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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 143, mei 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.:

Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren

getroffen door de coronamaatregelen

De Roode Tooren vanaf 1 juni aangepast weer open!

Expositie ‘Doesburg in de Tweede Wereldoorlog’ langer te zien
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STAD  EN  AMBT  DOESBORGH

EN  STREEKMUSEUM  DE  ROODE  TOOREN  EN... CORONA

Vanaf midden maart werd alles anders. De wereld kreeg te maken met een ver-
strekkende pandemie. De samenleving werd volledig ontwricht door het corona-
virus. Ook ons land en onze regio kreeg veel te verwerken. In ons land ruim
45.000 positief geteste personen, bijna 12.000 ziekenhuisopnames en het aantal
landgenoten dat aan het virus is overleden is nu rond de 5.900!
Van iedereen wordt veel maatschappelijke verantwoordelijkheid en discipline
gevraagd. Met elkaar moeten we de strijd aanbinden en vooral niet verslappen.
We hopen dat u allen in goede gezondheid de afgelopen periode heeft doorstaan
en dat u de komende tijd vooral gezond mag blijven.

Voor onze vereniging en het museum was het natuurlijk ook een bijzondere tijd.
Net voordat we werden geconfronteerd met een nieuw fenomeen, de intelligente
lockdown, hadden we als bestuur al besloten om de jaarvergadering uit te stellen.
We vonden het risico te groot, veel van onze leden bevinden zich in de risicogroep.
Door de maatregelen werden daarna ook de andere activiteiten, voorlopig tot
1 september, afgezegd of uitgesteld. Lezing, excursie, vertoningen oude Does-
burgfilms en de Vestingwandelingen gingen niet door en komen ongetwijfeld
(daar gaan we natuurlijk van uit) volgend jaar weer op het programma.
Ook Streekmuseum De Roode Tooren en de geplande expositie over ‘Doesburg
in de Tweede Wereldoorlog’ waren plotseling niet meer toegankelijk.
Uiteraard heeft het gemis aan bezoekers ook invloed op de inkomsten en de
kosten die daarmee elk jaar gedekt moeten worden.

Tijdens de sluitingsperiode hebben we op corona-verantwoorde wijze toch van
de nood een deugd gemaakt en is het eerste deel van de bovenverdieping van 9-
11 flink onder handen genomen. Alle wanden en het plafond zijn behandeld en
het houtwerk geschilderd. Tevens werd een nieuwe vitrine gebouwd. De komen-
de weken zijn we druk in de weer met de herinrichting van deze ruimte handel
en ambacht. Ook de kruidenierswinkel wordt daarbij meegenomen.
Het voor komend jaar geplande project van de ‘revitalisering’ van de ruimte
vestinggeschiedenis en folklore halen we nu ook naar voren en vindt zijn uit-
voering in de maanden na de vakantieperiode. Hier krijgt ook de schipbrug een
nieuwe plek. Eind dit jaar hebben dan, nadat we de laatste paar jaar de presenta-
ties archeologie, Colenbrander, religie en Doesburgs zilver en de expositiezaal
hebben aangepakt, alle ruimten een eigentijdse en frisse uitstraling.

1 juni weer (aangepast) open
En dan nu! Vanaf Tweede Pinksterdag (1 juni) mogen we onder voorwaarden
gelukkig weer onze gasten ontvangen. Onze groep gastheren/-vrouwen hebben
er weer erg veel zin in. Maar zoals gezegd onder voorwaarden.
Uiteraard is het van groot belang dat alle bezoekers hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid serieus nemen en niet met gezondheidsklachten op bezoek
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komen. Natuurlijk gelden de algemene gedragsregels zoals geen handen geven, in
de elleboog hoesten/niesen en het hanteren van de 1,5 meter afstandsregel. Men
elkaar vooral de ruimte geven!
Op basis van het netto vloeroppervlak wordt het aantal gelijktijdige bezoekers
bepaald. We hebben dit nog iets naar beneden vastgesteld. Een deel van de boven-
verdieping is voorlopig nog niet toegankelijk. Wanneer het maximale aantal
bezoekers aanwezig is worden ‘nieuwe’ bezoekers verzocht buiten te wachten of
op een later tijdstip terug te komen. Indien men telefonisch of per email het
bezoek heeft aangekondigd kan men dit bij de receptie aangeven.
Per ruimte wordt met tekstaanduidingen het maximale aantal gelijktijdige bezoe-
kers aangegeven, men wordt verzocht bij het betreden van de ruimte hiermee
rekening te houden. Het toilet  zal voorlopig nog niet toegankelijk zijn.
Verkopen in onze museumwinkel en de vrijwillige bijdragen kunnen vanaf nu ook
contactloos worden betaald of gepind.
Wij besteden veel aandacht aan de veiligheid van onze gasten en medewerkers,
diverse keren per dag worden contactplekken in ons museum gedesinfecteerd.
Ook is er een ‘contactloze’ desinfectiezuil geplaatst en is de balie voorzien van
grote spatschermen. De medewerkers kunnen eventueel gebruik maken van
mondkapjes en handschoenen.
We hopen zo dat iedereen, medewerkers en bezoekers, weer kan genieten van ons
museum en de exposities. We hebben er alle vertrouwen in.

Wij wensen u nogmaals veel gezondheid voor de komende tijd.

Namens het bestuur van Stad en Ambt Doesborgh,
Rinus G.M. Rabeling, voorzitter
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EXPOSITIE ‘DOESBURG IN DE TWEEDE WERELDOORLOG’

In het kader van 75 jaar Bevrijding zijn er, ook in Doesburg, vele evenementen
niet doorgegaan. Als de situatie in de komende maanden het toelaat is het de
bedoeling dat veel van die activiteiten alsnog zullen plaatsvinden. Mede ook om
recht te doen aan de herdenking van de inzet van al die mensen die ons land in
1945 de vrijheid hebben teruggegeven.
Vandaar ook dat wij, nu de tentoonstelling eindelijk open kan, hebben besloten
deze tot 5 mei 2021 te laten doorlopen. Het zou jammer zijn dat, met name ook
de (school)jeugd, onvoldoende gelegenheid zou hebben kennis te nemen van
het Doesburgse WOII-verhaal.

Aan de hand van een aantal thema’s, waaronder mobilisatie, bezetting, voedsel-
voorziening, verzet en verraad, joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door
de Canadezen op 16 april 1945 wordt nader ingegaan op wat de Duitse bezet-
ting voor de stad en zijn inwoners heeft betekend. Met name de laatste twee
weken voor de bevrijding hebben veel impact gehad op de bevolking en de stad.
Vele dagen werden doorgebracht in de kelders van de historische binnenstad.
Vele foto’s tonen de ‘gehavende stad’.
Net voor de aftocht van de Duitse bezetter werden op 15 april 1945 de waterto-
ren, de stadswindmolen en de toren van de Grote of Martinikerk opgeblazen. De
watertoren en windmolen zijn niet meer herbouwd. De Martinitoren werd met
steun van alle inwoners geheel gerestaureerd en opgebouwd en werd een sym-
bool van de grote saamhorigheid in de jaren na de oorlog.
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DE ‘STOLPERSTEINE’ IN DOESBURG GLIMMEN WEER

Een aantal jaren geleden werd op initiatief van Stad en Ambt Doesborgh/Streek-
museum De Roode Tooren het initiatief genomen om jaarlijks de Doesburgse
Stolpersteine schoon te maken en te poetsen. Sinds 2014 gebeurt dit in nauwe
samenwerking met leden van de Isala Scoutinggroep uit Doesburg. Helaas
moesten de jeugdige leden van deze groep dit jaar vanwege de coronasituatie
verstek laten gaan. Het bestuur van Stad en Ambt Doesborgh hoopt uiteraard dat
zij er volgend jaar weer bij kunnen zijn, zodat deze actie een mooie traditie blijft
in het kader van de herdenking van de Joodse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog in Doesburg.
Om de struikelstenen ook het komende jaar zichtbaar te laten zijn hebben enke-
le leden van Stad en Ambt Doesborgh onlangs de traditie voortgezet en de poets-
beurt dit keer verzorgd.

CONTRIBUTIEBETALING

Bij de verzending van het vorige Informatiebulletin (nr. 142), met daarin opge-
nomen alle jaarverslagen en de financiële verantwoording over 2019, ontvingen
alle leden en ‘Vrienden’ ook de contributienota over 2020. Ondanks alle narig-
heid die ons allen is overkomen hebben het grootste deel van onze leden het ver-
schuligde lidmaatschapsgeld (in veel gevallen zelfs meer) overgemaakt.
Degenen die hieraan nog niet voldeden verzoeken wij om ook deze bijdrage op
korte termijn te betalen.
Met name nu we ook over bijna drie maanden de museuminkomsten missen is
het uiteraard van belang dat we ook in deze zaak ‘gezond’ blijven.
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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
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