voorstellende De Roode Tooren (nr. 13);
- NN, badhanddoek Martinikerk Doesburg, collectezakje huwelijksgeschenk prinses Juliana en prins Bernhard, stadswapen (in kruissteek),
stadsvlag Doesburg, aansteker met Martinitoren;
- Stadsarchief Doesburg, trotseerloodje MB (afkomstig uit Doesburg),
herinneringsmedaille (Ned. Antillen);
- De heer J.B. van der Meulen te Doesburg, tas met inhoud, o.a. factuur
firma Heintzberger;
- De heer P. Jacobs te Didam, fotoalbum 1937-700 jaar stadsrechten;
- De heer A. Kroon te Dieren, poppen-/kinderwagen en paspop beschilderd door Paul Whistler, twee kleurenlitho’s ook van Paul Whistler;
- De heer R. Bulten te Doesburg, houten windmolen (straatversiering
Doesburg 750);
- Mevrouw R. Riewald-Rutten te Nijmegen, diverse boeken met als
onderwerp Doesburg, mappen met foto’s en krantenartikelen o.a. van de
werkgroep reünie 1987, fotomateriaal Doesburg in WO II. Overgedragen aan het stadsarchief;
- De heer J.W. van Petersen te Doesburg, voorraadpotten ‘De IJsel’
(Welling) groot vermicelli, klein rijst;
- De heer J. Vervoort, prent Jo Jansen (Barrière Meipoort);
- De heer J. Willemsen te Doesburg, tekening Jo Jansen (kerk), schilderij Jo Jansen (Gasthuiskerk);
- Familie Wentink, Doesburg, schilderij Jo Jansen;
- Familie Visschers te Doesburg, herinneringstegel ‘Doesburg Bevrijd’
(16 april 1945);
- Familie Weustink te Doesburg, 3 wandborden (De Roode Tooren, het
Gasthuishofje en De Waag, 1987);
- De heer J.Z. Westenberg te Doesburg, kleerborstels van Woninginrichting Hendriksen te Doesburg (ca. 1938);
- Mevrouw De Laak-Hendriksen te Doesburg, diverse boeken over
Doesburg;
- De heer A. Scholten te Zutphen, bord ANWB-monumenten, emaille,
‘Raadhuis’;
- De heer W. van Til te Doesburg, telefoongids Doesburg tot januari
1954, map/omslag Doesburgse bedrijven;
- De heer J.Z. Westenberg te Doesburg, speld 50 jaar lid KNZV (Kon.
Ned. Zangers Verbond) ooit uitgereikt aan de heer Gieling, uitbater van
café De Korenbeurs (nu De Liefde) aan de Beitelstraat;
- De heer Th. Hulshof te Doesburg, schilderij watertoren, schildje 100
jaar Doesburg, tegel Doesburg;
- Mevrouw M.H. Snijders-Rosie te Doesburg, een groot aantal voorwerpen betreffende Doesburg 750 en medicijndoosjes en -flesjes van o.a.
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8.

9.

Drogisterij Radstake Doesburg, vaas (De IJsel, Doesburg, bruin glazuur,
hoogte 26 cm), drie mosterdpotjes (2x DM, 1x JBD = J. Burgers
Doesburg), suikertang (verzilverd met stadswapen Doesburg), medicijndoosjes in diverse maten allemaal W. Meijering, apotheker te Doesburg,
stopflesjes en schroefpotjes in diverse maten van J.A.E. Kroon, apotheker te Doesburg, diverse doosjes van de firma Vester en van R. Hofs,
buttons, vaantjes, stickers bestreffende diverse activiteiten in Doesburg
en de regio;
- De heer Han Snijders te Doesburg, vaantje koninginnedag 2012, button Doesburg aangenaam, button Doesburg 25 jaar Binnenste Buiten,
medaille Autofietsvierdaagse VVV Doesburg;
- Mevrouw H. Luijtze-van der Wal te Langweer, oranjeappel vaasje in
originele verpakking, beker met opschrift Juliana 1948 (destijds uitgegeven door de Ireneschool), doosje van de firma Hofs, een aantal
handwerken gemaakt op de Ireneschool en een naambord dr. B.J. van
der Wal, tandarts;
- De heer A.R. Beem te Doetinchem, verzameling knipsels en documentatie Doesburg, overgedragen aan het stadsarchief;
Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Carel Rensing en
Han Snijders. 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 zullen dr Conrad Gietman te Geldermalsen en drs Leon Wessels te
Tubbergen twee lezingen verzorgen over: ‘Het laatste voorrecht: Adel en jacht in
de zeventiende en achttiende eeuw’ en ‘Jagers en stropers in het graafschap
Bergh, 1650-1750’.
Aanvullende informatie hierover op pagina 2 en 3 van dit Informatiebulletin.
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NOTuLEN
van de jaarvergadering van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ op donderdag 19 maart
2015 in ‘Het Meulenhuus’ te Doesburg.
Aanwezig zijn ruim 50 leden. Bericht van verhindering is binnengekomen van
het bestuurslid Nina Herweijer; verder van de leden Henny en Bert Maas,
Marijke Peelen en Bert Broeder.
De eerste consumptie gaat zoals gebruikelijk op kosten van de vereniging.
In zijn openingswoord spreekt de voorzitter van een bijzonder goed jaar. Bijna
13.000 bezoekers mochten we in het jaar 2014 in ons museum begroeten. Ook
financieel was het een goed jaar. Meer en meer maken leden een extra bijdrage
over naast de normale contributie. Ook het aantal Vrienden van De Roode Tooren
is weer gestegen.
Er zijn het afgelopen jaar diverse aanpassingen gedaan in het museum. De presentatie bodemvondsten is opnieuw ingericht. De archeologische objecten zijn
ondergebracht in nieuwe vitrines. Ook de skeletjes, gevonden bij de
Gasthuiskerk, zijn hier fraai geëxposeerd. Dit alles is mogelijk gemaakt o.a. door
een bijdrage van de Rotary en de gemeente Doesburg. De eerste ruimte op de
begane grond is opnieuw ingericht. Een nieuwe vitrine maakte het mogelijk meer
van de gerestaureerde brandemmertjes (een eerder adoptieproject) te laten zien.
Ook de andere objecten, waaronder de verzameling Doesburgs zilver, zijn
opnieuw gepresenteerd. Teksten zijn aangepast en er zijn ‘zaalbladen’ geschreven voor de bezoekers. Het ligt in het voornemen van het bestuur ook de andere
ruimtes in de toekomst op deze manier aan te pakken. Verder bericht de voorzitter dat we op zoek zijn naar een nieuw buitendepot en doet een oproep aan de
leden te melden wanneer zij een geschikte locatie weten. Echter, de kosten blijven
stijgen; de subsidie van de gemeente Bronckhorst is weggevallen. Het blijft dus
noodzakelijk op de kleintjes te letten. Het bestuur kijkt met veel plezier terug op
een arbeidzaam maar zeker succesvol jaar.
De notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2014 worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Ook het jaarverslag 2014 wordt, onder dank aan de secretaris, vastgesteld.
De penningmeester is tevreden over de financiën. Het batig saldo is wat hoger
dan het voorgaande jaar. Meer contributie van de leden, meer giften in de
‘armenbus’. De verkopen in de winkel blijven aandacht vragen; we moeten blijven zoeken naar een goed assortiment.
De begroting voor 2015 is conservatief, maar sluitend. We wachten af wat de toekomst ons brengt aldus de penningmeester. Het bestuur wil graag de laagdrempeligheid van vereniging en museum vasthouden. Voorlopig wordt er dus niet gesproken over een verhoging van de contributie.
De kascontrolecommissie bericht bij monde van de heer Frans Hofman dat zij
alles perfect in orde bevonden hebben. De penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid.
De heer Herman Bakker is aftredend als lid van de kascontrolecommissie, die nu
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dus bestaat uit de heren Frans Hofman en Carl König. Als reservelid wordt
mevrouw Francien Löverink door de vergadering benoemd.
De in de agenda vermelde schenkingen onder punt 7 worden aanvaard. De voorzitter licht nogmaals het collectiebeleid toe.
Volgens rooster zijn aftredend voorzitter Rinus Rabeling en Nina Herweijer.
Beiden worden door de vergadering bij acclamatie herbenoemd.
De voorzitter vraagt aandacht voor een feestelijk moment. Han Snijders maakt
namelijk al 40 jaar deel uit van het bestuur. In 1975 trad hij, als groentje, toe tot
het bestuur. Hij maakte de restauratie van het pand Roggestraat 9-11 mee toen de
toenmalige oudheidkamer in het stadhuis te klein werd. Hij werkte met veel
enthousiasme mee aan meer dan 120 exposities, waarbij hij van onschatbare
waarde was bij o.a. het maken van diorama’s. Hij is verantwoordelijk voor vele
technische zaken in het museum, zoals verlichting en veiligheid. Voor zijn vele
werkzaamheden in Doesburg werd hij eerder koninklijk onderscheiden. De voorzitter spreekt zijn grote waardering uit voor alle werkzaamheden en inspanningen die Han Snijders voor de vereniging verricht heeft. Hij laat dat vergezeld
gaan door een fraaie prent van de oude smidse van Vossers in Doesburg.
Mevrouw Krabbenbos complimenteert het bestuur tijdens de rondvraag met het
mooi uitgevoerde jaarverslag.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering rond 20.30 uur.
Tijdens de pauze komen nog meer belangstellenden binnen voor de vertoning
van Oude Films uit Doesburg die ingeleid worden door Han Snijders. Met veel
enthousiasme volgt men de beelden en het commentaar van de inmiddels meer
dan 60 aanwezigen bij de beelden is niet van de lucht.
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JAARVERSLAG 2015
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 ter
plaatsing in haar streekmuseum De Roode Tooren, gevestigd te Doesburg;
b. het organiseren van exposities;
c. het wekken van belangstelling voor het museum;
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 activiteiten in werkgroepen op deelgebieden van de doelstelling.
Ledental en contributie:
Het ledental per 31 december 2015 bedroeg:
Persoonlijke leden
.169x1 169
Echtpaarleden
.136x2 272
Gezinsleden
. 3x3
9
Vrienden
. 33x1 33
---------------Totaal
483
De contributiebijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 6.767,61.
Er werd € 1.037,61 aan extra bijdragen ontvangen, fantastisch!
De minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,-; echtpaar lidmaatschap € 20,-; gezinslidmaatschap € 25,-; jeugdlidmaatschap € 7,50 en vrienden € 50,-.
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Bestuur:
G.M. (Rinus) Rabeling te Drempt, voorzitter, algemeen/pr, collectie, exposities;
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. N. (Nina) Herweijer te Doesburg, bestuurslid, collectie, registratie, educatie, exposities; 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 en projecten.
Activiteiten van de vereniging:
In het verslagjaar werden diverse activiteiten georganiseerd. Op 6 dinsdagavonden vond een speciale lezingencyclus/cursus plaats in het kader van 70 jaar
bevrijding. De lezingen en excursies werden door 884 personen bezocht: cursus
40-45 296, lezingen 395, excursies 45, vestingwandelingen 125, palmpaasoptocht 23. Voor twee vestingwandelingen waren er helaas te weinig aanmeldingen.
22 januari: ‘Myanmar… op blote voeten door het Gouden Land. Een reis door
Birma’, door Jan en Ada Rosman te Hellendoorn;
17 februari: ‘Van vijanden omringd, Doesburg tijdens crisis en oorlog, 19301945’, door drs. Henk Pleiter;
03 maart: ‘Het Englandspiel/Engelandvaarder Ben Ubbink (1921-1993)’, documentaire met inleiding door Jean Kreunen te Hengelo G.;
17 maart: ‘Het mysterie van de houten bommen in de Tweede Wereldoorlog’,
door drs. Jean Dewaerheid (Brussel);
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19 maart: Jaarvergadering, aansluitend presentatie historische Doesburg films uit
de verzameling van Stad en Ambt Doesborgh, ingeleid door Han Snijders;
28 maart: Palmpaasoptocht;
31 maart: ‘Vliegtuigcrashes in de omgeving van Doesburg tijdens de Tweede
Wereldoorlog’, door Karl Lusink (ARGA) te Drempt;
14 april: ‘Krieg am Niederrhein’, film met inleiding door dipl.ir. Richard Sühling
(Raesfeld/Dld);
18 april: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
28 april: ‘Operatie Market Garden’, door drs. Wybo Boersma, oud-directeur
Airborne Museum Oosterbeek;
07 mei: ‘Hooibergen in het Gelderse rivierengebied’, door drs. Suzan Jurgens te
Apeldoorn;
16 mei: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
13 juni: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
20 juni: Dagexcursie Houtzagerijen in Oost-Gelderland;
25 juni: ‘Met de hond en de hondenkar terug in de historie’, door Bert Willemen
te Rijen;
18 juli: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
15 augustus: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
10 september: ‘De Gelderse riviervisserij tussen 1700-1950’, door dr. Aart Bijl
te Zaltbommel;
19 september: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
17 oktober: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
22 oktober: ‘Over papiermakers, molens en wasbazen’, door drs. Huub Ummels
te Hoog-Soeren;
07 november: Excursie naar het IJzermuseum/ICER te Ulft;
10 december: ‘Over oude en antieke kerstversiering’, door Egbert Dikken, Zwolle.
Straatnaamgeving
In een brief van 9 februari 2012 heeft het bestuur bij de gemeente Doesburg een
verzoek/voorstel ingediend om de oude naam van het pleintje voor het museum
weer in ere te herstellen: Vischmarkt.
Gelijktijdig is gevraagd het parkje bij de Lindewal te vernoemen naar de in 1841
in Doesburg geboren ontwerper van o.a. keramiek T.C.A. Colenbrander: Theo
Colenbranderplantsoen. Colenbrander geniet internationaal grote bekendheid!
Per brief van 10 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethou-
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De overkapte visverkoop op de Vischmarkt omstreeks 1900
ders laten weten in te stemmen met de naam Vischmarkt en dat het verzoek
betreffende het Theo Colenbranderplantsoen in februari 2016 wordt behandeld.
Informatiebulletin
In het verslagjaar verschenen 6 informatiebulletins. Hierin o.a. opgenomen de
uitnodigingen voor lezingen, excursies en vestingwandelingen. Verder nieuws uit
het museum, verrassende aankopen/schenkingen en diverse andere activiteiten.
Historische verenigingen in de gemeente Bronckhorst
Jaarlijks vindt er een informele bijeenkomst plaats met de historische verenigingen in de gemeente Bronckhorst (HV Oud-Vorden, HV Steenderen, OV Hengelo
HV Salehem en Stad en Ambt Doesborgh). In het verslagjaar werd gezamenlijk
een cursus genealogie voor beginners georganiseerd, waaraan ook enkele leden
van onze vereniging hebben deelgenomen.
Financiën vereniging
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 26 en 27.
Jaarverslag archiefwerkgroep 2015
Het jaarverslag van de werkgroep is opgenomen op pagina 23 en 24.
Jaarverslag vogelwerkgroep 2015
Het jaarverslag van de werkgroep is opgenomen op pagina 25.
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JAARVERSLAG 2015
STREEKMuSEuM DE ROODE TOOREN
Beheerder museum:
Tot november van het verslagjaar was Guus (G.) Burgemeester tot grote tevredenheid in het museum actief als beheerder. Hij vervulde de taak van gastheer en
verzorgde tevens het dagelijks onderhoud en het voorraadbeheer van de
museumwinkel. Daarnaast verrichtte hij kleine reparaties en verleende hij ondersteuning bij de inrichting van tentoonstellingen. Het bestuur heeft hem in een
besloten bijeenkomst bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Er is nog geen opvolger voor hem gevonden. Voorlopig nemen een aantal
bestuursleden zijn taak als gastheer/-vrouw tijdens de winteropening over. Er
wordt naar een permanente oplossing gezocht.
Vrijwilligers:
Gastheer/gastvrouw: Frans Hofman, Paul Koch, Henk Scholten, Peter Theuns,
Loes Vels en Jan Weustink. Om gezondheidsredenen is Gerard Louwes gestopt
als vrijwilliger. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet. Henk Scholten was een
aantal maanden door ziekte afwezig, maar heeft zijn taken gelukkig weer kunnen
hervatten. Er hebben zich het afgelopen jaar ook nieuwe vrijwilligers aangemeld.
Mevrouw Marijke de Jonge en de heer Gerard Anssems gaan het team versterken.Wij wensen hen succes en vooral veel plezier bij het verrichten van de werkzaamheden.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in december
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Registratie en/of presentatie: Cees Evers, Walter van Til en Dorien Hagedoorn.
Technische assistentie: Gerard Pelgrom en Freek Besselink (elektrotechniek e.d.).
Bezorging bulletin: Jan Slotboom, Jan Wanders en Jan van Petersen. Jan
Wanders heeft in de loop van dit jaar te kennen gegeven te willen stoppen met
het rondbrengen van de informatiebulletins in zijn wijk. Peter de Kock heeft zijn
taak overgenomen.
Verspreiding raambiljetten: Joke Jonker, Marjolijn Rietschoten en Nel Kolkman.
Bovengenoemde activiteiten worden voor een deel ook uitgevoerd/ondersteund
door bestuursleden.
Raad van Advies:
De heer drs. E.J. Harenberg, archeologie en middeleeuwen; mevrouw drs. N.
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, mevrouw A. Moonen; textiel en de heer G.J. Bouwhuis, beheer
gebouwen. Door het overlijden van mevrouw A. Kutsch Lojenga moet de vacature voor kunsthistorie nog worden ingevuld.
Sponsoring:
De werkzaamheden ten behoeve van het museum worden mede mogelijk
gemaakt door sponsoring, deels in geld deels in materiële ondersteuning. In dit
kader kunnen genoemd worden Robaard Interieurbouw te Doesburg, SIJN ictservices te Doesburg en Guido Hengeveld schilderijenrestaurator te Doesburg.
Voor de realisering van de zomertentoonstelling werd een belangrijke bijdrage
ontvangen van het provinciaal project Gemaakt in Gelderland.
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 Euro
50,-. Ook in 2015 kon de lijst van ’Vrienden’ worden uitgebreid.
Aan het eind van het verslagjaar zijn dit: Warenhuis Staarink Doesburg, ARCX
Monumentenzorg Doesburg, Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg,
Doesburgsche Mosterdfabriek Doesburg, Stadsbierhuys De Waag Doesburg,
Evenementenservice Alfun bv Doesburg, Coffee Fresh Westhoff Drempt, Hubo
Bouwmarkt Doesburg, Autorijschool Wim Steintjes Drempt, Glasatelier Jevaba
Doesburg, Stein Boeken Doesburg, BMV Advies Doetinchem, Restaurant De
Liefde Doesburg, Restaurant De Bonte Hond Doesburg, Garage Schel bv
Angerlo, JRS Bedrijfssupport Doesburg, LekkerszenZo 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 and Care
Doesburg, Youprinting.nl Doetinchem, Viking Adventure Sports Doesburg, LBN
Assist Zelhem, Robaard Interieurbouw Doesburg, Diabola Webdesign Drempt,
Etos Doesburg, Hoog&Kamp Makelaars Doesburg, Sonneveld Rijwielen
Doesburg, Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Doesburg, Doesburgkunst.nl
Doesburg.
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Openstelling:
Het museum is behalve op maandag, dagelijks geopend. Dinsdag tot en met vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur; zaterdag en zondag 13.30-16.30 uur. In
de periode 1 november tot en met 31 maart is het museum ’s morgens gesloten.
Tijdens de Culturele Zondagen is het museum geopend van 12.00-17.00 uur. De
bezetting op werkdagen werd verzorgd door beheerder Guus Burgemeester (tot
november 2015). De zaterdagen worden verzorgd door de vrijwilligers gastheer/gastvrouw en de zondagen door het bestuur. In tijden van vakantie en vrije
dagen van de beheerder vindt vervanging plaats door vrijwilligers en bestuur. Na
het vertrek van de beheerder werden de vacante uren eveneens ingevuld door
bestuursleden.
Bezoekers:
Het bezoek aan ons museum is gratis. Het totaal aantal bezoekers in 2015
bedroeg 11.363. Ten opzichte van vorig jaar een kleine teruggang (2014: 12.525).
Een duidelijke oorzaak is moeilijk aan te wijzen. Landelijk gezien lagen de cijfers bij de kleine musea ook lager dan het jaar ervoor.
De tentoonstelling ‘Gemaakt in Doesburg, twee eeuwen bedrijvigheid’, die liep
van 19 juni 2015 tot en met 7 februari 2016 was een groot succes en werd
buitengewoon goed bezocht.
Camerabewaking:
In het verslagjaar werd het aanwezige camerabewakingssysteem, aangeschaft in
1977 (!), vervangen door een nieuw geavanceerde uitvoering met meer camera’s.
Alle ruimten kunnen nu vanuit de centrale entree door de gastheer/gastvrouw
worden geobserveerd. De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Vrienden.
Jongeren en scholen:
In 2015 is Streekmuseum De Roode Tooren door 613 jeugdige bezoekers
bezocht. 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.
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. Klassen van het basisonderwijs uit Drempt en Angerlo bezochten het
museum, o.a. in het kader van Open Monumentendag.
Ter gelegenheid van Doesburg 777 zijn de scholen uitgenodigd voor een speciale
les Middeleeuwen. Hier hebben de Doesburgse scholen helaas weinig gebruik
van gemaakt.
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Er is een aantrekkelijke gratis speurtocht door het museum voor incidentele jeugdige bezoekers. Hierbij moeten de kinderen de voorwerpen in het museum goed
bekijken. Hierdoor duurt het bezoek aan het museum langer en vaak helpen de
familieleden mee om alles te vinden en de antwoorden goed te formuleren.
Tijdens het speciale schoolproject van de Doesburgse Carillonstichting hebben
diverse schoolklassen uit de bovenbouw het museum bezocht.
Op zaterdag 24 oktober werd weer deelgenomen aan de Gelderse Museumdag,
speciaal voor kinderen. Het thema was dit keer ‘tussen Droom & Daad’, tevens
het thema van de Dag van de Geschiedenis. Aan de hand van een aantal uitgebeelde situaties in het museum konden de kinderen zich inleven in de vroegere
bewoners van Doesburg en hun eigen dromen/gedachten invullen.
Uitbreiding en actualisering diverse ruimtes:
De vloer in de grote expositiezaal is dringend aan renovatie toe. Al eerder waren
er problemen met de plavuizen vloer. Dit openbaarde zich opnieuw in december
2015. De lopende expositie ‘Gemaakt in Doesburg’ zal daarom een maand eerder stoppen, zodat er tijd is voor het aanbrengen van een nieuwe vloer. Een en
ander zal gereed zijn vóór de volgende expositie, ‘Doesburg en de stoomtram,1881-1957’.
In 2014 werd ook een begin gemaakt met de restyling van de ruimte ’geestelijk
leven en openbaar bestuur’. Inmiddels zijn nieuwe vitrines geplaatst en ingericht.
Ook voor het onderwerp ‘Brandbestrijding’ werd een nieuwe vitrine ontworpen,
zodat we nu meer van de prachtige, gerestaureerde lederen brandemmertjes
kunnen laten zien. Alleen de wanden moeten nog aangepast worden. Teksten en
presentatie zijn aangepast, verbeterd en uitgebreid. Er zijn zaalteksten gemaakt
en in het Engels en het Duits vertaald. De reacties van het publiek zijn positief.
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Virtuele bezoekers:
Onze website www.deroodetooren.nl is sedert vorig jaar operationeel. Sander
Snijders (Diabola, Drempt) beheert de website en werkt aan verdere uitbreiding
en verbetering. Het lag in de bedoeling dit in 2015 af te ronden en de vogelwerkgroep hierin te integreren. Helaas heeft dit project vertraging opgelopen.
Exposities:
‘Kastelen en adellijke huizen langs IJssel en Oude IJssel’. Expositie t/m 2 maart
2015. De tentoonstelling gaf veel informatie over de geschiedenis van diverse
huizen en toonde vele kaarten en afbeeldingen vanaf de 17e eeuw. Fred van
Daalen, de bekende landschapsfotograaf, had alle objecten in de huidige tijd
vastgelegd. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt in het kader van het project IJssel-ID, dat de identiteit van de IJsselvallei in kaart wil brengen.
‘Doesburg viert feest, 1937 en 1987’. Expositie van 28 maart t/m 16 mei. Naar
aanleiding van Doesburg 777 werd een kortlopende expositie ingericht over de
feestelijkheden bij het 700-jarig bestaan in 1937 en over Doesburg 750 in 1987.
De dames Weustink, Löverink en Hagedoorn, die ook in 1987 bij de organisatie
van de feestelijkheden betrokken waren hebben hieraan meegewerkt. Veel materiaal werd beschikbaar gesteld door het stadsarchief.
‘Gemaakt in Doesburg’. Expositie van 12 juni 2015 t/m 7 februari 2016. In het
kader van het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland’ werd een bijzonder overzicht samengesteld van verdwenen bedrijfjes in de 19e en 20e eeuw, die voor
veel bedrijvigheid en werkgelegenheid zorgden in de stad. Voor veel bezoekers
uit Doesburg en omgeving een feest van herkenning, bij bezoekers van ‘buiten’
was er vooral verbazing over de grote bedrijvigheid in onze stad. Voor deze
expositie ontvingen we een stimuleringsbijdrage van € 1000,- van de provincie
Gelderland. Het merendeel van de getoonde voorwerpen was uit eigen collectie.
Ook werden er interessante objecten beschikbaar gesteld door nazaten van de
toenmalige ondernemers.
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Activiteiten:
15 t/m 18 juli: Doesburg Binnenste Buiten. Ruim 400 belangstellenden bezochten het museum tijdens deze drukke dagen in Doesburg. Ook was er weer een
quiz, dit keer natuurlijk over de expositie Gemaakt in Doesburg.
24 oktober: Gelderse Museumdag, speciaal voor kinderen. Het thema was dit
keer ‘tussen Droom & Daad’, tevens het thema van de Dag van de Geschiedenis.
Museumwinkel:
De museumwinkel 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. Honing van de Doesburgse imkers werd al een paar jaar verkocht. Daar
kwamen afgelopen jaar o.a. diverse jams en een zelfgemaakte kruidenbalsem bij.
Door een aantrekkelijke aankleding en uitstalling in de etalage wordt er extra
aandacht gevestigd op de winkel.
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 is de informatie over De Roode Tooren en de historische vereniging Stad en
Ambt Doesborgh 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 o.a. een wapenschildje met stadswapen, metaal/hout; een
vaas van Pottenbakkerij De IJsel, getijgerd decor; een winterlandschap met
watermolen (Doesburg?) door Cornelis Marinus Willem Mongers (1806-1875),
aquarel en een olieverf schilderij met gezicht op windmolen en Martinitoren door
Van Londen.
Afstoten objecten:
In verband met het vastgestelde collectiebeleid is de verzameling Oranjehuis van
mevrouw Jo Vesterink overgedragen aan de familie (Bruines-)Vesterink.
Het uitgebreide bodemarchief van onze werkgroep Archeologie is ondergebracht
bij de gemeente Doesburg en zal worden beheerd door de stadsarcheologische
dienst Zutphen-Doesburg. Werkgroepleden zullen nog geruime tijd werkzaam
zijn bij het beschrijven en depotgereed maken van het materiaal.
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Impressie van de expositie ‘Gemaakt in Doesburg, twee eeuwen bedrijvigheid’
Museumregistratie:
In december 2009 kreeg het museum het officiële keurmerk ‘gecertificeerd
museum’. Dit certificaat is 5 jaar geldig, hierna vindt weer een herbeoordeling
plaats. Nina Herweijer en Rinus Rabeling coördineren dit vervolgtraject. In 2015
werden de criteria aangepast en in 2016 zal weer een nieuwe audit plaatsvinden.
Inventarisatie collectie:
Een werkgroep bestaande uit Nina Herweijer, Kees Evers, Walter van Til, Henk
Heyting en Carel Rensing kwam regelmatig op maandag bijeen om delen van de
collectie te beschrijven en te fotograferen.
Depot:
In wisselende samenstelling komt het bestuur elke maandagavond bijeen voor
depotbeheer en onderhoud. Omdat het bestaande ‘buitendepot’ moest worden
ontruimd i.v.m. een wijziging van bestemming zijn deze objecten tijdelijk elders
opgeslagen. Een nieuwe locatie voor het buitendepot is nog niet gevonden. Wel
zijn er hierover onderhandelingen gaande.
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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 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.

22

In 1987 werd het complex uitgebreid middels aankoop van het winkeltje
Roggestraat 13, de restauratie 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 onderhoudstechnische 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 heeft
inzicht in de totale administratie van de Lambert Westerastichting.

WERKGROEpEN
Jaarverslag Archiefwerkgroep 2015
Zoals verwacht heeft de werkgroep begin 2015, dus precies 400 jaar na het
opmaken van die rekening, de transcriptie van de rekening van gasthuismeester
Jan Otten over het jaar 1614 (eigenlijk 1614/1615) voltooid. De rest van het jaar
zijn we bezig geweest met het transcriberen van de rekening van diezelfde gasthuismeester over 1616. Omdat we al vertrouwd waren met zijn handschrift en de
manier waarop hij de administratie voerde bleek dat vrij gemakkelijk te zijn.
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In december is deze transcriptie voltooid. Bij het transcriberen hebben we de
gebruikelijke werkwijze gevolgd: voorbereiding thuis door tweetallen, plenair
lezen in de werkgroep en controle achteraf door twee leden, dit jaar Henny
Henrix en Liesbeth Rensing.
Ook bij deze rekening was het weer interessant om te zien waar het Gasthuis zijn
inkomsten vandaan haalde en waaraan het deze besteedde. Op beide punten
waren de overeenkomsten met het jaar 1614 uiteraard groot, maar er waren toch
ook verschillen. En ook in deze rekening ontdekte Jan Weustink hier en daar
behoorlijke fouten in de berekening, soms bij de omrekening van maten en
gewichten naar een bedrag op een regel en soms bij de optelling van die regels
op een bladzijde.
In januari 2016 is de werkgroep aan een nieuw project begonnen, namelijk de
resoluties (besluiten) van de magistraat van Doesburg in het jaar 1672. Ook voor
Doesburg was dit bij uitstek een rampjaar, alleen al door de belegering en verovering door Lodewijk XIV. Dat zal vast repercussies hebben gegeven in de
beraadslagingen van het stadsbestuur, die we hopen aan te treffen in dit resolutieboek. Maar de eerste ervaringen wijzen uit dat de resoluties ook verder een
breed beeld van de Doesburgse samenleving in het rampjaar opleveren.
Bovendien is het de bedoeling dat beeld nog verder te verbreden door na de resoluties te gaan kijken in andere archiefstukken uit deze periode.
In augustus heeft de werkgroep een excursie naar het Gelders Archief in Arnhem
gemaakt. We zijn daar gastvrij ontvangen en rondgeleid door ons oud-lid Peter
Wouters. Daarbij kwam vooral het moderne archiefbeleid aan de orde. Het was
indrukwekkend om te zien hoe dat werkt en ook verder was deze excursie zeer
interessant. Het gebouw daar biedt natuurlijk ook allerlei faciliteiten die het
Streekarchief in Doesburg niet heeft. Maar we beseften wel dat daar onder meer
tegenover staat – voor onze werkgroep heel belangrijk – dat oude archiefstukken
hier heel wat makkelijker toegankelijk zijn dan in Arnhem!
Enkele werkgroepleden zijn ook dit jaar verder gegaan met het werk aan het oude
Gasthuisboek. We zijn vooral bezig geweest met het op elkaar afstemmen – o.m.
typografisch – van de eerder ingeleverde teksten. Dat is nu bijna gebeurd. Als de
geplande illustraties ook zijn verzameld is het geheel ongeveer persklaar.
Zoals nog in het vorige verslag is gemeld is in januari 2015 ons lid Anna Marie
Kutsch Lojenga overleden. In februari heeft Carel Rensing zich teruggetrokken.
Voor het overige is de samenstelling van de werkgroep in 2015 niet veranderd,
maar in januari 2016 zijn twee nieuwe leden toegetreden, Maaike BäumlerBoumeester en Els Verhoef. Dat betekent dat de werkgroep per 1 januari 2016 de
volgende leden heeft: Gerrit Banda, Maaike Bäumler-Boumeester, Margreet
Frankot, Henny Henrix (secr), Pim de Jonge, Bert Klees, Carl König, Frank
Lange, Ton Pos (vz), Liesbeth Rensing-Veenenbos, Els Verhoef en Jan Weustink.
Ook in 2015 zijn we weer gastvrij ontvangen in het Streekarchief door Alex
Koster en zijn medewerkers, in het bijzonder Diny Kirchhoff.
Ton Pos
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Jaarverslag Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh 2015
Na vier seizoenen achter elkaar inventariseren in het open weidegebied van de
Fraterwaard was het heel plezierig om de bosvogels weer eens onder de loep te
nemen. Daar komt nog bij dat de Kruisbergsche Bosschen een buitengewoon
fraai en afwisselend gebied is waardoor er ook de nodige variatie is in het aantal
soorten vogels. Landschappelijk vallen natuurlijk de bijzondere en unieke rivierduinen op en de prachtige vennen. Gelukkig wordt er stevig gewerkt aan het
onderhoud van de vennen om te zorgen dat we daar tot in lengte van jaren van
kunnen blijven genieten. We waren rondom de vennen ook aangenaam verrast
door de aanwezigheid van ronde zonnedauw en wolfsklauw.
Omdat het bosgebied nogal uitgestrekt is kozen we voor twee inventarisatieroutes. Ondanks die tweedeling bleek elke ronde toch twee tot drie uur in beslag te
nemen. Het is zeker geen straf om ’s morgens hier rond te wandelen maar na drie
uur geconcentreerd afstropen van ieder bosperceel raakt de accu toch wat verzwakt en neemt de trek in een bak koffie navenant toe. Echt bijzonder aan de
resultaten was de aanwezigheid van de volledige club spechten die in Nederland
voorkomt. Tijdens iedere ochtendwandeling werden meerdere soorten gehoord
en of gezien. Ook de aanwezigheid van de gekraagde roodstaart was een uiterst
plezierige ervaring en het kekkeren van havik of sperwer was meerdere ochtenden de kers op de taart.
Het algehele resultaat van de inventarisatie in de Kruisbergsche Bosschen viel
zeker niet tegen, al zijn er zeker ook enkele ‘minnen’ geconstateerd. Bijvoorbeeld het ontbreken van de boomvalk. Dit zou echter wel passen binnen de trends
die door Sovon zijn geschetst. Jammer genoeg misten we ook de raaf. Hoewel
het belangrijkste broedgebied van de raaf nog steeds de Veluwe is, hadden we
gehoopt dat de raaf bij ons vaste voet aan wal zou zetten.
Over ‘minnen’ gesproken, daar is zeker sprake van bij het resultaat van de
kleine nestkastjes in de Groene Bedstee. Dramatisch lage aantallen uitgevlogen
jongen! Alfons Kelderman suggereert in zijn verslag dat er mogelijk meerdere
‘daders’ in beeld kunnen zijn. Ook de roofvogels hadden geen goed jaar.
Kerkuilen hadden een duidelijke dip, dit ten gevolge van de muizendip. Ook de
steenmarter speelde dit seizoen een dramatische rol! Nog veel meer spannende
zaken heeft Frans Stam in zijn bijdrage over de roofvogels en uilen in het uitgebreide jaarverslag verwoord. Die bijdrage heeft hier en daar wel iets weg van een
detective! Aanbevolen leesstof dus. Het uitgebreide jaarverslag van de werkgroep ligt in het museum ter lezing.
Aloys Sanders
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Totaal €

Inkomsten €
contributie leden
bijdragen verenigingsactiviteiten
rente
cursus 1940-1945

8.525,00

9.504,39

6.475,00

6.300,00 6.767,61 6.300,00
310,00
145,00
75,00
170,00
101,78
100,00
1.745,00 2.490,00

begroting realisatie begroting
2015
2015
2016

Totaal €

saldo vereniging +

uitgaven €
afdracht contributie (1/3 deel)
lezingen en excursies
overige verenigingsactiviteiten
informatiebulletin
cursus 1940-1945
administratiekosten
kosten internet
bankkosten
kantoorbenodigdheden
werkgroepen
representatie
overige uitgaven

financieel overzicht Stad en Ambt Doesborgh 2015 / begroting 2016

8.525,00

9.504,39

689,11
6.475,00

2.255,87 2.100,00
1.164,04 1.060,00
308,31
315,00
1.254,18 1.065,00
1.255,30
549,20
600,00
417,62
600,00
230,39
180,00
1.120,33
150,00
151,26
200,00
225,00
108,78
200,00
155,00

2.100,00
1.340,00
550,00
1.300,00
1.345,00
595,00
670,00
250,00

begroting realisatie begroting
2015
2015
2016
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Totaal €

Inkomsten €
1/3 deel contributie leden
giften museum
subsidie Gemeente Doesburg
vrienden van het museum
overige bijdragen
bijdragen tentoonstellingen
verkoop museumwinkel
2.255,87
6.434,23
11.918,72
1.650,00
765,23
1.665,00
4.513,90

2.100,00
6.500,00
11.900,00
1.500,00
500,00
1.000,00
4.500,00

saldo museum +

uitgaven €
lidmaatschappen
inkoop museumwinkel
kosten museumwinkel
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 tentoonstellingen

26.815,00 29.202,95 28.000,00 Totaal €

2.100,00
6.000,00
11.500,00
1.500,00
650,00
765,00
4.300,00

begroting realisatie begroting
2015
2015
2016

financieel overzicht Streekmuseum De Roode Tooren 2015 / begroting 2016

853,85

564,80
2.498,68
118,73
664,87
500,00
613,28

785,04
2.016,56
778,67
5.082,44
6.783,71
408,64
334,27
1.303,43
1.344,30
911,42
674,33
518,69
457,33
1.989,91

630,00
3.000,00
200,00
5.100,00
8.200,00
450,00
520,00
1.500,00
400,00
600,00
600,00
550,00
600,00
1.000,00
800,00
600,00
1.000,00
500,00
600,00
500,00
650,00

26.815,00 29.202,95 28.000,00

760,00
2.600,00
185,00
5.100,00
8.100,00
410,00
255,00
1.200,00
350,00
500,00
420,00
540,00
670,00
750,00
250,00
650,00
1.650,00
700,00
575,00
500.00
650,00

begroting realisatie begroting
2015
2015
2016

cONTRIBuTIEBETALING 2016

Door veranderingen in 2015 van het geautomatiseerd betalingsverkeer maken
wij ook dit jaar weer gebruik van een op naam gestelde contributienota voor het
jaar 2016. 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!

VESTINGWANDELINGEN 2016

Op zaterdag 30 april, 25 juni en 24 september worden er om 10.00 uur speciale
excursies gehouden naar de door Menno van Coehoorn ontworpen vestingwallen
(Hoge Linie, 1702). Tijdens de wandeling (ongeveer twee uur) is er aandacht
voor de vestingbouw en de natuuraspecten. Deelname alleen na opgave (tijdens
de openingsuren) bij Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313-474265 of
per email museum@deroodetooren.nl. Stevig schoeisel/laarzen aanbevolen.
Voor grotere groepen is het ook mogelijk om na afspraak op een ander tijdstip
deze wandeling te maken.
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pALMpAASOpTOcHT

Ongeveer 40 jaar lang vond via Stad en Ambt Doesborgh/Streekmuseum De
Roode Tooren in Doesburg de Palmpaasoptocht plaats. Vele jaren werd de
optocht mede mogelijk gemaakt door de Doesburgse Ondernemersvereniging en
verleende het muziekkorps der Voormalige Schutterij haar medewerking. Het
aantal deelnemers (ooit 150 kinderen) liet de laatste jaren een duidelijk teruggang zien. In 2015 was het aantal deelnemers zelfs teruggelopen tot 23. Zeer
teleurstellend. De organisatie kost geld en vraagt veel tijd. Dit alles staat niet
meer in verhouding tot het geringe aantal deelnemers. Daarom heeft het bestuur
besloten geen Palmpaasoptocht meer te organiseren. Jammer dat deze traditie
daarmee gaat verdwijnen.

STOLpERSTEINE

De speciale folder die vorig jaar verscheen over de Doesburgse ‘Stolpersteine’
werd zeer goed ontvangen door het publiek. Op zaterdag 18 april werden in het
kader van 70 jaar bevrijding, de ‘Stolpersteine’ gepoetst door een meisjesgroep
van de Doesburgse Scouting. Vóór de scouts, gewapend met poetsdoeken en
Brasso, erop uit trokken, kregen zij in streekmuseum De Rooode Tooren een uitgebreide toelichting over de achtergrond van dit fenomeen. Het ligt in de bedoeling deze actie jaarlijks te herhalen, zodat de messing gedenkplaatjes blijven
opvallen.
Dit jaar vindt deze activiteit plaats op zaterdagochtend 23 april.
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JAARpROGRAMMA 2016
van de historische vereniging “Stad en Ambt Doesborgh”, lezingen 20.00 uur in
het Meulenhuus, Bergstraat 48, Doesburg.
Donderdag 21 januari: Verre Culturen: ‘Een pelgrimstocht in Japan, 88 tempels’,
door mevrouw Aly Wagenvoorde te Delden;
Donderdag 24 maart: Jaarvergadering met na de pauze twee lezingen: ‘Het laatste voorrecht, adel en jacht in het oosten van Nederland’ door dr. Conrad
Gietman te Geldermalsen en ‘Stropersverhalen uit het land van Bergh’ door drs.
Leon Wessels te Tubbergen;
Zaterdag 2 april: Inleiding en demonstratie over de historie van de valkerij op een
buitenlocatie in de omgeving van Doesburg, door valkenier Reinier de Vries uit
Loenen;
Donderdag 19 mei: Lezing ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’ door Jaap
Nieweg te Hoorn;
Donderdag 16 juni: Lezing ‘Verdwenen dorpen in Gelderland’ door Bert Stulp te
Doesburg;
Donderdag 22 september: Lezing ‘De Romeinse limes en waterwerken in
Gelderland’ door drs. Jan Verhagen te Zevenaar;
Donderdag 27 oktober: Lezing ‘Sint Maarten 1700 jaar, 316-2016’, door Chris
van Deventer van het Sint Maartensberaad te Utrecht;
Donderdag 15 december: Lezing ‘De geschiedenis van de Kerstkribbe’, door Jan
de Vries te Wolvega;
Zaterdag 17 december: Dagexcursie naar de Advents- und Krippenmarkt in
Kevelaer (Dld).

EXpOSITIEpROGRAMMA 2016
Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13, Doesburg:
t/m 31 december: ‘Theo Colenbrander, 1841-1930’, de eerste industrieel vormgever van Nederland, geboren te Doesburg, overleden te Laag-Keppel.
7 mei 2016 t/m 25 februari 2017: ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’.

NIEuWE VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN

Aan het begin van dit jaar hebben we weer 7 nieuwe Vrienden mogen begroeten!
Dit zijn: Guido J. Hengeveld Schilderijenrestaurateur, Kerkstraat 29, Doesburg;
Zilversmederij Blok, Roggestraat 12, Doesburg; Te Lindert Notaris, Kraakselaan
5a, Doesburg; Cafetaria Reinders, Kraakselaan 61-63, Doesburg; J.W.J. Derksen
v.o.f., Verhuellweg 29, Doesburg; Intec Specialistische Reiniging bv, Leigraafseweg 25, Doesburg en Elektrotechnisch Bedrijf Nootenboom bv, Rijksweg 34,
Drempt.
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Op ZONDAG ROASTBEEf
Op zaterdag 20 februari a.s. werd het nieuwste boek van Cor Hartjes ‘Op zondag roastbeef’ , gepresenteerd in Het Meulenhuus te Doesburg. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer Frits van Waardenburg, de enige nog levende oom van de schrijver.
Het verhaal begint tijdens de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog en eindigt
in 1954. De jaren van heropbouw, zowel economisch als sociaal maatschappelijk. In een stad als Doesburg, met de naweeën van het regime Colijn, is dat nog
steeds voelbaar. De regering die vóór de oorlog al het volk de broekriem liet aantrekken. De jodenvervolging en het verzet komen aan bod alsmede de bevrijding
van de oude Hanzestad. Tijdens de crisisjaren, maar ook na de oorlog, noopten
minder bedeelden zich te verrijken met wat de natuur te bieden had. De titel van
het boek moet daarom ook als antoniem gezien worden. Uit behoefte aan vlees
werd wild en vis gestroopt en wanneer een vegetarische oprisping zich voordeed,
werd een clandestien bezoek op het landgoed van een groenteboer gebracht; zelfs
een volkstuintje bleek met regelmaat de moeite waard. De armoede werd bestreden... Het was het na-oorlogse beeld van een maatschappij waarin Jan met de pet
zich staande moest houden. De gebeurtenissen in dit boek berusten op waarheden met een historische achtergrond en verder speelt de fantasie van de auteur
ook een belangrijke rol. De politionele acties van het Nederlandse leger in Indië
en het Koreaanse drama komen eveneens aan bod met centraal de familie
Hartman, een pril gezin. Menige beslommering van het leven wordt in de
Bierbron besproken, een kroeg met als uitbater Willem van der Waard. Foto’s
van lieden en locaties van toen creëren een apart leesplezier en maken de gebeurtenissen weer springlevend. Voor velen dus een feest van herkenning.
Het boek is voor Euro 19,95 in onze museumwinkel te koop. Er is een speciale
combinatieprijs met Çocky’, het andere boek van Cor Hartjes over zijn jeugdjaren in Doesburg: Euro 35,00.
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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
Evenementenservice Alfun bv
Coffee Fresh Westhoff bv
Hubo Bouwmarkt
Autorijschool Wim Steintjes
Glasatelier Jevaba
Stein Boeken
Brasserie Het Zesde Zintuig
BMV Advies
Restaurant De Liefde
Restaurant De Bonte Hond
Garage Schel BV
JRS Bedrijfssupport
LekkerszenZo
Chinees Restaurant Xiang Man
Café Du Midi
Heel Metaal BV
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Youprinting.nl
Viking Adventure Sports
LBN Assist
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
Elektrotechnisch Bedrijf Nootenboom bv

Markt 7
Bergstraat 41
Koepoortstraat 20
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Eekstraat 2a
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Gasthuisstraat 16
Roggestraat 1
Innovatieweg 13c
Ph. Gastelaarsstraat 5a
Roggestraat 8
De Koppeling 1
Rietmaat 36
Kerkstraat 6
Meipoortstraat 54
Meipoortstraat 1
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Edisonstraat 60
Meipoortstraat 55
Industriepark 7b
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 34
Burg. Nahuyssingel 34
Kerkstraat 29
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Kraakselaan 61-63
Verhuellweg 29
Leigraafseweg 25
Rijksweg 34

schilderijenrestaurateur
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Zelhem
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt

