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In dit nummer:
Onthulling plaquette 10 Doesburgse slachtoffers in Berlin-Marienfelde,
1940 - 14 november - 2021
Speciale avondopenstelling museum op 25 november a.s.
Kado-suggesties voor Sint en Kerst in onze museumwinkel
19e eeuwse miniatuurportretten familie Van Hasselt geëxposeerd
Vrijwilliger/bestuurslid collectiebeheer
Medewerker gezocht voor facilitaire dienst en interieur museum
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Op 14 november 2021 werd bovenstaande plaquette, 81 jaar na de fatale ramp in BerlinMarienfelde, onthuld door burgemeester Loes van der Meijs.
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SPECIALE PLAQUETTE TER NAGEDACHTENIS AAN DE 10
DOESBURGERS DIE OP 14 NOVEMBER 1940 OMKWAMEN
IN BERLIN-MARIENFELDE
Op 27 augustus 1940 vertrokken 45 Doesburgse mannen naar Berlijn om hier
door de Duitse bezetter te worden tewerkgesteld. ’s Morgens om 09.30 uur ging
men per bus naar Arnhem en van hieruit met de trein naar Berlijn. Daar aangekomen werd men ondergebracht in een aantal barakken in Berlin-Marienfelde.
Er moesten werkzaamheden worden verricht voor de Deutsche Reichsbahn.
Zwaar werk, maar de onderlinge verbondenheid van de Doesburgers was groot.
Op 14 november van dat jaar sloeg het noodlot echter toe. Een Engelse bommenwerper die Berlijn bestookte, werd uit de lucht geschoten en viel brandend neer
op twee barakken. 33 personen kwamen hierbij om het leven, waaronder 10
Doesburgers. De schok en het verdriet in onze stad waren enorm.
Bijna drie jaar geleden, tijdens de voorbereiding voor onze tentoonstellig over
‘Doesburg in de Tweede Wereldoorlog’, werden we zelfs na tachtig jaar nog
geconfronteerd met het leed van nabestaanden. Kinderen en kleinkinderen. In al
die jaren is er tijdens herdenkingen relatief weinig aandacht geweest voor deze
omgekomen inwoners. Zij waren vrijwel de eerste Doesburgse burgerslachtoffers
in de Tweede Wereldoorlog.
We hebben toen besloten om aan deze tragische gebeurtenis blijvend aandacht te
besteden en als historische vereniging en streekmuseum het initiatief genomen
om in de Roggestraat, de plek waar op dinsdag 27 augustus de bus naar Berlijn
vertrok, een herinneringsplaquette aan te brengen.

Burgemeester Loes van der Meijs heeft zojuist, in aanwezigheid van nabestaanden,
de plaquette onthuld.
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We zijn erg blij dat de gemeente Doesburg hieraan een belangrijke bijdrage heeft
geleverd en dat burgemeester Van der Meijs bereid was om op zondag 14 november j.l., 81 jaar na de fatale dag, deze plaquette officieel te onthullen.
Bijzonder was dat bij deze plechtigheid nog enkele kinderen en kleinkinderen van
de omgekomenen aanwezig konden zijn.
Nadat vorig jaar corona roet in het eten gooide kon de bijeenkomst conform de
geldende eisen en beperkingen nu gelukkig wel doorgaan.
Na afloop bezocht een groot deel van de aanwezigen in het museum de expositie
over ‘Doesburg in de Tweede Wereldoorlog’.
Alle aanwezigen kregen na afloop een fraaie brochure aangeboden met het verhaal over de ‘10 Doesburgse slachtoffers in Berlin-Marienfelde’.
Het boekje is voor belangstellenden in het museum verkrijgbaar en kost € 3,00.
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GEZOCHT
Voor ons Streekmuseum De Roode Tooren zijn we op zoek naar enkele
nieuwe vrijwilligers met specifieke taken.
Vrijwilliger/bestuurslid ‘collectiebeheer’
Naast de vaste verzameling beschikt het museum ook over een uitgebreide
depotcollectie en wordt het bezit regelmatig uitgebreid door schenkingen
en/of (kleine) aankopen. Alle objecten zijn of worden gedocumenteerd,
gefotografeerd en vastgelegd in een uitgebreid collectiebeheersysteem. Een
nauwkeurig werk waar enkele leden al jaren mee bezig zijn. We zoeken
voor deze werkzaamheden een extra kracht, temeer daar op korte termijn
het bestaande collectiebeheersysteem wordt overgezet naar het wat meer
gebruiksvriendelijke programma Memorix.
Heeft u affiniteit met voorwerpen van historie en kunst en Doesburg in het
bijzonder en belangstelling voor deze boeiende bezigheden, dan nodigen
wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek.
Reacties graag naar: info@deroodetooren.nl, t.a.v. Han Snijders; we nemen
dan spoedig contact met u op.
Vrijwilliger ‘facilitaire dienst en interieur’
Regelmatig krijgen we van onze bezoekers complimenten over de inrichting
en presentatie van de verschillende ruimten in ons museum: ‘alles ziet er
netjes en verzorgd’ uit. Daar zijn we uiteraard erg trots op. Om dit ook zo te
houden zoeken we op korte termijn een vrijwilliger die dit de komende tijd
voor zijn/haar rekening wil nemen. Het betreft activiteiten die hoofdzakelijk
buiten de openingsuren plaatsvinden.
Reacties graag naar: info@deroodetooren.nl, t.a.v. Rinus Rabeling; we
nemen dan spoedig contact met u op.

JAARPROGRAMMA 2022
Op dit moment is nog veel onduidelijk hoe de corona-pandemie zich verder gaat
ontwikkelen en hoe het zal gaan met de daaraan gekoppelde beperkingen.
Uiteraard zijn we weer volop bezig met het samenstellen van ons jaarprogramma voor 2022 en hopen dit begin januari te kunnen presenteren.
De ‘grote’ tentoonstelling zal komend jaar gaan over de bekende 18e eeuwse
tekenaar Jan de Beijer (Aarau, 24 september 1703 - Doesburg (verm.), ca. 1780.
We zijn druk met de voorbereidingen en zullen vanaf 24 maart vooral aandacht
besteden aan zijn tekeningen en aquarellen van Doesburg en Oost-Gelderland.
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KADOSUGGESTIES VOOR SINTERKLAAS EN KERSTMIS
UIT ONZE MUSEUMWINKEL
De komende periode zijn velen op zoek naar leuke kleine presentjes
voor de aanstaande Sinterklaas- en Kerstperiode. We willen u graag
enige ideeën geven en vooral ook de aandacht vestigen op onze
museumwinkel. Het gaat niet om grote bedragen, maar u steunt er wel
de exploitatie van De Roode Tooren mee.
We hebben een uitgebreide collectie kunstkaarten en unieke ansichtkaarten met Doesburgse stadsgezichten. Ook de Doesburgse vlag is een
gewild product, net als de Doesburg puzzels van 1000 stukjes en bijvoorbeeld het nostalgische blikken speelgoed. Daarnaast hebben we
een uitgebreid aanbod van boeken over Doesburg met aantrekkelijke
kortingen. Uiteraard hebben we geen webshop, maar u kunt altijd tijdens
openingsuren terecht: di-vr 11.00-17.00 uur, za-zo 13.00-17.00 uur.
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SPECIALE AVONDOPENSTELLING
MUSEUM DE ROODE TOOREN OP DONDERDAG 25 NOVEMBER
Zoals reeds in ons vorige Informatiebulletin vermeld hebben we een viertal
avond-openstellingen georganiseerd om het museum te bezoeken. Een en ander
met name in verband met de expositie over de Tweede Wereldoorlog.
De laatste avond van deze reeks:donderdag 25 november a.s. van 19.00-22.00 uur.
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 een beeld gegeven wat de Duitse bezetting
voor de stad en de inwoners heeft betekend.
Vooral 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, het Canadese granaatvuur veroorzaakte veel schade.
Ook wordt de lange versie van de bijzondere documentaire ‘Het drama van
Doesburg’, over onder meer drogist Gastelaars en Zwarte Kees, getoond.
Het museum is dan geopend van 19.00-22.00 uur. het gaat hierbij om donderdag
25 november.
Wellicht ook een mooie gelegenheid om de onthulde plaquette te bekijken en op
de expositie kennis te nemen van de informatie over de ramp in Berlijn op 14
november 1940.

FAMILIEPORTRETTEN VAN HASSELT GEËXPOSEERD

De 19e eeuwse miniatuurportretten uit het bezit van de Doesburgse familie Van
Hasselt, heeft inmiddels een vaste plek gekregen in onze presentatie over de
‘beroemde Doesburgers’.
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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
Chinees Restaurant Xiang Man
Heel Metaal bv
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Youprinting, ontwerp en drukwerkproducties
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Te Lindert Notaris
J.W.J. Derksen v.o.f.
Wijnkoperij Van Ditmars
Mevrouw Jacqueline Roelofswaard
Mevrouw Birgit van Veldhuizen
De heer J. Vervoort
Schildersbedrijf Henk Teunissen
De Klussenier
Mmm van... Peter / mmmvanpeter.nl
Diabola
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
Meipoortstraat 54
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Zomerweg 37c
Meipoortstraat 55
Doormansingel 16
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 19
Kraakselaan 5a
Verhuellweg 29
Kloosterstraat 15 (Arsenaal)
Tellingstraat 2
Doormansingel 14
Minkmaatstraat 316
Roomstraat 11a
Zandbergstraat 7
Postbus 36
Gildeweg 20
Zanderskamp 142
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
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Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
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Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doesburg
Doesburg
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
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