Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 121, maart 2017
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 16 maart 2017:
JAARVERGADERING en LEZING
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg
Donderdag 6 en 20 april 2017:
BIJZONDERE AVONDWANDELING / EXCURSIE IN DOESBURG
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16 maart a.s. jaarvergadering met na de pauze lezing:
DE StRIJD Om DE OVERGANG
VAN DE IJSSEL BIJ DOESBURG Op 10 mEI 1940
door ons lid Rob Verhoef te Doesburg
Hans Nissen en Douwe Brandsema? Wat zeggen u deze namen? Waarschijnlijk
niet erg veel, maar beiden zijn gesneuveld in Doesburg bij de strijd rond de
schipbrug. Hans Nissen was een Duitser (kanonnier) en 19 jaar oud en Douwe
Brandsema een Fries van 28 jaar. De Duitser sneuvelde waarschijnlijk bij de oprit
van de schipbrug en Douwe Brandsema bij het stuk 6-veld aan de overzijde.
In de kazematten
De westelijke kant van de IJssel was bezet door 1-II-35 R.I. en lag daar in stellingen en in de diverse kazematten. Om 4.00 in de ochtend op de 10e mei trokken de eerste Duitse vliegtuigen hier over. Om 4.15 kwam de melding dat de
Duitsers de (Nederlandse) grens hadden overschreden en rond 5.00 is het uitneembare deel van de schipbrug opgeblazen en tot zinken gebracht door Nederlandse pontonniers. De soldaten sloten zich op in de kazematten achter de stalen
deuren en waren van de wereld afgesloten omdat er geen telefoonverbindingen
waren.
Kazemat 65B aan de IJssel, bij hoog water (foto collectie NIOD)
Voorpagina: De opgeblazen schipbrug te Doesburg op 10 mei 1940 (foto collectie Van de Pol)

2

De vernielde resten van de Duitse noodbrug op 15 april 1945 (foto collectie NIOD)

De Duitse overtocht
De Duitse artillerie met zwaar geschut was gelegen ongeveer 2,5 km ten oosten
van Doesburg. In de stad had men eerst in de watertoren en daarna in het huis
ernaast een waarnemingspost en kon er zwaar vuur worden afgegeven op de
kazematten. Enige tijd later staken de Duitsers de rivier over en beginnen de
kazematten vanaf de achterkant te veroveren. Na het uitschakelen van de kazematlinie langs de IJssel en de tweede lijn langs de Dierensche Hank konden de
Duitsers de schipbrug herstellen voor het zware gemotoriseerde verkeer dat door
moest richting Grebbeberg. Alles bij elkaar heeft de verdediging langs de IJssel
de Duitse opmars ongeveer een dag vertraagd.
Met veel kaarten en foto’s zal Rob Verhoef een chronologisch beeld geven van
de Duitse oversteek.
De geallieerde opmars na 1944
In de zomer van 1944 krijgen de geallieerden na D-day vaste voet in WestEuropa waarna de Duitsers snel uit Frankrijk en België worden gejaagd. In september worden de eerste Nederlandse steden bevrijd. Maar de geallieerden raken
buiten adem. Hun voorraden raken op. Terwijl ze krachten verzamelen voor een
laatste offensief, tuigen de Duitsers hun legers weer op.
De opmars naar Oost-Nederland
Market Garden, de race om de bruggen in Zuid-Oost Nederland, wordt een
Duitse overwinning. De geallieerde bevrijders moeten weer pas op de plaats
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maken. Na de bevrijding van Brabant en Limburg deelt het front Nederland in
tweeën. In februari komt de geallieerde bevrijdingsmachine weer tot leven. De
geallieerden trekken de Rijn over en rukken in Duitsland op. Terwijl in Duitsland
de laatste slagen woeden, bevrijden Canadezen de rest van Nederland te beginnen met Oost-Nederland.
De eerste belangstelling voor Doesburg
De eerste foto van Doesburg die Rob Verhoef bij zijn onderzoek is tegengekomen dateert van 26 november 1944. De oude stad en de Hoge en Lage Linie
zijn uitstekend in beeld. Vanaf dit moment in de oorlog komen we meer luchtfoto’s van Doesburg tegen. Dit betekent dat men al bezig is met het maken van
plannen voor de bevrijding van Nederland vanuit het oosten.
Op 30 maart beginnen de Canadezen met hun opmars naar het westen en het
noorden. Vanuit Emmerich en Gendringen trekken ze naar de IJssel. Het offensief verloopt niet zo soepel als bij de Britten. De Duitsers hebben een sterke verdedigingslinie langs de IJssel opgebouwd.
De geallieerde luchtfoto’s van Doesburg
De kaarten van de Canadezen waren wel betrouwbaar maar daarop waren niet de
Duitse verdedigingslinies en stellingen in Doesburg te zien. In december 1944 en
februari 1945 zijn er weer luchtfoto’s gemaakt om de stellingen in kaart te
Geallieerde luchtfoto van de schipbrug op 10 april 1945
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brengen. Bij het beleg van Doesburg in april 1945 was het noodzakelijk om ook
nog een beeld te hebben van de belegerde stad. Op 10 april, dus tijdens het beleg,
is er weer een strook foto’s gevlogen om een beeld te hebben van de stellingen
in de stad.
In de presentatie zien we de opbouw van de Duitse stellingen en bijvoorbeeld
ook de zware verdedigingslinie aan de Nahuyssingel, de mortieropstellingen aan
het Putpad en bij de GTW-loods. Kortom, het beeld van een belegerde stad.

Op donderdag 6 en 20 april is er als vervolg op de lezing een bijzondere avondwandeling/excursie. We vertrekkken hiervoor om 19.00 uur onder leiding van Rob
Verhoef vanaf de Contre Escarpe bij de scheepswerf. Dit is ook de plek van de vroegere oversteek over de IJssel via de schipbrug. Voor deze wandeling geldt per avond
een maximale deelname, vandaar dat belangstellenden zich dienen op te geven:
museum@deroodetooren.nl of tijdens openingsuren in het museum (0313-474265).
Deelname voor leden is gratis; niet-leden betalen Euro 5,00 p.p.

WANDELING kAZEmAttEN EN LOOpGRAVEN
Onder begeleiding van Rob Verhoef
We verzamelen ongeveer op de plek waar de watertoren heeft gestaan en ook de
Duitse noodbrug heeft gelegen. Rob Verhoef vertelt daar het e.e.a. over de strijd
om de kazematten en de Duitse noodbrug.
Achter de Nahuyssingel verwijst hij naar de daar gelegen stellingen en waarom
juist daar. Het huizenblok 22-28, dat in brand is geschoten, lag dus midden in de
verdedigingslinie. Vanaf hier lopen we naar het Panovenviaduct en gaan we een
stuk de Hoge Linie over. Vanaf hier is het duidelijk waarom er zoveel loopgraven waren en waarom er daar ook een gat is geblazen in de dam van de gracht.
Met wat geluk zien we met een klein niveauverschil nog een stukje van een
Duitse loopgraaf.
Uiteraard zijn er tijdens de wandelingen ook delen van de geallieerde luchtfoto’s
beschikbaar om ze aan de werkelijkheid te toetsen. Afhankelijk van het weer zijn
stevige schoenen aanbevolen. De wandeling zal ongeveer 1½ uur duren.
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JAARVERGADERING
Uitnodiging aan alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
jaarvergadering op donderdag 16 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 24 maart 2016, waarvan
het verslag in dit bulletin is opgenomen.
Behandeling jaarverslag 2016. Ook dit verslag treft u in dit bulletin aan.
Behandeling financieel verslag over 2016, evenals de begroting 2017.
Zie eveneens in dit bulletin.
Verslag van de Kascontrolecommissie, de heer Carl König en mevrouw
Francien Löverink (reservelid Rob Verhoef)
Benoeming lid Kascontrolecommissie, de heer Carl König 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 verzamelcriteria wordt voorgesteld onderstaande objecten aan de collectie
toe te voegen:
Schenkingen 2016

-

-

-

- de heer W. van Til, Doesburg, 4 stempels Zuivelhandel van Til te Doesburg, 1 stempel Cobus Klap Voerman Doesburg met potlood, pen en
etui. Verder informatieblad Dagblad De Graafschapper i.v.m opheffing
Doesburgsche Courant, overgedragen aan het Stadsarchief;
- de heer H. Snijders, Doesburg, badges van Unitas, DWV (geborduurd),
borduurwerkje met stadswapen, stropdas met gemeentewapen
Doesburg, pet (cap) Doesburg Binnenste Buiten, doosje (klein/rood) Fa.
Vester Doesburg;
- familie Luytze-van der Wal, zeefdruk 150 jaar NUT Doesburg (18091959), boekwerk ‘Kindermishandeling in het gezin’. Proefschrift (1982)
dr. J.J. Pieterse, huisarts te Doesburg van 1941 t/m 1945, t-shirt Isalagroep Scouting Doesburg, blauwe verzameldoek NPG Doesburg met
badges, speldjes, leren insignes en geborduurde emblemen (allemaal
an internationale scoutingbijeenkomsten), zakje met vele herinneringsen onderscheidingstekens padvinderij/scouting incl. fluit met minikompas, lederen riem met padvinderijsluiting, plakboeken en documentatie
over de padvinderij overgedragen aan het stadsarchief.
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-

-

-

-

-

-

- de heer en mevrouw. Garretsen-Wesselink te Hummelo, schilderij
Hessenweg met paard/wagen door G.B. Kormelink (Garrit Berend
Kormelink (05 januari 1892-11 november 1955), schilder te Drempt),
zilveren pillendoosje 49 mm, voorzien van initialen eigenaresse ES,
Egberta Smit (mogelijk Egberta Cornelia Smit, geb. 02 oktober 1897 te
Drempt);
- de heer J.Z. Westenberg te Doesburg, herinneringstableau 100 jaar
Kon. Doesborghs Mannenkoor 1878-1978, vervaardigd d.m.v. sigarenbandjes, formaat 48 x 61 cm.;
- mevrouw Van der Weerd te Doesburg, krant d.d. 10 mei 1940;
- mevrouw M. Douma-Noij te Hoog-Keppel, o.a. een aantal tekeningen
gemaakt t.g.v. de viering van de koperen bruiloft in 1934, een bevrijdingstafelkleed, boeken en schriften, een deel hiervan is overgedragen aan het stadsarchief;
- mevrouw Paula Hey te Doesburg, diverse objecten betreffende Doesburg 750 jaar, 3e prijs Kegeltoernooi, kopie van het Hooglied van
Salomo 1906 uitgave J.C. van Schenk Brill, Doesburg door J.W. van
Straaten, uitgebreide documentatie en uitgaven historie van Doesburg
(museum, monumentenvereniging, stadswandelingen en stadsgidsen)
overgedragen aan het stadsarchief;
- Overdracht van het stadsarchief aan het museum: herdenkingsplaat van
IJzergieterij Ubbink, Doesburg, naamplaat stoomtram Geldersche
Stoomtramweg Mij, penning opperwachtmeester brandweer, twee leren
brandemmers (één met tekst), houten molen (zelfbouw) om graan te
malen in oorlogstijd;
- de heer en mevrouw A. van de Heuvel te Doesburg, olieverfschilderij
‘Gezicht op Doesburg’ door Kokkie Molsbergen, 6 wissellijsten met
werk van Ad van den Brink te Doesburg geïnspireerd op het werk van
een notaris te Doesburg;
- mevrouw Dorien Hagedoorn te Doesburg, t-shirt van de Prinses Ireneschool, ontworpen door Koosje Witten;
- mevrouw Jeannette Staarink te Doesburg, envelop met oude foto’s
van Doesburg, aantekeningen van haar moeder over de eerste oorlogsdagen, overgedragen aan het stadsarchief;
- mevrouw G. Baars te Giesbeek, muntjes gevonden eind jaren 1960;
- de heer Gerben van der Steen te Doesburg, wandbord Pottenbakkerij
‘De IJsel’ geel/groen, voorstellende kaart van Nederland met de spreuk
’de liefde tot zijn land, is ieder aangeboren’;
- de heer Dowé Klein te Doesburg, console St. Joseph afkomstig uit de
R.K. Martinuskerk (Kloosterstraat), vuilnisemmer gemeente Doesburg
(zink) met deksel en beugelgreep;
- de heer Van de Riet te Drempt, visnetverzwaring uit de IJssel gevonden op de Kamper Kogge (2016);
- de heer R.R. Jacobi te Doesburg, 16 loden kogels, knopen, vuursteenslagen en resten van gespen;
- N.N. een aantal marmeren kogels, Beinum 2016.
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8.

9.

Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Antionette Seegers,
Francien Mulder en Henk Heyting. Allen 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 door ons lid de heer Rob Verhoef over ‘De strijd om de overgang van de IJssel bij Doesburg op 10 mei 1940’. Als vervolg op deze voordracht
worden er twee avondwandelingen/excursies ‘Kazematten en loopgraven te
Doesburg’ georganiseerd op 6 en 20 april.
Zie informatie hierover op pagina 2-5 van dit Informatiebulletin.

Tekening Kerkstraat en Voormarkt te Doesburg door Coenraad van Velzel (1878-1969).
Aangekocht en gerestaureerd in 2016.
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NOtULEN

van de jaarvergadering van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ op donderdag 24 maart
2016 in ’Het Meulenhuus’ te Doesburg.
Aanwezig zijn ruim 30 leden. Bericht van verhindering is binnengekomen van de
bestuursleden Nina Herwijer en Antionette Seegers, en van Ina en Arie Niks,
Francien Löverink, Paula Hey en Ton Blom.
De eerste consumptie is zoals gebruikelijk op kosten van de vereniging.
De voorzitter staat in zijn openingswoord stil bij het overlijden van mevrouw
A. Kutsch Lojenga in 2015, lid van de Raad van Advies voor kunsthistorie. Deze
vacature moet nog ingevuld worden. Na het ter perse gaan van het informatiebulletin ontvingen wij het bericht van overlijden van Gerard Louwes. In hem verliezen we een betrokken vrijwilliger.
De voorzitter noemt 2015 een redelijk tot goed jaar, ook op financieel gebied,
maar voorzichtigheid blijft geboden. De expositie ’Gemaakt in Doesburg’ was
een succes. Ruim 7.500 belangstellende bezochten in deze periode het museum.
Ook de cursus over de 2e wereldoorlog trok veel belangstelling. Een deel van de
opbrengst werd gebruikt voor een nieuw camerasysteem. De kring van Vrienden
van het museum werd ook weer uitgebreid. Er kwamen iets minder bezoekers,
maar over het geheel altijd nog meer dan 12.000.
Na bijna 40 jaar is er een einde gekomen aan de traditie van de palmpaasoptocht.
Ooit liepen er meer dan 150 kinderen mee. De laatste jaren liep het aantal langzaam terug naar een dieptepunt van 23 deelnemers. De kosten voor zo’n geringe
deelname zijn te hoog.
Een aantal jaren geleden diende Stad en Ambt Doesborgh bij de gemeente het
verzoek in, het pleintje vóór het museum zijn oude naam Vischmarkt, terug te
geven. Dit gaat officieel gebeuren tijdens de Haringparty van de Rotary op 23
juni a.s. Een verzoek, het plantsoen aan de Lindewal de naam van Theodoor
Colenbrander te geven, is nog in behandeling bij de gemeente.
Het jaarverslag van de Vogelwerkgroep ligt in het museum voor een ieder ter
inzage.
De Archiefwerkgroep werkt aan het tweede deel van het Gasthuisboek; de
bedoeling is dat dit eind november zal verschijnen.
Voor het seizoen 2016/2017 staat een grote expositie over ‘de Stoomtram te
Doesburg 1881-1957’ gepland.
De notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2015 worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Ook het jaarverslag 2015 wordt, onder dank aan de secretaris, vastgesteld.
De penningmeester heeft weinig te zeggen over het financieel overzicht en vindt
dat een goed teken. Een batig saldo van € 1500,- is te danken aan incidentele
meevallers. Zoals o.a. de teruggave van de energiebelasting en de cursus 2e
wereldoorlog. Maar er komen ook grote uitgaven op ons af in 2016. De vloer in
de grote expositiezaal van nr. 9-11 wordt momenteel vernieuwd dus kunnen we
het geld goed gebruiken.
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Namens de kascommissie voert de heer Carl König het woord (Frans Hofman is
helaas verhinderd). Zij zijn tot de conclusie gekomen dat we er gezond voorstaan
en de penningmeester wordt dan ook décharge verleend voor het gevoerde
beleid. Als lid van de kascontrolecommissie is Frans Hofman aftredend. Deze
bestaat nu uit Carl König en Francien Löverink. Als reservelid wordt Rob
Verhoef benoemd door de vergadering.
De schenkingen onder punt 7 van de agenda genoemd worden door de vergadering aanvaard.
De bestuursleden Carel Rensing en Han Snijders zijn aftredend en herkiesbaar.
Zij worden beiden door de vergadering herbenoemd. Waarbij de penningmeester
zich het recht voorbehoudt eventueel eerder terug te treden, mocht zijn gezondheid daartoe aanleiding geven.
Er zijn geen vragen van de leden en de voorzitter sluit het huishoudelijk deel van
de vergadering.

JAARVERSLAG 2016
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.
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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 dit 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.
Het ledental per 31 december 2016 bedroeg:
Persoonlijke leden
.174 x 1
Echtpaarleden
.130 x 2
Gezinsleden
. 4x3
Vrienden
. 38 x 1
Totaal

174
260
12
38
----484

De totale contributiebijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 6.451,61. Er
werd € 957,61 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;
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, collectiebeheer, 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, projecten, onderhoud en depotbeheer. Daarnaast
nemen de bestuursleden de zondagopenstelling voor hun rekening.
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De ijsgang op de IJssel en Oude IJssel in de jaren dertig bij Doesburg was volop
in beeld tijdens de drukbezochte avonden met de historische films van dokter
Kuiper.
Activiteiten van de vereniging:
In het verslagjaar werden diverse activiteiten georganiseerd. De lezingen, excursie, filmavonden en website werden door ongeveer 1825 personen bezocht:
lezingen 560, excursie 30, vestingwandelingen 45, de website 1190.
21 januari:Lezing ‘Een pelgrimstocht in Japan, 88 tempels’, door mevrouw Aly
Wagenvoorde te Delden;
18 februari: Filmavond met historische films van dokter Kuiper, 1930-1955;
03 maart Filmavond met historische films van dokter Kuiper, 1930-1955;
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;
02 april: Excursie, de geplande inleiding en demonstratie over de historie van de
valkerij door valkenier Reinier de Vries uit Loenen ging helaas niet door wegens
gebrek aan belangstelling;
30 april: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
19 mei: Lezing ‘Doesburg en de stoomtram 1881-1957’ door Jaap Nieweg te
Hoorn;
16 juni: Lezing ‘Verdwenen dorpen in Gelderland’ door Bert Stulp te Doesburg;
25 juni: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
22 september: Lezing ‘De Romeinse Limes en waterwerken in Gelderland’ door
drs. Jan Verhagen te Zevenaar;
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24 september: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
27 oktober: Lezing ‘Sint Maarten 1700 jaar, 316-2016. In verband met het overlijden van de geplande spreker Chris van Deventer van het Sint Maartensberaad
te Utrecht, werd de lezing verzorgd door de heer Tony Vaessen te Lommel (B.).
Hij deed dit met zijn dochter in de vorm van een interviewpresentatie.
15 december: Lezing ‘De geschiedenis van de Kerstkribbe’ door Jan de Vries te
Wolvega.
17 december: Dagexcursie naar Kevelaer met wandeling o.l.v. een stadsgids,
bezoek aan het Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte
en bezoek aan de Krippenmarkt.

Vestingwandelingen

Op zaterdag 30 april, 25 juni en 24 september 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. Het aantal belangstellenden bleef dit
jaar wat achter bij dat van voorgaande jaren. Wellicht dat de beperkte opname in
de media van deze activiteit hieraan mede debet was.
Stolpersteine
De speciale folder die vorig jaar verscheen over de Doesburgse ‘Stolpersteine’
werd zeer goed ontvangen door het publiek. Op zaterdag 23 april werden de
Tijdens de dagexcursie naar Kevelaer kon men even ‘uitblazen’ in de Kerzenkapelle en genieten van de inrichting en bijzondere sfeer.
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‘Stolpersteine’ voor de 2e keer gepoetst door een meisjesgroep van de
Doesburgse Scouting. Vóór de scouts, gewapend met poetsdoeken en Brasso,
erop uit trokken, kregen zij in het streekmuseum een toelichting over de achtergrond van dit fenomeen. Het ligt in de bedoeling deze actie jaarlijks te herhalen,
zodat de messing gedenkplaatjes blijven opvallen.

Oude en nieuwe straatnamen

Het plein voor ons museum kreeg op donderdag 23 juni officieel weer haar historische naam Vischmarkt weer terug. Het bestuur van Stad en Ambt Doesborgh
had al enige jaren geleden dit verzoek om de oude naam weer in ere te herstellen bij de gemeente ingediend. Wethouder Fred Jansen verrichtte samen met
voorzitter Rinus Rabeling de onthulling van het naambordje. Die dag werd hier
ook de door zilversmid Marcel Blok gemaakte stadsmaquette in brons onthuld.
Het plantsoen aan de Lindewal kreeg op 31 oktober de naam Theodoor
Colenbranderplantsoen. Ook dit verzoek was door het bestuur bij de Gemeente
Doesburg ingediend om hiermee de grote vormgever, geboren in Doeburg, te
eren. De Colenbrander Salon in het museum trekt jaarlijk veel bezoekers die speciaal voor Colenbrander naar Doesburg komen.
Informatiebulletin
In het verslagjaar verschenen 5 informatiebulletins. Hierin o.a. opgenomen de
uitnodigingen voor lezingen, excursies en vestingwandelingen. Verder nieuws uit
het museum, verrassende aankopen/schenkingen en diverse activiteiten.
Financiën vereniging
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 25 en 26.
Jaarverslagen werkgroepen
De jaarverslagen over 2016 van de Archiefwerkgroep en de Vogelwerkgroep zijn
opgenomen op pagina 22, 23 en 24.
Onthulling informatiepaneel Theo Colenbranderplantsoen, 31 oktober 2016
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JAARVERSLAG 2016
StREEkmUSEUm DE ROODE tOOREN
Beheerder museum:
Na het vertrek van de heer Guus Bouwmeester hebben diverse bestuursleden tijdens de wintermaanden gezorgd dat het museum open kon blijven. Na verscheidene gesprekken met de gemeente Doesburg werd duidelijk dat er via de
gemeente geen permanente oplossing voor ons probleem zou komen. Wel hebben we mevrouw Els Koster bereid gevonden in het kader van gemeentelijke
regelingen één dag in de week, en wel op woensdag, de functie van
suppoost/gastvrouw te vervullen. De andere dagen nemen vrijwilligers en
bestuursleden de taken tijdens de openingstijden voor hun rekening.
Vrijwilligers:
In het afgelopen jaar hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van
Gerard Louwes en Henk Scholten. Gerard was al eerder wegens gezondheidsproblemen gestopt met zijn werkzaamheden in het museum en overleed op 18
maart 2016. Na een periode van ziekte, kon Henk Scholten in de winter zijn diensten op zaterdagen weer hervatten. Na een aantal maanden ging hij zienderogen
achteruit en overleed op 18 juni. Beiden waren zeer aimabele en betrokken vrijwilligers, die we zeer zullen missen. Joke Jonker kon door persoonlijke omstandigheden haar taak als gastvrouw niet uitvoeren. Marijke de Jonge heeft ook te
kennen geven te willen stoppen.
De groep vrijwilligers werd uitgebreid met Els Koster, die de woensdagen als
gastvrouw voor haar rekening neemt en Wieneke Weusten en Paul le Blanc zijn
op donderdag gastvrouw/gastheer in het museum.
Nieuw is ook Jeanette Staarink, welbekend met de stad en veel inwoners; zij gaat
op zaterdag diensten doen.
Gastheer/gastvrouw: Frans Hofman, Paul Koch, Peter Theuns, Loes Vels. Jan en
Janny Weustink, Els Koster, Wieneke Weusten, Paul le Blanc, Geert Ansems.
Registratie en/of presentatie: Cees Evers, Walter van Til en Dorien Hagedoorn
Technische assistentie: Gerard Pelgrom en Freek Besselink (elektrotechniek).
In het verslagjaar trad ook Nienke Noordermeer-Besijn toe tot onze groep vrijwilligers. Nienke is deskundig op het gebied van restauratie van o.a. aardewerk.
Bezorging bulletin: Jan Slotboom, Jan van Petersen en Peter de Kock;
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.
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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 Euro 50,-. Ook in 2017 kon de lijst van ’Vrienden’
weer wat worden uitgebreid. Drie 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, 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 & Care Doesburg, Viking Adventure Sports Doesburg,
Youprinting.nl Doetinchem, Etos Doesburg, Robaard Interieurbouw Doesburg,
Diabola Drempt, Hoog&Kamp Makelaars Doesburg, Sonneveld Rijwielen
Doesburg, Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Doesburg, Doesburgkunst.nl,
Guido J. Hengeveld Schilderijenrestaurateur Doesburg, Zilversmederij Blok
Doesburg, Te Lindert Notaris Doesburg, Cafetaria Reinders Doesburg, J.W.J.
Derksen v.o.f. Doesburg, Intec Specialistische Reiniging bv Doesburg,
Elektrotechnisch Bedrijf Nootenboom bv. Drempt, Wijnkoperij Van Ditmars
Doesburg.
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 de vrijwilligers Els Koster,
Wieneke Weusten, Paul le Blanc, Dorien Hagedoorn en een aantal bestuursleden.
De zaterdagen worden verzorgd door de vrijwilligers gastheer/gastvrouw en de
zondagen door het bestuur.
Bezoekers:
Het bezoek aan ons museum is gratis. Het totaal aantal bezoekers in 2016 was
hoger dan het afgelopen jaar en bedroeg 9.455. De tentoonstelling ‘Doesburg en
de stoomtram, 1881-1957’ ging wat later van start vanwege de grondige renovering van de expositiezaal. Tot nu toe hebben veel belangstellenden deze
expositie bezocht en zijn erg enthousiast over inhoud en presentatie. In totaal
werd het museum en de activiteiten door 11.388 personen bezocht.
Jongeren en scholen:
In 2016 is Streekmuseum De Roode Tooren door 758 jeugdige bezoekers
bezocht. Het museum staat uiteraard ter beschikking van het Doesburgse onder16

wijs 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 samenwerking met de Carillonstichting bezochten diverse groepen van het
basisonderwijs in Doesburg het museum.
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.
Zaterdag 23 april kreeg het vorig jaar door ons genomen initiatief tot het schoonmaken/poetsen van de Doesburgse Stolpersteine een vervolg. Met hulp en inzet
van 15 enthousiaste meiden van Scouting 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.
Ook dit jaar werden de Doesburgse Stolpersteine weer gepoetst door Scouting
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Uitbreiding en actualisering diverse ruimtes:
De grote expositiezaal is in 2016 geheel gerenoveerd. Plafond, wanden en houtwerk werden geschilderd, de oude vloer werdverwijderd en vervangen door nieuwe vloertegels. Dit alles onder tijdsdruk om de nieuwe expositie ‘Doesburg en
de stoomtram, 1881-1957’ in mei op tijd van start te kunnen laten gaan. Door de
grote inzet van vrijwilligers, bestuursleden en bedrijven is dit ook gelukt. Helaas
werd door deze grote klus de restyling van andere ruimten, waarmee in 2014 een
begin gemaakt was, vertraagd. Deze plannen worden vanaf 2017 weer opgepakt.
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.
Exposities:
‘Gemaakt in Doesburg’. Expositie t/m 14 februari. In het kader van het erfgoedfestival ‘Gemaakt in Gelderland’ werd een bijzonder overzicht samengesteld van
verdwenen bedrijfjes in de 19e en begin 20e eeuw, die voor veel bedrijvigheid en
werkgelegenheid zorgden in Doesburg. Voor veel bezoekers uit Doesburg en
omgeving een feest van herkenning, bij bezoekers van ‘buiten’ was er vooral verbazing over het grote aantal bedrijven en bedrijfjes in onze stad. Voor deze expositie ontvingen we een stimuleringsbijdrage van € 1.000,- van de IDeefabriek
Achterhoek/Cultuurmij Oost. Het merendeel van de getoonde voorwerpen was
afkomstig uit eigen collectie. Ook werd er documentatie en objecten beschikbaar
gesteld door nazaten van toenmalige ondernemers en enkele verzamelaars. Deze
tentoonstelling werd drie weken eerder gesloten dan aangekondigd vanwege eerder genoemde ernstige vloerproblemen en de nodige renovatiewerkzaamheden.
De tentoonstelling werd bezocht door 6.029 personen.
‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’. Expositie van 28 mei t/m 25 februari
2017. Het eerste deel van de stoomtramlijn Doetinchem-Doesburg-Dieren werd
geopend op 25 juni 1881. Hiermee was de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij (GSM) een van de pioniers van de stoomtram in Nederland. De eerste
stoomtramlijn in Nederland was namelijk twee jaar eerder geopend tussen Den
Haag en Scheveningen.
De tram voorzag in een duidelijke behoefte. Al in 1882 werd de lijn doorgetrokken tot Terborg en in 1887 werd de lijn via Rheden verlengd naar Velp, waar men
kon overstappen op de paardentram naar Arnhem. Op 1 mei 1903 werd de tramlijn verlengd tot Isselburg-Anholt in Duitsland.
Het trambedrijf werd steeds verder ingekrompen, zodat in 1954 slechts het traject Doetinchem-Doesburg haven en twee aansluitende lijnen naar Wijnbergen
en Hummelo over waren gebleven.
In 1956 en in 1957 heeft in de zomermaanden nog een historische tram gereden
tussen Doetinchem en Doesburg, maar na 2 september 1957 was het definitief
afgelopen met de tram in de Achterhoek.
De expositie ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’ geeft een beeld van een
van de eerste stoomtramlijnen in ons land. De goederentramlijn Doesburg18

Impressie van de expositie ‘Gemaakt in Doesburg, twee eeuwen bedrijvigheid’
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 geeft 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.
Tot en met 31 december 2016 (einde verslagjaar) werd de expositie bezocht door
maar liefst 6.890 bezoekers.
Ook de ‘Theo Colenbrander Salon’. trok in het hele verslagjaar vele belangstellenden. Uit alle delen van ons land komen regelmatig liefhebbers van keramiek
de semi-permanente expositie over leven en werk van Theo Colenbrander (18411930) bezoeken. De salon kreeg natuurlijk extra aandacht en belangstelling naar
aanleiding van de vernoeming van de het Theo Colenbranderplantsoen.
Activiteiten:
13 t/m 16 juli: Doesburg Binnenste Buiten. Ruim 460 belangstellenden bezochten het museum tijdens deze drukke dagen in Doesburg. Natuurlijk was er weer
een quiz. Dit keer moesten de bezoekers oude voorwerpen/gereedschappen herkennen. Voor velen een feest van herkenning en veel stof tot napraten.
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22 oktober: Gelderse Museumdag. Het thema was dit jaar ‘Grenzen’. De expositie ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’ paste uitstekend in dit thema omdat
de komst van de stoomtram grensverleggend was voor Oost-Gelderland. Evenals
de speciale rondleidingen op die dag in het vestingwerk de Hoge Linie, een van
de buitenfrontieren van de Republiek der Nederlanden uit 1703.
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. 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 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: wapenschildje met stadswapen, metaal/hout; een vaas van
De IJssel, getijgerd motief; een winterlandschap, aquarel, met watermolen
(Doesburg?) door Doesburger Cornelis Marinus Willem Mongers (1806-1875),
een aquarel van de in Angerlo overleden Maximiliaan Leopold Kitzinger (18111882); een tekening van de Kerkstraat en Voormarkt door Coenraad van Velzel
(1878-1969) en een pentekening ‘Oude Schipbrug te Doesburg’ door G. Pot.
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
worden de criteria aangepast en zal weer een nieuwe toetsing worden voorbereid.
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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 de huidige opslagruimte van ons ‘buitendepot’ moest worden ontruimd
i.v.m. een wijziging van de bestemming, werden deze objecten tijdelijk elders
opgeslagen. Inmiddels is er een nieuwe locatie voor het ‘buitendepot’ gevonden.
De voorwerpen zijn inmiddels hiernaar overgebracht.

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.
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
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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 2016
Na vele jaren lezen en transcriberen van archiefstukken van het Doesburgse
Gasthuis heeft de werkgroep dit jaar afscheid genomen van deze instelling en
zijn we overgegaan naar stukken van het stadsbestuur. Maar het Gasthuis is niet
uit het zicht verdwenen: uiteraard is intussen doorgewerkt aan de voltooiing van
ons eerder begonnen grote project, de uitgave van het Oude Gasthuisboek.
Wat dat betreft zijn Liesbeth Rensing, Carl König en ik dit jaar weer druk bezig
geweest, eerst met het verzamelen van illustraties e.d. en aanpassen van de
registers bij het persklaar maken en later met het corrigeren van drukproeven.
Van die drukproeven is dezer dagen de laatste versie ingeleverd en bij het schrijven van dit verslag ziet het ernaar uit dat het boek in maart 2017 zal verschijnen.
Bij deze laatste loodjes is Rinus Rabeling in verschillende rollen van grote betekenis geweest. Als voorzitter van onze vereniging heeft hij de subsidieaanvraag,
vergezeld van een proefdruk, ingediend bij de Gestichten van Weldadigheid (die
gelukkig positief hebben beslist). Vervolgens is hij van rol gewisseld en heeft hij
niet alleen vele illustraties aangedragen, maar ook als vormgever met gebruikmaking van zijn rijke ervaring en de programma’s uit zijn uitgeversverleden,
onze worddocumenten omgezet in een voor druk geschikte vorm. Dat was geen
sinecure. We zijn hem zeer dankbaar voor al dit werk en zijn geduld met ons perfectionisme.
Het nieuwe project dat de werkgroep in 2016 heeft ondernomen is de weerslag
van het rampjaar 1672 in het Doesburgse archief. Daarbij zijn we begonnen met
het transcriberen van de resoluties van de magistraat uit 1672, maar dat blijkt nog
niet zo eenvoudig te zijn. De resoluties uit deze jaren zijn niet netjes achter elkaar
opgeborgen, maar moeten uit verschillende archiefstukken bij elkaar worden
gezocht. Bovendien is het eind van het jaar 1672 geen goede afgrenzing voor dit
onderwerp. De bezetting door de Franse troepen heeft tot halverwege 1674
geduurd en in ieder geval de jaren 1673 en 1674 moeten dus ook in het onderzoek worden betrokken. En dan zijn de repercussies van de bezetting ongetwijfeld ook in andere archiefstukken te vinden, zoals de stadsrekeningen en de rekeningen van de kerk, het Gasthuis en andere instellingen. We zullen nog een keuze
moeten doen uit deze bronnen, maar intussen lezen we met plezier de resoluties
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van de magistraat, waarin onder meer is te vinden hoe men probeerde de ‘brandschattingen’ en andere financiële lasten die de Fransen oplegden te beperken en,
voor zover dat niet lukte, die lasten over de bevolking verdeelde.
Zoals steeds was de gang van zaken bij het transcriberen als volgt: voorbereiding
thuis door tweetallen van een paar bladzijden, daarna plenair lezen en bespreken
van die bladzijden in de werkgroep en ten slotte controle achteraf door Henny
Henrix en Liesbeth Rensing.
Een groot verlies heeft de werkgroep dit jaar geleden door het overlijden van
Gerrit Banda op 1 mei. Hij was vanaf het eerste begin in 1994 lid van de werkgroep. Gerrit wist van alles over de streekgeschiedenis en liet iedereen daar graag
in delen. Ook over andere bijzonderheden uit de streek, zoals oude namen en ligging van boerderijen, kon hij veel vertellen. De met groot gevoel voor humor
gepresenteerde eigenwijsheid waarmee hij dit alles naar voren bracht zullen wij
ons nog lang herinneren.
Voor het overige is de samenstelling van de werkgroep in 2016 dezelfde als in
2015, met dien verstande dat Els Verhoef ons in september heeft verlaten. Dat
betekent dat de werkgroep per 1 januari 2017 de volgende leden heeft: Maaike
Bäumler-Boumeester, Margreet Frankot, Henny Henrix (secr), Pim de Jonge,
Bert Klees, Carl König, Frank Lange, Ton Pos (vz), Liesbeth Rensing-Veenenbos
en Jan Weustink.
Net als vorige jaren zijn de bijeenkomsten van de werkgroep gehouden in het
Streekarchief in Doesburg, waar Alex Koster en zijn medewerkers, in het bijzonder Diny Kirchhoff, ons gastvrij hebben ontvangen en allerlei praktische hulp
hebben geboden.
Doesburg, januari 2017
Ton Pos
Jaarverslag Vogelwerkgroep 2016
In het afgelopen seizoen hadden we als broedvogelinventarisatieklus twéé projecten. We waren actief in de Vaalwaard én in de Koppenwaard. Beide gebieden
zijn onder beheer van Natuurmonumenten. Wat betreft de Vaalwaard was het een
hernieuwde kennismaking. De Koppen-waard bezochten we voor het eerst.
De Vaalwaard is een uiterwaard langs de IJssel dicht bij Giesbeek en is al meer
dan vijfentwintig jaar een beschermd vogelgebied. Niet verbazingwekkend dat
we daar als vogelaars ons hart konden ophalen. Behalve dat we er met veel plezier de broedvogels in beeld hebben gebracht, was het ook landschappelijk aantrekkelijk. Met name de aanwezigheid van stroomruggen en stroomdalen maken
de inventarisatieronden die we liepen tot een heel bijzondere ervaring. Samen
met de vele bloeiende meidoorn- en sleedoornstruiken.
De Koppenwaard is een gebied, ook gelegen langs de IJssel, dat nog in ontwikkeling genomen moet worden. Het gebied bevindt zich dicht bij Lathum.
Natuurmonumenten wil hier het landschapspatroon herstellen door heggen,
hagen en bomen aan te planten en de aanwezige graslanden dusdanig te gaan
beheren dat de oorspronkelijke plantengroei weer kansen krijgt. Ook is daarbij
gedacht aan de recreatieve waarde van het gebied.
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De Vaalwaard leverde in totaal 41 soorten broedvogels op met als leuke soorten
de Kleine Plevier en de Roodborsttapuit. Een geturfd aantal van 28 broedende
Grasmussen is zeker ook vermeldenswaard! De Koppenwaard leverde 47 soorten broedende vogels met als bijzondere soorten de Zwarte Roodstaart, de
Gekraagde Roodstaart, de Grauwe vliegenvanger en een ontmoeting met een
Houtsnip.
Natuurlijk hebben we in het afgelopen seizoen ook weer aandacht besteed aan de
roofvogels en uilen. Het begon al in januari 2016 met het inventariseren van de
bosuilen. We nodigden mensen van buiten de vogelwerkgroep uit om met ons
mee te gaan luisteren naar de roepende bosuilen. Er was flink belangstelling voor
en het resultaat was, dank zij het goede weer, uitstekend: zowel de bosuilmannen
als de bosuilvrouwen lieten zich meermaals horen.
Onze steenuilen hebben nogal eens last van de steenmarter. Op diverse plaatsen
werden in onze kasten óf de eieren geroofd/opgevreten, óf zelfs verdwenen er
jonge dieren uit de kast.
Gelukkig bleven ook kasten gespaard en konden hier jonge steenuilen tot voldragen vogels uitgroeien. Slechts twee Haviksnesten vonden we dit seizoen.
Tegen het vorige seizoen maar liefst acht.
Ganzen waren er ‘genoeg‘. We telden in totaal in het telseizoen ruim 126.000
ganzen, waarvan het overgrote deel kolganzen. In het door de leden van de
vogelwerkgroep gemaakte jaarlijkse verslag zijn alle details na te lezen.
Aanbevolen lectuur! Veel daarvan is nu ook op onze website te vinden:
http://vwg-stadenambtdoesborgh.nl//.
Aloys Sanders

CONtRIBUtIEBEtALING 2017
Door veranderingen in het geautomatiseerd betalingsverkeer maken wij, net als
voorgaande jaren, ook dit jaar weer gebruik van een op naam gestelde contributienota voor het jaar 2017. 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 IBANnummer. 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!
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totaal €

Inkomsten €
contributie leden
bijdragen verenigingsactiviteiten
rente

6.475,00

6.997,14

6.845,00

6.300,00 6.451,61 6.300,00
75,00
502,00
500,00
100,00
43,53
45,00

begroting realisatie begroting
2016
2016
2017

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 2016 / begroting 2017

6.475,00

6.997,14

965,32
6.845,00

2.100,00 2.150,54 2.100,00
1.060,00 1.350,52 1.300,00
315,00
58,37
200,00
1.065,00 1.077,68 1.425,00
600,00
385,43
500,00
600,00
399,36
620,00
180,00
184,65
200,00
100,00
200,00
146,71
200,00
200,00
90,43
100,00
155,00
188,13
100,00

begroting realisatie begroting
2016
2016
2017
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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
2.100,00
6.500,00
11.900,00
1.750,00
500,00
1.000,00
600,00 3.200,00
4.945,55 4.500,00

2.150,54
6.976,60
11.918,72
1.850,00
618,51

28.000,00 29.059,92 31.450,00

4.500,00

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

begroting realisatie begroting
2016
2016
2017

totaal €

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

Financieel overzicht Streekmuseum De Roode tooren 2016 / begroting 2017

153,96

405,00
2.668,94
70,14
5.082,44
6.013,36
448,45
304,65
1.132,92
36,45
2.886,03
1.106,61
540,78
1.265,60
1.805,39
375,00
531,49
2.040,46
689,72
380,97
500,00
621,56

600,00
3.000,00
150,00
5.100,00
7.500,00
500,00
600,00
1.500,00
400,00
700,00
650,00
550,00
750,00
1.300,00
800,00
750,00
4.200,00
500,00
600,00
500,00
800,00

28.000,00 29.059,92 31.450,00

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

begroting realisatie begroting
2016
2016
2017

StAD EN AmBt DOESBORGH
ONtVING EEN BELANGWEkkEND LEGAAt EN EEN ZEER
BIJZONDERE SCHENkING
Onze vereniging heeft het afgelopen jaar twee belangrijke financiële bijdragen
ontvangen. Van het oud-lid Henk Klein te Drempt hebben we een legaat gekregen. Verder heeft de vereniging een donatie ontvangen van een lid dat onbekend
wenst te blijven. Beide giften kwamen zeer goed van pas. In het begin van jaar
werden we plotseling geconfronteerd met loslatende tegels in de grote expositiezaal. Bovendien stond al jaren lang de vernieuwing van de meterkast op het programma. Met het legaat hebben we de meterkast kunnen vervangen en verder
met behulp van vrijwilligers de vloer kunnen renoveren. Het restant is gereserveerd voor enkele lang gewenste aanvullende verbeteringen/aanpassingen in ons
museum.
Met de donatie wil het bestuur het enige jaren geleden ingezette plan voor de
aanpassing, vernieuwing en uitbreiding van de presentatie ter hand gaan nemen.
In het voorjaar van 2018 zullen hiervan de eerste resultaten zichtbaar zijn. Wij
zullen u over de voortgang hiervan uiteraard op de hoogte houden.
Het voornoemde legaat en de schenking passen helemaal binnen onze ANBI-status.
Mede naar aanleiding van het voorgaande bleek dat er onder onze leden personen zijn die graag meer wilden weten over onze ANBI-status. Onderstaand treft
u hierover informatie aan. Deze gegevens zijn ook opgenomen op onze website.
ANBI-gegevens betreffende de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh
en haar Streekmuseum De Roode Tooren.
KvK-nummer 40122155. Deze inschrijving valt onder beheer van de Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):
816063448.
Rechtsvorm:
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Statutaire naam:
Stad en Ambt Doesborgh
Statutaire zetel:
Doesburg
Postadres:
Postbus 1, 6980 AA Doesburg
Bezoekadres:
Roggestraat 9-11-13, Doesburg
Telefoonnummer:
0314-472968, 0313-474265
Datum oprichting:
27-09-1950
Statutenwijziging:
10-11-2006
Activiteiten SBI-code: 91021 – Musea
De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh heeft als doel het wekken
van belangstelling voor de historie en natuurhistorie van haar werkgebied, het
verkrijgen, beheren, documenteren en exposeren van roerende goederen betrekking hebbende op de historie van het werkgebied, het bevorderen van de studie
en het eventueel publiceren van gegevens betreffende de historie, natuurhistorie,
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dialect en folklore van het werkgebied, het stimuleren van (wetenschappelijk)
onderzoek en het wekken van belangstelling voor en het opsporen en verzamelen van alles wat op hierboven genoemde onderwerpen betrekking heeft. De vereniging exploiteert hiervoor tevens het Streekmuseum De Roode Tooren te
Doesburg.
De vereniging en het streekmuseum zullen in het algemeen de activiteiten beperken tot het gebied van het oude richterambt Doesborgh (circa 1340), omvattende Doesburg, Lathum, Giesbeek, Angerlo, Bingerden, Bevermeer, Voor-Drempt,
Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
De financiële jaarstukken en verslag van de uitgevoerde actiteiten zijn openbaar
en opgenomen in het Informatiebulletin. De Informatiebulletins zijn in te zien op
de website.
Met een schenking aan de Stad en Ambt Doesborgh steunt u niet alleen onze vereniging en het Streekmuseum De Roode Tooren, maar kunt u ook profiteren van
een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking.
Stad en Ambt Doesborgh heeft de ‘Culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende
Instelling) status verkregen; d.w.z. men is niet belastingplichtig, de belastingdienst stimuleert het zelfs om de vereniging te begunstigen met een schenking.
Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan de vereniging,
die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van erfbelasting geniet.
Bankgegevens : NL27 RABO 0315 0385 94, t.n.v. Stad en Ambt Doesborgh.
Periodieke schenkingen
Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan Stad en Ambt Doesborgh,
dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn
dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag
geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan dit bedrag. Een periodieke schenking moet echter wel vastgelegd worden in een notariële akte. Wij kunnen u daarbij adviseren.
Eenmalige schenking
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een
zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het
bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar met
een maximum van 10%.
Hoeveel betaalt de fiscus mee?
Afhankelijk van het verzamelinkomen kan de fiscus tot 52% mee betalen. Aan u
de keuze: aan wie geeft u uw geld liever? aan de belasting of aan een instelling
die zich sterk maakt voor ons cultureel erfgoed?
Nadere informatie over schenkingen kunt u opvragen bij de penningmeester de
heer C.A.M. Rensing, telefoon 0313-473147, of per email: c.rensing@wxs.nl.
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JAARpROGRAmmA 2017
lezingen/filmvoorstellingen 20.00 uur in het Meulenhuus, Bergstraat 48,
Doesburg.
Dinsdag 17 januari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 19 januari: Verre Culturen: ’Cultuur en natuur in Iran, een voettocht
door Nomadengebied’, door Jan Blokland te Leidschendam.
Dinsdag 7 februari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 23 februari om 14.00 uur: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de
Meulenvelders;
Dinsdag 28 februari: oude filmbeelden van Doesburg i.s.m. de Meulenvelders;
Donderdag 16 maart: Jaarvergadering met na de pauze lezing ‘De strijd om de
overgang van de IJssel bij Doesburg op 10 mei 1940’ door Rob Verhoef te
Doesburg.
Donderdag 6 april en 20 april: Avondexcursie/wandeling ‘Kazematten en loopgraven te Doesburg’, olv Rob Verhoef te Doesburg. Vertrek 19.00 uur vanaf de
Contre Escarpe. Het aantal deelnemers is beperkt, opgave via De Roode Tooren.
Donderdag 11 mei: Lezing ‘Effecten van de reformatie op het maatschappelijk
leven’, door Henk Folmer te Wijchen.
Donderdag 8 juni: Lezing ‘Hof te Dieren en andere bezittingen Twickel in onze
regio’, door Aafke Brunt (archivaris Twickel) en Wilke Schoemaker (beheerder
bezittingen in Gelderland).
Zaterdag 1 juli: Wandeling op het Hof te Dieren olv Wilke Schoemaker. Vertrek
13.30 uur vanaf De Bleek te Doesburg.
Donderdag 21 september: Lezing ‘Stille getuigen van een oorlog die nooit kwam’
(WO I), door drs Edwin Zweers te ‘s-Heerenberg.
Zaterdag 14 oktober: Excursie Bergherbos naar bunkers en loopgraven uit de
eerste Wereldoorlog, olv drs Edwin Zweers. Vertrek 13.30 uur vanaf De Bleek te
Doesburg.
Donderdag 2 november: Lezing ‘Het ontstaan van IJsseldal en IJssel’, door dr. Kim
Cohen te Utrecht.
Donderdag 14 december: Lezing ‘Winterlandschappen en ijspret in de kunst’, door
drs Barry Heinrichs te Amerongen.

EXpOSItIEpROGRAmmA 2017
Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13, Doesburg:
t/m 31 december: ‘Theo Colenbrander, 1841-1930’, de eerste industrieel vormgever
van Nederland.
t/m 2 april 2017: ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’, expositie over de
stoomtram in deze regio.
2 juni t/m 25 februari 2018: ‘De IJssel, Westervoort-Doesburg-Zutphen’. De
mooiste rivier van Nederland stroomt langs Doesburg. Diverse facetten worden
belicht: ontstaan, dijkdoorbraken, (schip)bruggen, riviervisserij, scheepvaart,
inspiratiebron voor schrijvers en dichters, ruimte voor de rivier, oorlogen, etc.
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CURSUS / LEZINGENCYCLUS
Tijdens de expositie over de IJssel wordt voor belangstellenden ook weer een
cursus/lezingencyclus georganiseerd met natuurlijk de IJssel als thema. Vier avonden
met een boeiende lezing en een bijzondere middagexcursie.
De data voor deze cyclus zijn als volgt, de thema’s zijn binnenkort bekend:
dinsdag 26 september, dinsdag 17 oktober, zaterdag 28 oktober: middagexcursie,
dinsdag 07 november, dinsdag 28 november.

VEStINGWANDELINGEN 2017
Op zaterdag 20 mei, 24 juni, 16 september en 14 oktober 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 openingsuren) bij Streekmuseum De Roode
Tooren, telefoon 0313-474265 of per email museum@deroodetooren.nl.

VERLENGING ‘DE StOOmtRAm IN DOESBURG, 1881-1957’
Ruim 7.000 bezoekers brachten inmiddels een bezoek aan de tentoonstelling ‘De
Stoomtram in Doesburg, 1881-1957’. De reacties waren erg positief en nog steeds
is er veel belangstelling. Uit de regio, maar ook uit andere delen van ons land
komen liefhebbers van alles wat met dit historisch vervoer te maken heeft naar
Doesburg.
Op veler verzoek hebben we derhalve besloten de expositie te verlengen tot en met
zondag 2 april a.s. De openingstijden zin dinsdag tot en met vrijdag 11.00-17.00
uur en zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.
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HEt OUDE GAStHUISBOEk VAN DOESBURG, 1437-1654
Het uitgebreide onderzoek van onze Archiefwerkgroep (zie jaarverslag) over het
oudste Gasthuisboek is afgerond en de publicatie wordt op dit moment gedrukt.
Naar verwachting zal het boek in mei, tijdens de opening van de jongste uitbreiding van het Gasthuis, worden gepresenteerd. Wij houden u uiteraard hierover op
de hoogte. Op de afbeelding de Gasthuiskerk in 1730 door Cornelis Pronk.

SCHILDERIJ pAUL WHIStLER
Onlangs hebben we voor de collectie van
ons museum op een veiling twee olieverfschilderijen kunnen verwerven van de
Doesburgse kunstenaar Paul Whistler.
Paul Whistler werd 13 maart 1938 in Den
Haag geboren en overleed, erg jong in
Doesburg/Doetinchem op 10 april 1974.
Naast onze collectie historische schilderijen/stadsgezichten is dit een bijzondere uitbreiding van de collectie werk van hedendaagse kunstenaars in Doesburg.
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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
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
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
Wijnkoperij Van Ditmars

Markt 7
Bergstraat 41
Koepoortstraat 20
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
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
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
Gasthuisstraat 10

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

