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De Noord-Nieuwland in de Tafelbaai (Kaap de Goede Hoop), 1762 (anoniem).

Lezing op donderdag 19 september a.s.:

De GeSCHIeDeNIS VAN De VOC
door dr. Paul Brood, archivaris en historicus bij het Nationaal Archief,
aanvang 20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Handel over zee
Peper, thee, porselein: het kwam uit ‘de Oost’. Europeanen ontdekten een zeeroute naar Azië en haalden er allerlei kostbaarheden vandaan. Nederlanders wilden meeprofiteren en stichtten in 1602 de Vereenigde Oostindische Compagnie,
die een belangrijke handelsmacht werd maar daarbij ook veel geweld gebruikte.
Mauritius, Hollandia en Amsterdam, zo heetten de drie koopvaarders die met het
kleine jacht Duyfken op 2 april 1595 vanaf Texel naar ‘de Oost’ vertrokken. Het
werd een spannend avontuur; drie van de vier schepen en slechts 87 van de 249
bemanningsleden keerden in augustus 1597 terug. De opbrengst was matig. Toch
was deze ‘eerste Nederlandse schipvaart’ naar Azië een succes, want ze had de
handelsroute naar de Oost geopend.
Andere reizen volgden. Al snel overtroefden de kooplieden van Zeeland en
Holland met hun sterke en zwaar bewapende koopvaarders de Portugezen die de
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route al langer kenden, en maakten ze de Engelsen jaloers. Rijk beladen met
koloniale waar, zoals peper en nootmuskaat, keerden hun schepen terug.
Om onderlinge concurrentie in te dammen, nam Johan van Oldenbarnevelt het
initiatief tot de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Op
20 maart 1602 verkreeg deze compagnie het Nederlandse monopolie op alle handel in de Aziatische wateren vanaf Kaap de Goede Hoop. In naam van de
Republiek mocht de compagnie verdragen sluiten, oorlogen voeren en veroverde gebieden besturen.
De VOC ontwikkelde zich tot een geduchte macht. ‘Hier kan iets groots verricht
worden’, schreef Jan Pieterszoon Coen aan de Heren XVII, het VOC-bestuur in
het verre vaderland. Hij veroverde in 1619 de stad Jayakarta en stichtte er
Batavia. Coen schreef dat ‘Jacatra de treffelycxte plaetse van gansch Indien’ zou
worden en dat de reputatie van de Nederlanders door de verovering was gestegen. ‘Nu sal elckeen soeken onse vrient te wesen’. Delen van Java werden bezet,
Ambon en Ternate in de Molukken werden onderworpen, en de bevolking
gedwongen om specerijen te verbouwen. Ook elders in Azië kreeg de VOC met
overreding of geweld voet aan de grond. Er werden forten gebouwd in ZuidAfrika, India, in Ceylon (Sri Lanka) en Makassar. China werd aangedaan, en
toen de Shogun van Japan in 1641 zijn land sloot voor buitenlanders, kreeg de
VOC als enige toestemming om vanaf het eilandje Decima bij Nagasaki handel
te blijven drijven.
Zo vulde de VOC niet alleen de Nederlandse pakhuizen met koloniale waar en
de huizen van de burgers met curiosa uit een vreemde wereld, maar speelde zij
ook een belangrijke handelsrol binnen Azië. Textiel, specerijen, koffie, thee,
tabak, opium, tropische houtsoorten, ijzer, koper, zilver, goud, porselein, verfstoffen, schelpen – een eindeloze variatie aan goederen werd op de OostIndiëvaarders vervoerd.
Paul Brood (1952) is archivaris en rechtshistoricus Hij begon zijn carrière in het
archiefwezen in 1971 bij het Rijksarchief in
Drenthe. In 1987 volgde hij F. Keverling
Buisman op als rijksarchivaris in Drenthe. In
1988 werd hij in diezelfde functie benoemd
op het rijksarchief in Groningen. In 1991
promoveerde hij in Leiden op het onderwerp
Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
Vanaf 2000 was Brood werkzaam bij het
Nationaal Archief in Den Haag. In 20082009 trad hij korte tijd op als waarnemend
algemeen rijksarchivaris. In 2015 kreeg hij
de Keuningsprijs.
Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij
verschillende historische publicaties, o.a. bij
het in 2017 verschenen Grote VOC boek.
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De VOC werd in 1799, in de Franse tijd, opgeheven. Vandaag de dag worden de
archieven van de VOC beschouwd als werelderfgoed (memory of the world). De
dagrapporten van de opperkooplieden die de handel organiseerden vanuit de forten, de verslagen van de hofreizen van de VOC-dienaren naar de heersers met
wie handel werd gedreven, de lastbrieven van de schepen… met elkaar bieden ze
een belangrijke bron voor twee eeuwen Aziatisch-Europese geschiedenis.

Lezing op donderdag 19 september a.s.:

De GeSCHIeDeNIS VAN De VOC
door dr. Paul Brood, archivaris en historicus bij het Nationaal Archief,
eindredacteur van o.a. Het Grote VOC Boek (2017).
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur,
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
Leden gratis, niet-leden en introducees € 5,00 p.p.

De LAATSTe VeSTINGWANDeLING 2019 OP 12 OKTOBeR
Op zaterdag 12 oktober vindt alweer de laatste wandeling van dit jaar naar de
Hoge Linie plaats. Tijdens de excursie komen zowel de vestingbouwkundige als
de natuurhistorische aspecten van het gebied ruim aan de orde. De wandeling
duurt ongeveer twee uur. Stevig schoeisel of laarzen wordt aanbevolen.
Het vertrek is vanonder het viaduct bij de Panovenweg/Van Middachtenweg om
10.00 uur precies.
Men kan zich tijdens openingsuren tot vrijdag 11 oktober aanmelden bij museum
De Roode Tooren (0313-474265) of per email: museum@deroodetooren.nl.
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VeRTONING HISTORISCHe FILMS VAN DOeSBURG
Nu ook een extra middagvoorstelling
Op dinsdag 5 en 26 november a.s. organiseren Stad en Ambt Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren en de Folkloristische Dansgroep De Meulenvelders
gezamenlijk weer filmvertoningen van oude Doesburgse films in Het Meulenhuus.
Dit keer ook nog een extra middagvoorstelling op dinsdag 5 november.
De avonden (5 en 26 november) beginnen om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),
de middagvertoning is ook op 5 november en begint om 14.00 uur (zaal open om
13.30 uur). De toegang is Euro 5,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee.
Het aantal bezoekers is beperkt, dus vol is vol!
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar in De Roode Tooren, Roggestraat
9-11-13, Doesburg; geopend dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 en zaterdag en
zondag 13.00-17.00 uur.
De verschillende films tonen beelden van Doesburg zoals het er ooit uitzag, maar
ook gebeurtenissen en inwoners van toen. De films van deze avond zijn in hoofdzaak gemaakt in de vijftiger-/zestiger jaren van de vorige eeuw.
Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de katholieke jongensschool in de
Veerpoortstraat, de meisjesschool in de Kloosterstraat, de schipbrug en de bouw
van de nieuwe IJsselbrug, de scheepswerf van Van der Werff, de GOG-gebouwen
en de GTW-loods, de oude sluis met ophaalbrug in de huidige Barend
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Ubbinkweg, school A in de Kloosterstraat/Doormansingel, voetballen en dameshandbal, het zuidelijk Molenveld met o.a. Oranjesingel, Pr. Hendrikstraat, de
driehoek Julianastraat/Emmastraat, jachthaven en zeilen op de oude Oude IJssel,
volleybal en voetbaltraining op de Halve Maan, de eerste vrachtwagens van
Roelofsen, brandweeroefening, tafeltennis en de vroegere gymnastiekverenigingen Eendracht en Agilitas, diverse straatbeelden van Doesburg, de melkboer
komt langs... Honderden inwoners van Doesburg uit die tijd komen voorbij!
Dit zijn voor het overgrote deel andere beelden dan die tijdens de voorstellingen
in voorgaande jaren zijn vertoond.
Ook worden er nog enkele beelden getoond van Doesburg tijdens de feesten van
1937 (700 jaar stadsrechten) en van het afscheid van de stoomtram in 1957. Er
is verder nog extra aandacht voor de bouw van de vaste IJsselbrug ter vervanging
van de schipbrug (nu Alexander Ver Huellbrug). Totaal ruim twee uur unieke
beelden van onze Hanzestad.
Speciaal voor onze leden zijn de toegangskaarten vanaf nu al verkrijgbaar in het
museum (zie boven).

ZeeR BIJZONDeRe eTS VAN DOeSBURG Te KOOP
In de collectie van ons museum bevindt zich een unieke etsplaat die is vervaardigd door Coenraad van Velzel (1878-1969). Het is een gezicht op de
Martinitoren vanuit de Hogestraat vóór 1920. Een situatie uit een tijd toen het,
inmiddels al weer lang geleden gesloopte, ziekenhuis daar nog niet gebouwd
was.
Coenraad van Velzel woonde en werkte in Utrecht van ongeveer 1883 tot 1914,
en in Doesburg van 1914 tot 1961 en verhuisde daarna naar Den Haag.
Hij schilderde en tekende (veel pentekeningen), landschappen en stadsgezichten.
Met name zijn stadsgezichten waren zeer gedetailleerd en betrouwbaar. Hij was
leraar tekenen en schilderen aan de Ambachtsschool in Doesburg van 1914 tot
1941. In de collectie van De Roode Tooren bevinden zich inmiddels ruim dertig
werken. Ook de genoemde etsplaat bevindt zich in de verzameling. Het was voor
hem destijds een probeersel in zijn verdere ontwikkeling en zoektocht naar ontplooiing als kunstenaar.
Op verzoek van het museum heeft Marijke de Kler (Grafiekatelier ‘het Blauwe
5je te Doesburg) van deze etsplaat onlangs een beperkte serie afdrukken
gemaakt die wij onze leden en belangstellende Doesburg-verzamelaars graag
aanbieden. Het is een eenmalige oplage. De ets heeft een formaat van 128 x 174
mm en wordt in een passe-partout (240x340 mm) aangeboden. Voor leden
bedraagt de prijs Euro 30,00, niet-leden betalen Euro 40,00.
Geïnteresseerden kunnen tijdens openingsuren de ets bekijken en een exemplaar
kopen in museum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te 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
Restaurant De Liefde
Garage Schel bv
BMV Advis
Chinees Restaurant Xiang Man
Café Du Midi
Heel Metaal bv
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Opmerkers, marketing en communicatiebureau
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Doesburgkunst.nl
Zilversmederij Blok
Te Lindert Notaris
J.W.J. Derksen v.o.f.
Loc 17
Wijnkoperij Van Ditmars
Stadshotel Doesburg
Mevrouw Jacqueline Roelofswaard
Mevrouw Birgit van Veldhuizen
Schildersbedrijf Henk Teunissen
Technisch Buro Pola Zevenaar bv
LiViPro

Markt 7
Bergstraat 41
Gasthuisstraat 6
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Ph. Gastelaarsstraat 5a
De Koppeling 1
Informaticaweg 7
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 19
Burg. Nahuyssingel 34
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Verhuellweg 29
Turfhaven 1
Kloosterstraat 15 (Arsenaal)
Contre Escarpe 32
Tellingstraat 2
Doormansingel 14
Roomstraat 11a
Hengelder 19
Zanderskamp 142
MARCEL
BLOK
ZILVERSMID
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Zevenaar
Doesburg

