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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 146, december 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:

Wilt u ook een ‘echte’ Doesburgse vlag?

Is gastheer of gastvrouw in De Roode Tooren iets voor u?

Uitbreiding van onze zilvercollectie.

Wij wensen u fijne feestdagen en vooral

heel veel gezondheid voor 2021!
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WILT U OOK EEN ‘ECHTE’ VLAG VAN DOESBURG?

Bijna iedere Doesburger kent het stadswapen van zijn stad. Het wapen werd bij
besluit van de Hoge Raad van Adel van 7 oktober 1818 als volgt bevestigd.

‘Van wegen den Koning.
De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan
denzelven verleent bij besluit van den 20en Februarij 1816,
bevestigt bij dezen de stad Doesborgh in gevolge het door haar
gedaan verzoek in het bezit van het navolgende wapen:
Zijnde een rood schild, waarop een romeinsche Burcht met drie
toorens voorzien met kantelen en schietgaten alles van zilver,
verzelt in de regterhoek van een halve maan gekeerd ter linker-
zijde en in de linkerhoek van een halve maan ter regterzijde,
beide van goud. Het Schild gedekt met een gouden kroon.’

De elementen ‘burcht’ en ‘halve manen’ (wassenaars) komen al vanaf de 14e
eeuw in verschillende uitvoeringen op stadszegels voor. Aan een oorkonde uit
1290 in het archief van de Graven van Vlaanderen vinden we echter een stads-
zegel met een maansikkel op een ruitsgewijs gearceerd veld en het randschrift:
SIGILUM DE DOSBORCH. De maansikkel of wassenaar is dus het oudste bestand-
deel van het wapen van Doesburg.
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Bij Raadsbesluit van 30 december 1964 werd
de gemeentevlag ingesteld. Op deze vlag
kreeg de halve maan een prominente plek. De
vlag bestaat uit drie horizontale banen, met
van boven naar beneden de kleuren wit, rood
en wit, waarvan de hoogten zich verhouden
als 1 : 2 : 1. De middelste rode baan bevat een
naar rechts gekeerde gele wassende maan.

De Doesburgse vlag is destijds ontworpen door de ‘Stichting voor Banistiek en
Heraldiek’, die de Nederlandse overheidsinstanties in deze ondersteunde.

De originele stadsvlag is binnenkort weer beschikbaar!

Doesburg is een stad met een rijke historie, daar mogen we bijzonder trots op zijn.
Om dat te laten zien heeft Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode
Tooren het initiatief genomen om de stadsvlag weer op de markt te brengen.
De vlag kan worden besteld in drie verschillende afmetingen en zal in het vroege
voorjaar van 2021 geleverd worden.
De uitvoering is van hoogwaardig polyester vlaggendoek, kleurecht uv-bestendig,
op 40 graden wasbaar en afgewerkt met kopband en dubbele stiknaad.

Bestellen?

Via het bijgesloten bestelformulier kunt u een (of meerdere) vlaggen bestellen. 
De prijs voor de vlaggen bedraagt:
100x150 cm (voor een gevelstok van 2 meter) €   28,50 per stuk;
150x225 cm (voor mastlengte 5-6 meter) €   52,50 per stuk;
200x300 cm (voor mastlengte 6-7 meter) €   88,50 per stuk.

Het ingesloten bestelformulier kan worden ingeleverd in Streekmuseum De
Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg. De openinngstijden zijn van
dinsdag tot en met vrijdag 11.00-17.00 uur; op zaterdag en zondag 13.00-17.00
uur. De betaling dient bij bestelling te worden voldaan.

Het is ook mogelijk per email te bestellen: info@deroodetooren.nl. De betaling
dient dan ook direct te geschieden via: NL27 RABO 0315 0385 94.

De vlaggen worden in het eerste kwartaal 2021 bij het door u opgegeven adres
worden bezorgd.



4

AANKOOP ZILVEREN MOKKALEPELTJES 1862

Onlangs is onze verzameling Doesburgs zilver weer uitgebreid door de aankoop
van elf (de twaalfde is waarschijnlijk ooit verloren gegaan) zilveren mokka-
lepeltjes van de zilversmid Jan Hend(e)rik Christiaan Alexander Brin(c)ker.
Hij werd als telg van een bekende zilversmedenfamilie op 17 juli 1798 geboren
te Cleve. Hij kwam op 28 september 1830 vanuit Tiel naar Doesburg en woonde
en werkte in de Boekholtstraat 4. Hij heeft tussentijds ook gewerkt in Zutphen,
Deventer en Amsterdam. In 1887 wordt hij ingeschreven in Zwolle en overlijdt
daar op 20 mei 1895.

GASTHEER / GASTVROUW IN DE ROODE TOOREN

In de afgelopen twee jaar hebben we helaas van enkele museumvrijwilligers
afscheid moeten nemen. Dat betekent dat onze vaste kern van medewerkers 
voor de taak gastheer/gastvrouw in het museum kleiner is geworden en
dus erg nodig weer uitbreiding behoeft. 
Heeft u hiervoor belangstelling en natuurlijk tijd, dan nodigen wij u van
harte uit contact op te nemen met Rinus Rabeling (0313-472968).
Hij zal u graag informeren over de inhoud en activiteiten in ons museum.
Uiteraard wordt u uitgebreid ingewerkt en wordt iedere gastheer/gastvrouw
ingezet op basis van beschikbare tijd.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Rinus G.M. Rabeling,
06-51329978 / email: gmrabeling@upcmail.nl.
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Wij wensen u fijne feestdagen en vooral

heel veel gezondheid voor 2021!

Bestuur Stad en Ambt Doesborgh / Streekmuseum De Roode Tooren

De Smidse van Vossers op de Markt te Doesburg, door Arie Elissen (1927-1997).
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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
-  Chinees Restaurant Xiang Man Meipoortstraat 54 Doesburg
-  Heel Metaal bv Edisonstraat 28 Doetinchem
-  Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Zelhemseweg 14 Hummelo
-  Hillenaar Optiek Kerkstraat 21 Doesburg
-  Rootz Hair and Care Kerkstraat 12 Doesburg
-  Youprinting, ontwerp en drukwerkproducties Zomerweg 23 Drempt
-  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
-  Mevrouw Jacqueline Roelofswaard Tellingstraat 2 Drempt
-  Mevrouw Birgit van Veldhuizen Doormansingel 14 Doesburg
-  Schildersbedrijf Henk Teunissen Roomstraat 11a Drempt
-  LiViPro Zanderskamp 142 Doesburg
-  De Klussenier Zandbergstraat 7 Doesburg
-  Mmm van... Peter / mmmvanpeter.nl Postbus 36 Doesburg

MARCEL

BLOK

ZILVERSMID


