Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 144, augustus 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

JAARVERGADERING
In verband met de coronamaatregelen werd als eerste onze op 19 maart
geplande jaarvergadering geannuleerd. Daarna volgden de andere
activiteiten en werd ook De Roode Tooren tot 31 mei gesloten.
De vooruitzichten leken weer enigszins gunstig en het museum
kon vanaf 1 juni, in overeenstemming met het RIVM-protocol, weer open.
Toch past ons nog steeds grote voorzichtigheid en discipline om zo met
elkaar het virus de baas te worden.
Om toch te kunnen voldoen aan de statutaire verplichtingen van
een jaarvergadering met vaststelling van alle verslagen en
financiële stukken hebben wij besloten om toch een ‘uitgeklede’
jaarvergadering te houden op donderdag 3 september a.s.
Naast de statutaire verplichting is vaststelling van de verslagen ook
vereist voor de subsidieverantwoording, de museumcertificering en
de officiële ANBI-erkenning.
Zie aanvullende informatie op pagina 2.
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JAARVERGADERING
De uitgestelde jaarvergadering vindt nu plaats op donderdag 3 september a.s.
van 20.00-20.30 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
Het zal alleen gaan om een korte formele vergadering zonder de oorspronkelijk
geprogrammeerde lezing.
Uiteraard houden we daarbij natuurlijk rekening met de 1,5 meter afstandsregel
e.d. In verband daarmee verzoeken wij u dan ook uw eventuele bezoek aan te
kondigen via info@stadenambtdoesborgh.nl. Indien nodig kunnen wij dan nog
passende/aanvullende maatrgelen treffen.
De agenda, notulen en alle verslagen zijn gelijk aan die welke zijn opgenomen
in ons Informatiebulletin nr. 142 van maart 2020.
Indien u dit bulletin nogmaals wilt ontvangen dan zullen we u dit graag digitaal
toesturen. Graag hiertoe dan een verzoek sturen via bovenstaand email-adres.
De agenda drukken we onderstaand nog een keer af.
Opgemerkt dient te worden dat de Kascontrolecommissie op 9 maart de boeken
reeds uitgebreid heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Opening door de voorzitter.
Behandeling notulen van de vergadering van 21 maart 2019 waarvan het
verslag in dit bulletin* is opgenomen.
Behandeling jaarverslag 2019. Ook dit verslag treft u in dit bulletin* aan.
Behandeling financieel verslag over 2019, evenals de begroting 2020.
Zie eveneens in dit bulletin*.
Verslag van de Kascontrolecommissie, de heren Jan van Petersen en
Bert Broeder (reservelid Cor van den Bergh).
Benoeming lid Kascontrolecommissie;
de heer Van Petersen is aftredend. Tevens benoeming nieuw reservelid.
Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Francien Mulder en
Henk Heyting. Beide bestuursleden zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering door minimaal 10 leden bij het bestuur worden ingediend.
Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk gedeelte.

* Met ‘dit bulletin’ wordt Informatiebulletin 142 bedoeld.
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EXPOSITIE ‘DOESBURG IN DE TWEEDE WERELDOORLOG’
Mede in het kader van 75 jaar Bevrijding tonen wij tot en met 5 mei 2021 in ons
Streekmuseum De Roode Tooren bovenstaande tentoonstelling
Aan de hand van een aantal thema’s, waaronder mobilisatie, bezetting, voedselvoorziening, verzet en verraad, joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door
de Canadezen op 16 april 1945 wordt nader ingegaan op wat de Duitse bezetting
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 watertoren, 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 symbool van de grote saamhorigheid in de jaren na de oorlog.
Veel belangstelling is er voor de documentaire ‘Het drama van Doesburg’, welke
is gemaakt door Maarten Lindner en Henk IJbema, over de gebeurtenissen op 20
april 1944 in de Beitelstraat (nu Philippus Gastelaarsstraat).

FACELIFT VOOR BOVENETAGE VAN DE ROODE TOOREN
Tijdens de sluitingsperiode van het museum in het kader van de corona-maatregelen is er veel tijd en energie gestoken in onderhoud en herinrichting van de
bovenverdieping van Roggestraat 9-11. Uiteraard werd een en ander verricht
rekening houdende met de corona-situatie en voorschriften.
De ruimten werden opnieuw geschilderd, de wanden en plafonds behandeld en de
parketvloeren kregen een uitgebreide onderhoudsbeurt.
Ook aan de inrichting/presentatie werd ruim aandacht besteed. De kruidenierswinkel werd opnieuw ingericht. De ruimte handel- en bedrijvigheid werd met een
grote nieuwe vitrine uitgebreid en er werden vele objecten toegevoegd, waaronder een selectie uit onze omvangrijke verzameling van objecten van
Pottenbakkerij De Ysel (1841-1969). Voorts is er middels bijzondere foto’s aandacht voor de periode 1900-1950.
In de grote bovenzaal is nu ruim aandacht voor Doesburg als vestingstad en voor
de ‘brug der zuchten’, de Doesburgse schipbrug. De unieke maquette van deze
schipbrug heeft hier nu een nieuwe plek gekregen.
Voorts is ruimte ingeruimd voor de presentatie van een twaalftal historische stadsgezichten in olieverf uit onze eigen verzameling.
Een deel van de genoemde werkzaamheden stond eigenlijk gepland voor 2021,
maar de afwezigheid van publiek door de beperkingen van de coronasituatie gaf
ons gelegenheid om een en ander nu ter hand te nemen. We zijn erg tevreden over
het resultaat. Op de volgende pagina’s enkele impressies.
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Handel en bedrijvigheid
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Vestinggeschiedenis, schipbrug en galerij stadsgezichten
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In de grote bovenzaal is nu ook een selectie uit onze collectie ‘historische’stadsgezichten’ in olieverf geëxposeerd, met werken van o.a. Rademaker, Paets, Harbers,
van Elten, Mongers, de Ridder, van Velzel, Elissen en Derksen.
De kruidenierswinkel is ook ‘onder handen’ genomen (en heeft nu een tijdelijke
‘corona-look’).
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GLAS IN LOOD RAAM
GERESTAUREERD
In de afgelopen periode werd ook het
fraaie glas in lood raam, afkomstig uit
de kapel van Huize Elisabeth (destijds
in de Koepoortstraat) gerestaureerd.
Een en ander werd geheel belangeloos (!) verzorgd door de heer Jan van
Bakel (Glasatelier Jevaba, Meipoortstraat 23 te Doesburg).
Zie afbeelding hiernaast.

PRESENTATIE GLASOBJECTEN VAN KEA VERWEY
In de entree van De Roode Tooren worden thans 14 bijzondere glasobjecten
getoond van Kea Verwey. Kea Verwey werd, nu precies 75 jaar geleden, op 30
juli 1945 geboren in het Groningse Sappemeer. Zij studeerde aan de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (1964-1966) en
daarna aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
In 1974 verhuisde zij naar Doesburg en bouwde als eerste glaskunstenaar in
Nederland haar eigen glasoven in het pand Boekholtstraat 8 (tot dan de huisvesting van de Doesburgsche Mosterdfabriek). Bezoekers kwamen van heinde
en verre om haar glasblazerij en de bijzondere objecten te bekijken.
In 1981 verhuisde Kea Verwey voor een korte periode naar het westen van ons
land. In 1985 werkte zij in Zuid-Afrika waar zij in Worcester een atelier deelde
met de bekende Engelse glaskunstenaar David Lees. Lees vertrok in 1986 naar
Zweden. Uiteindelijk vertrok Kea Verwey naar Hongarije.
De geëxposeerde objecten zijn afkomstig uit de collectie van de heer en mevr.
Staudt te Doesburg en die van Streekmuseum De Roode Tooren.
Kea Verwey in 1975 te Doesburg. Rechts een object dat onlangs werd aangekocht.

7

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
Heel Metaal bv
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Youprinting, ontwerp en drukwerkproducties
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
De Klussenier

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
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Zomerweg 23
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
Zandbergstraat 7
MARCEL
BLOK
ZILVERSMID
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doetinchem
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Zevenaar
Doesburg
Doesburg

