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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 141, januari 2020

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

...In dit nummer o.a.:

Lezing donderdag 6 februari a.s.:

LEVEN IN LAOS

een bijzondere reis naar Zuidoost-Azië
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Luang Prabang

Lezing op donderdag 6 februari a.s.:

LEVEN IN LAOS

een bijzondere reis naar Zuidoost-Azië

door de heer Martin Idema te Velp,

aanvang 20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Martin en Renske Idema maken veel verre en vaak ook avontuurlijke reizen. Van
meerdere van hun reizen verzorgt de heer Idema, geograaf en gevorderd film-
amateur, presentaties die hij illustreert met prachtige films. Nu neemt hij ons mee
naar Laos, in Zuidoost-Azië.
Onlangs zei iemand over Laos: ‘Denk aan Thailand van enkele tientallen jaren
geleden, voordat de toeristenstroom daar op gang kwam. Laos is voornamelijk
groen en bergachtig, er zijn veel rijstvelden, er is jungle, er zijn enkele mooie
steden en oude tempels. Het land is een van de laatste volksrepublieken op aarde.
Het communistische land was indertijd gesloten voor buitenlanders, maar al weer
vele jaren is iedereen er welkom.’ 

Voor de pauze geeft de heer Idema een toelichting met informatie over het land,
het landschap, over de geschiedenis en over het alledaagse leven in Laos. Dat
gaat vergezeld van een aantal fraaie foto’s van zijn vrouw Renske.
Na de pauze ziet u een film die een treffend beeld geeft van het leven in dit nog
zo authentieke land. Een land met overblijfselen uit de Franse tijd: koloniale pan-
den, stokbrood, koffie. Want Laos was vijftig jaar lang een Franse kolonie. De
Fransen bliezen de aftocht na hun smadelijke nederlaag in 1954 in Dien Bien
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Phu, net over de grens van Oost-Laos in Vietnam. De Fransen werden verslagen
door de communisten uit Noord-Vietnam die ook de communistische Laotiaanse
Pathet Lao steunden. Deze nederlaag was het einde van de Eerste Indochinese
oorlog die in 1946 was begonnen. Na het vertrek van de Fransen zetten de
Verenigde Staten zich er voor in dat na Noord-Vietnam niet heel Zuidoost-Azië
communistisch zou worden. In de acht jaren die volgden gaven de VS meer uit
aan buitenlandse hulp voor Laos dan aan welk ander Zuidoost-Aziatisch land
ook. Na de diverse communistische machtsovernames in de wereld voorzag men
een domino-effect. In de ogen van de VS nam Laos daarbij voor wat betreft
Zuidoost-Azië een sleutelpositie in. 

Rond 1960 vormde Laos het middelpunt van de Koude Oorlog. Als tegenwicht
tegen de Pathet Lao en de duizenden communistische infiltranten uit Noord-
Vietnam kwam er een geheim leger van de CIA, zeer actief gesteund door de
Hmong-bevolking uit Laos. De operaties vonden vooral plaats in Oost-Laos.
Daar hadden de communisten met name hun machtsbasis en daar lag ook de Ho
Chi Minh route die de communisten gebruikten om van Noord- naar Zuid-
Vietnam te komen. Zo werd Laos geleidelijk meegezogen in de Tweede Indo-
chinese Oorlog, die wij als de Vietnam-oorlog kennen.
De Vlakte der Kruiken werd een speelbal in deze oorlog. Dit gebied behoort tot
de belangrijkste prehistorische archeologische vindplaatsen in Zuidoost-Azië.
Kruiken van naar schatting 2.000 jaren oud, soms metershoog en mogelijk oor-
spronkelijk urnen, liggen verspreid over een groot gebied. Maar slechts een
beperkt deel is toegankelijk omdat alleen daar de vele niet ontplofte bommen uit
de oorlog zijn opgeruimd. Een gids vertelt hoe zijn vader er tegen de Ameri-
kanen vocht.

Vlakte der kruiken 
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Tussen 1964 en 1973 werd Laos dagelijks, 24 uur per dag gebombardeerd.
Onder andere door de immense B52 bommenwerpers. Geen enkel land ter
wereld is zo zwaar gebombardeerd als Laos. Vliegtuigen die hun bommen in
Vietnam niet kwijt konden, bijvoorbeeld vanwege slecht weer, dropten de bom-
men in Laos alvorens op hun basis in Thailand te kunnen terugkeren. 

De film staat nadrukkelijk stil bij deze oorlog. Maar eerst krijgt u hele andere
beelden op het netvlies. Mooie beelden van de bezoeken aan veel verschillende
bevolkingsgroepen, die elk op een eigen, karakteristieke wijze aan de kost
komen, vaak animisten in de bergen en boeddhisten in de rivierdalen.  
Ook worden enkele steden bezocht. Eerst Luang Prabang, de oude koningsstad,
met prachtige boeddhistische tempels, maar ook met Franse architectuur;
Unesco Werelderfgoed. Hier ziet u onder andere hoe de boeddhistische monni-
ken in de vroege ochtend de aalmoezen voor hun enige dagelijkse maaltijd
ophalen. Later komen we ook in Vientiane, aan de Mekong, een bescheiden
hoofdstad, maar wel Unesco Werelderfgoed.
Dat laatste geldt ook alweer voor het in het zuiden van Laos gelegen oude tem-
pelcomplex Wat Phou, gebouwd in de stijl van het Cambodjaanse Angkor Wat,
alleen veel kleiner. Het is een van de indrukwekkendste Khmer-ruïnes buiten
Cambodja, daterend uit de 6e tot 12e eeuw en ooit een hindoeïstische ver-
eringsplaats. Tegenwoordig is het een boeddhistische heilige plek. 
Al met al een film die de vele facetten van het leven in Laos op een vaak indrin-
gende wijze laat zien, het leven op het platteland, het leven in de dorpen, het
leven in de steden, het leven met het boeddhisme, het leven met (na) de oorlog.

Lezing op donderdag 6 februari a.s.:

LEVEN IN LAOS

Aanvang 20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Leden gratis, niet-leden en introducees € 5,00 p.p.

Wat Phou
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AANKOOP BIJZONDERE PRENT OUDENAMPSEN

Onlangs hebben wij op een internationale veiling een fraaie steendruk naar een
calligrafisch voorbeeld kunnen verwerven van de Doesburger Berend Jan
Oudenampsen (1787-1854).
De titel van het werk is ‘Gods beste zegen daal op Koning Willem neer!’. Het is
een calligrafische allegorie op het 25-jarige regeringsjubileum van koning
Willem I en werd vervaardigd in 1838. Het formaat is 59x74 cm!

Op het einde van de 18e eeuw werd het hoekhuis Kerkstraat-Roggestraat
bewoond door de kruidenier en winkelier in ellewaren, Arent Hermsen. Nadat
zijn vrouw in 1799 het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld; legde ook hij
tenslotte, in april 1809, het moede hoofd voorgoed te ruste. Hij liet drie huw-
bare dochters na, die allen niet lang na zijn overlijden in het huwelijk traden. De
oudste, Hermina, trouwde in november van hetzelfde jaar met de vijf jaar jonge-
re, uit Lochem afkomstige, Berend Jan Oudenampsen, die de zaak van zijn
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schoonvader zaliger overnam. Hij handelde niet alleen in kruidenierswaren, maar
hield zich ook bezig met kaarsen maken.
Hij was één van de oprichters van het departement Doesborgh van de
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen (in december 1809), en maakte deel uit
van het bestuur van de leesbiblotheek van dit departement.

Tussen 1810 en 1827 werd het gezin Oudenampsen met elf kinderen verblijd,
waarvan er tien jaar later nog zeven in leven waren. Omstreeks die tijd blijkt hij
zich met de pentekenkunst te hebben bezig gehouden. Zo hangt nog in de hal van
het stadhuis een fraaie door hem in 1835 gecalligrafeerde gedenkplaat, ver-
vaardigd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de ‘Weduwenbeurs’.
ln de correspondentie van het gemeentebestuur kan men lezen dat hij in 1836
pogingen heeft gedaan octrooi te krijgen op ‘door hem uit te gevene steendruk-
ken betreffende de kunst van penteekenen’. Na enig heen en weer geschrijf
schijnt hij tenslotte inderdaad zijn doel bereikt te hebben.
ln hetzelfde jaar bood hij Z.M. de Koning een tweetal van zijn pentekeningen,
voorstellende ‘de geboorte en den opstanding van den Zaligmaker’ aan.
De juiste bedoeling daarvan was de autoriteiten niet geheel duidelijk, zodat de
Gouverneur der Provincie Gelderland voorzichtig bij het stadsbestuur in -
formeerde wat de achtergronden van deze schenking waren. Burgemeester en
Wethouders antwoordden dat, ‘gezien de niet zeer voordeelige omstandigheden
van de maker’ niet anders geconcludeerd kon worden dan dat deze een geldelijke
beloning beoogde. lnmiddels had Oudenampsen in Den Haag een intekening op
zijn kunstwerk opengesteld en had hij tevens te kennen gegeven dat hij graag zou
zien dat de Koning op een zeker aantal van zijn werken tegen vier gulden per
stuk zou intekenen. B&W gaven toen de Gouverneur in overweging een gunstig
advies aan zijn superieuren uit te brengen, aangezien ‘de omstandigheden van
den addressant die eene zinneloze vrouw en een aantal onverzorgde kinderen
heeft van dien aard zijn dat de inteekening op zijne bedoelde proeven van
penwerk alle aanmoediging verdient zoo als dan ook hier ter stede door veele
personen daaraan op eene afzonderlijke lijst deegenomen is’.

Het resultaat was dat vanwege het Rijk werd ingetekend op 25 exemplaren. Twee
jaar later heeft onze pennekunstenaar het nog eens gewaagd de Vorst een bewijs
van zijn kunnen aan te bieden. Helaas had hij deze maal minder succes. Het stuk
werd hem teruggezonden met de opmerking: ‘dat wel met genoegen van zijne
goede bedoelingen is kennis genomen, en dat hem voor de toezending van het
stuk in kwestie van wegen Z.M. wordt dank gezegd, edoch dat na de in 1836
genomen tengunste van twee andere soortgelijke voortbrengsels van de adres-
sant er geene termen zijn gevonden om de uitgave van door hem vervaardigde
volgende stukken van gelijken aard wederom van Rijkswege te bevorderen en te
ondersteunen’.

De persoonlijke omstandigheden van Oudenampsen waren er ondertussen niet
beter op geworden. In 1837 was zijn vrouw overleden en hij moest tenslotte zelfs
zijn huis verkopen, waarna hij omstreeks 1845 naar de Meipoortstraat (thans nr.
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32) verhuisde. Hij werd toen ‘commissionair’, hetgeen voornamelijk ingehouden
zal hebben dat hij trachtte de sigaren te verkopen die zijn zoon Jacobus Lodewijk
liet maken. Het sigarenfabriekje gaf blijkens de patentregisters in 1846 aan twee
man werk en in 1849 aan acht man.

Omstreeks 1850 verhuisden vader en zoon naar de Veerpoortstraat (thans nr. 11).
Of zij hun bedrijfje aan huis danwel elders in de stad hadden is niet bekend.       
Zelfs toen Oudenampsen sr. al diep in de zestig was reisde hij nog met sigaren.
In september 1854 had hij zich voor zaken naar het noorden des lands begeven,
niet wetende dat dit zijn laatste reis zou worden: op de 19e van die maand vond
een schipper zijn lichaam in het Hoofdkanaal onder Tjamsweer, bij Appingedam.
Nasporingen brachten aan het licht dat de ‘oude heer’ Oudenampsen de avond
tevoren met een kistje met sigarenmonsters zijn logement, ongeveer een uur
gaans daarvandaan, had verlaten, waarna hij door de duisternis misleid te water
moest zijn geraakt...

Uit: Mededelingen Stad en Ambt Doesborgh (1978) door J.W. van Petersen 

LEZINGENCYCLUS TWEEDE WERELDOORLOG

Helaas hebben we onlangs, vanwege het te kleine aantal aanmeldingen,
moeten besluiten om de lezingencyclus over de Tweede Wereldoorlog niet
door te laten gaan. Erg jammer, omdat de onderwerpen en vooral ook de
deskundigheid van de sprekers ons anders deden verwachten.

Links een litho van Oudenampsen uit 1836, deze bevindt zich eveneens in onze collectie.
Rechts de in 1835 gecalligrafeerde gedenkplaat, vervaardigd ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de ‘Weduwenbeurs’, thans te zien in de hal van het stadhuis 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 Markt 7 Doesburg
-  ARCX Monumentenzorg Bergstraat 41 Doesburg
-  Monumentenvereniging 15 april 1945 Gasthuisstraat 6 Doesburg
-  Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
-  Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
-  Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
-  Hubo Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
-  Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
-  Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
-  Restaurant De Liefde Ph. Gastelaarsstraat 5a Doesburg
-  Garage Schel bv De Koppeling 1 Angerlo
-  BMV Advis Informaticaweg 7 Doetinchem
-  Chinees Restaurant Xiang Man Meipoortstraat 54 Doesburg
-  Heel Metaal bv Edisonstraat 28 Doetinchem
-  Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Zelhemseweg 14 Hummelo
-  Revelman Woonkunst Grutstraat 41-47 Doetinchem
-  Hillenaar Optiek Kerkstraat 21 Doesburg
-  Rootz Hair and Care Kerkstraat 12 Doesburg
-  Opmerkers, marketing en communicatiebureau Edisonstraat 60 Doetinchem
-  Viking Adventure Sports Meipoortstraat 55 Doesburg
-  Robaard Interieurbouw Doormansingel 16 Doesburg
-  Diabola Gildeweg 20 Drempt
-  Etos Doesburg Meipoortstraat 11a Doesburg
-  Hoog&Kamp Makelaars Kerkstraat 31 Doesburg
-  Sonneveld Rijwielen Gasthuisstraat 20 Doesburg
-  Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Kerkstraat 19 Doesburg
-  Doesburgkunst.nl Burg. Nahuyssingel 34 Doesburg
-  Zilversmederij Blok Roggestraat 12 Doesburg
-  Te Lindert Notaris Kraakselaan 5a Doesburg
-  J.W.J. Derksen v.o.f. Verhuellweg 29 Doesburg
-  Loc 17 Turfhaven 1 Doesburg
-  Wijnkoperij Van Ditmars Kloosterstraat 15 (Arsenaal) Doesburg
-  Stadshotel Doesburg Contre Escarpe 32 Doesburg
-  Mevrouw Jacqueline Roelofswaard Tellingstraat 2 Drempt
-  Mevrouw Birgit van Veldhuizen Doormansingel 14 Doesburg
-  Schildersbedrijf Henk Teunissen Roomstraat 11a Drempt
-  Technisch Buro Pola Zevenaar bv Hengelder 19 Zevenaar
-  LiViPro Zanderskamp 142 Doesburg

MARCEL

BLOK

ZILVERSMID


