Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 150, mei 2022
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

Donderdag 2 juni 2022: JAARVERGADERING en LEZING

EEn opmErkElijkE muurschildEring
in dE doEsburgsE martinikErk
in de Foyer van de Gasthuiskerk (Podium Doesburg), aanvang 20.00 uur
(ingang Paardenmarkt).
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Donderdag 2 juni a.s. interessante lezing na de jaarvergadering in de
Foyer van de Gasthuiskerk (Podium Doesburg), ingang Paardenmarkt,
aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur):

EEn opmErkElijkE muurschildEring
in dE doEsburgsE martinikErk
door Wieneke Weusten te doesburg
Op de zuidwand van het schip van de Martinikerk in Doesburg is een muurschildering bewaard gebleven uit de tweede helft van de 15de eeuw.
De gebruikelijke interpretatie is dat het hier scènes uit het leven van de heilige
Agnes betreft. In de beschrijving op het bijbehorende bordje wordt verondersteld
dat in het midden van de voorstelling de heilige Agnes knielt voor een bordeel
waarvoor een man staat.
Nieuw onderzoek toont echter aan dat hier sprake is van nog een andere heilige,
die aan de legende over Agnes is toegevoegd, te weten de heilige monnik
Meinrad. Deze zou met name helpen bij kinderloosheid. Het eerder veronderstelde bordeel blijkt toch gewoon een kapel te zijn.
Ons lid Wieneke Weusten zal nader ingaan op de cultuurhistorische achtergrond
van deze heiligen (verering en pelgrimage) en op de mogelijke opdrachtgever(s)
uit onze regio die hebben gezorgd voor deze unieke en verrassende combinatie.

Op pagina 3 de Doesburgse muurschildering: Leven van de heilige Agnes (14501500); hierboven links De heilige Meinrad met Agnes geknield voor hem (detail van
de muurschildering); rechts: de heilige Agnes met palmtak (marteling) en opspringend lam (houtsnede 15de eeuw).
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jaarVErgadEring
Uitnodiging aan alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
ledenvergadering op donderdag 2 juni a.s., aanvang 20.00 uur in de foyer van de
Gasthuiskerk (Podium Doesburg), ingang Paardenmarkt.
agenda:
1.
Notulen van de schriftelijke jaarvergadering 2021, het verslag is in dit
bulletin opgenomen.
2.
Behandeling jaarverslag 2021. Ook dit verslag treft u in het bulletin aan.
3.
Behandeling financieel verslag over 2021, evenals de begroting 2022.
Zie eveneens in dit bulletin.
4.
Verslag van de Kascontrolecommissie, de heren Cor van den Bergh en
Peter de Kock.
5.
Benoeming lid Kascontrolecommissie, de heer Van den Bergh is
aftredend en zal worden opgevolgd door de heer Henk ten Zijthoff.
Tevens benoeming nieuw reservelid.
6.
Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Carel Rensing (niet
herkiesbaar) en Han Snijders (herkiesbaar).
Rinus Rabeling heeft ruim twee jaar geleden al aangegeven te willen
stoppen als bestuurslid. Na vijftig jaar bestuurslidmaatschap en een aanstaande verhuizing blijft hij voor projecten en als vrijwilliger beschikbaar. Edward den Doop zal het voorzitterschap gaan overnemen.
Voor de ontstane vacatures stelt het bestuur voor de heer Jan van
Ophuizen te benoemen. Voor de overblijvende vacature kunnen belangstellenden zich aanmelden bij een van de bestuursleden.
Tegenkandidaten kunnen door minimaal 10 leden bij het bestuur worden
ingediend.
7.
Rondvraag.
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andErE locatiE actiVitEitEn stad En ambt doEsborgh
Na vele jaren te gast te zijn geweest in ‘t Meulenhuus heeft het bestuur onlangs
besloten om met ingang van dit jaar de verenigingsbijeenkomsten en filmavonden
te organiseren in de Gasthuiskerk (Podium Doesburg), ingang Paardenmarkt.
De bereikbaarheid (parkeren) en technische voorzieningen hebben hier mede aan
ten grondlsag gelegen. Uiteraard heel veel dank aan de Meulenvelders voor de
samenwerking in de afgelopen jaren.

notulEn
Door de beperkingen vanwege het coronavirus was het dit keer niet mogelijk om
de gebruikelijke jaarvergadering op de derde donderdag van maart te laten doorgaan. Om toch te kunnen voldoen aan o.a. de eisen voor de subsidieverlening,
museumregister en Anbistatus werd besloten een schriftelijke jaarvergadering te
organiseren.
De leden hadden na de verschijning van Informatiebulletin 147, met daarin opgenomen de agenda, notulen van de jaarvergadering van 3 september 2020 en alle
jaarverslagen (vereniging, museum, Lambert Westerastichting, vogelwerkgroep
en archiefwerkgroep, alsmede de financiële verslagen en de verklaring van de
kascontrolecommissie) tot 23 mei gelegenheid om schriftelijk of telefonisch te
reageren of vragen te stellen.
Tegen de gepubliceerde stukken en voorstellen is door geen der leden bezwaar
gemaakt. Verheugend was het dat de reacties die wel binnenkwamen erg positief
waren over de wijze waarop we als vereniging en museum de beperkingen van
de pandemie hebben aangepakt.
Financieel hebben we, mede door een Rijkssubsidie en een bijdrage uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank, het verslagjaar ‘zonder grote kleerscheuren’
kunnen doorstaan. De ‘revitalisering’ van de bovenetage van het museum kon
door gedeeltelijke afwezigheid van publiek versneld worden gerealiseerd.
De kascontrolecommissie heeft op 30 april de kas gecontroleerd en heeft geen
problemen vastgesteld en schriftelijk hiervan melding gemaakt. Daardoor kon de
penningmeester voor het gevoerde beleid over 2020 worden gedechargeerd. De
heer Bert Broeder is als commissielid aftredend. De nieuwe commissie bestaat
uit de heren Cor van den Bergh en Peter de Kock. Als reservelid wordt de heer
Henk ten Zijthoff benoemd.
Ook waren er geen bezwaren tegen de toetreding tot het bestuur van mevrouw
Wanda Steintjes en de heren Edward den Doop en Eelco Blokdijk. Wanda zal in
de loop van 2021 het penningmeesterschap overnemen van Carel Rensing en
Eelco gaat het secretariaat verzorgen. Rinus Rabeling werd herkozen maar heeft
aangegeven na de coronaperiode tussentijds te stoppen als bestuurslid.
In kleine kring werd afscheid genomen van Nina Herweijer. We zijn blij dat Nina
nog wel betrokken blijft bij het collectiebeheer en de implementatie van een
nieuw collectieregistratie-programma.
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Gezicht op De Roode Tooren, Vischmarkt en Roggestraat Doesburg

jaarVErslagEn 2021
Nadat het jaar 2020 al in het teken stond van de wereldwijde corona pandemie,
zal ook het jaar 2021 ook als zodanig de geschiedenis in gaan. De hele samenleving stond in het teken van Covid-19 en werd daardoor volledig ontwricht.
Iedereen werd wel, in meer of mindere mate, getroffen door de vele beperkingen
in zijn of haar omgeving. Ook binnen onze vereniging, het museum en de werkgroepen bleven wij hier in het verslagjaar de gevolgen van ondervinden. Vrijwel
alle activiteiten konden geen doorgang vinden en het museum bleef vele maanden gesloten.
Onze jaarverslagen zijn derhalve somber en sober. We hopen dat u en uw dierbaren deze periode toch goed zijn doorgekomen en kijken met een hoopvolle blik
naar de toekomst. Mogelijk kunnen we in 2022 voor wat betreft de besmettingen
en gevolgen weer terug naar een normale en positieve samenleving, maar helaas
hebben we inmiddels te maken met bedreigingen van een totaal andere orde ...!

Vereniging Stad en Ambt Doesborgh
De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh, opgericht 27 september
1950, omvat het volgende gebied: Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek,
Lathum, Bahr, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag5

Keppel, Hummelo en Eldrik. Dit is ongeveer gelijk aan het voormalige
Richterambt Doesborgh, omstreeks 1340. De vereniging exploiteert Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.
De vereniging heeft ten doel:
a. het verkrijgen, beheren, documenteren en exposeren van roerende goederen,
betrekking hebbende op de historie van het werkgebied;
b. het bevorderen van de studie en het eventueel publiceren van gegevens betreffende de historie, natuurhistorie, dialect en folklore van het werkgebied;
c. het activeren van werkgroepen binnen de vereniging;
d. het wekken van belangstelling voor, en het opsporen en verzamelen van alles
wat betrekking heeft op de onder b. genoemde onderwerpen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verwerven door aankoop, schenking en bruikleen van voorwerpen ter
plaatsing in haar streekmuseum De Roode Tooren, gevestigd te Doesburg;
b. het organiseren van exposities;
c. het wekken van belangstelling voor dit museum;
d. het uitgeven van publicaties op het gebied van de in de doelstelling omschreven onderwerpen;
e. het organiseren van lezingen, excursies, cursussen en alle andere mogelijke
daartoe dienstige activiteiten;
f. stimuleren van activiteiten in werkgroepen op deelgebieden van de doelstelling;
g. het regelmatig informeren van de leden middels een Informatiebulletin met
informatie over lezingen, activiteiten, tentoonstellingen etc.
Ledental en contributie:
Het ledental per 31 december 2021 bedroeg:
Persoonlijke leden
.163 x 1
163
Echtpaarleden
.133 x 2
266
Gezinsleden
. 2x4
8
Vrienden
. 33 x 1
33
----Totaal
476
De contributiebijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 7.897,50.
Er werd € 1.452,50 aan extra bijdragen ontvangen.
De minimum contributie bedroeg in 2021: individueel lidmaatschap € 20,-; echtpaar lidmaatschap € 25,-; gezinslidmaatschap € 30,-; jeugdlidmaatschap € 7,50 en
vrienden € 50,-.
Het aantal leden is door natuurlijk verloop, overlijden en verhuizing ten opzichte
van 2020 iets teruggelopen. Gezien de twee moeilijke jaren voor wat betreft verenigingsactiviteiten zijn we zeer tevreden over de trouw en waardering van onze
leden. Dit hebben we andermaal kunnen constateren door de diverse extra bijdragen. Gelukkig zijn we in staat geweest om in het verslagjaar alle leden te verrassen met de prachtige uitgave over Theo Colenbrander (zie elders in dit verslag).
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Bestuur:
G.M. (Rinus) Rabeling te Drempt, voorzitter, algemeen/pr, collectie, exposities,
certificering; E. (Eelco) Blokdijk te Angerlo, secretaris, vrijwilligers; W.M.P.
(Wanda) Steintjes-Sijbesma te Drempt, penningmeester, ledenadministratie,
C.A.M. (Carel) Rensing te Doesburg, registratie, exposities; E.L. (Edward) den
Doop te Doesburg, bestuurslid; H.G. (Han) Snijders te Doesburg, bestuurslid,
technisch beheer, museumwinkel, exposities; H.J. (Henk) Heyting te Doesburg,
bestuurslid, technisch beheer, registratie, exposities.
Middels de schriftelijke jaarvergadering is Nina Herweyer afgetreden als
bestuurslid maar blijft nog intensief betrokken bij het collectiebeheer. Wanda
Steintjes-Sijbesma, Eelco Blokdijk en Edward den Doop werden tijdens diezelfde vergadering tot bestuurslid benoemd. In de loop van het verslagjaar heeft de
heer Henk de Vries, om gezondheidsredenen, zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.
In de loop van 2021 werd het penningmeesterschap door mevrouw Steintjes
overgenomen van de heer Rensing.
Het bestuur kwam 3x in vergadering bijeen en enkele malen in kleiner verband
ten behoeve van o.a. de coronasituatie en de gevolgen.
Activiteiten van de vereniging:
In het verslagjaar konden door de coronasituatie de ledenactiviteiten en de
gebruikelijke vestingwandelingen en filmavonden met historische films niet
doorgaan. Gelukkig kon de onthulling van de plaquette voor de in 1940 in Berlijn
omgekomen Doesburgers wel plaatsvinden (zie elders in dit verslag). Ook de
verschijning (zonder een gebruikelijke officiële aanbieding/presentatie) van onze
uitgave over Theo Colenbrander was desalniettemin een hoogtepunt in 2021.
De ledenvergadering moest eveneens vanwege de coronarisico’s op een andere
wijze worden ingevuld. In verband met de statutaire verplichting en de vereisten
voor de museumcertificering, subsidieverantwoording en officiële ANBI-erkenning werd besloten de ledenvergadering schriftelijk ‘af te doen’. Middels
Informatiebulletin 147 ontvingen alle leden het gebruikelijke jaarverslag en de
financiële verantwoording, alsmede de agenda. De leden werden in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen en opmerkingen voor 23 mei kenbaar te
maken. Er werden geen bezwaren en/of aanmerkingen gemaakt over de stukken.
De kascontrolecommissie heeft wel, op corona-verantwoorde wijze, de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Een aantal leden maakte hun waardering
kenbaar voor de wijze waarop ondanks de situatie vorig jaar en in het verslagjaar
een en ander werd opgepakt. Al met al werden op deze zeer ongebruikelijke
wijze alle verslagen en voorstellen vastgesteld.
Bijzondere activiteiten:
Ondanks de hele coronasituatie waren er toch twee bijzondere hoogtepunten in
het verslagjaar 2021.
De biografie van Theo Colenbrander. Na een ruime en intensieve voorbereiding
konden wij op 18 augustus het eerste exemplaar van ‘Theo Colenbrander (18411930), Nederlandse eerste industrieel vormgever, een biografie’ met trots over7

handigen aan burgemeester Loes van der
Meijs. De biografie is, na bijna veertig jaar
onderzoek, samengesteld door Arno Weltens.
Voor het bestuur was het ook een fijn
moment om in deze coronatijd alle leden dit
boek te kunnen aanbieden.
De uitgave werd mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van Gestichten Doesburg,
Fonds A.H. Martens van Sevenhoven en de
Gemeente Doesburg en kwam geheel in
eigen beheer tot stand.
Ook de onthulling van een speciale plaquette ter herinnering aan de 10
Doesburgers die op 14 november 1940 omkwamen in Berlin-Mariënfelde was
een hoogtepunt in dit verslagjaar. Het was bijzonder dat precies na 81 jaar diverse nabestaanden van de omgekomenen op zondag 14 november de bijeenkomst
in de Burgerzaal konden bijwonen. Na een welkom en een terugblik op het
gebeurde ging men naar het museum waar burgemeester Van der Meijs de plaquette onthulde. Hierna was er gelegenheid om met een drankje elkaar in het
museum te ontmoeten en waar men tevens de expositie over de Tweede
Wereldoorlog in Doesburg kon bekijken.
Speciaal voor deze gelegenheid werd een 16 pagina’s tellende syllabus uitgebracht welke in de museumwinkel wordt verkocht.

Burgemeester Loes van der Meijs onthulde op 14 november de speciale plaquette.
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Stolpersteine:
Op 3 mei 2021 werden de ‘Stolpersteine’ weer gepoetst. Vanwege de beperkingen niet samen met de jongeren van Scouting Isala Doesburg, maar met bestuursleden van Doesburg en Oranje en enkele bewoners.
Informatiebulletin:
In het verslagjaar verschenen 3 informatiebulletins, met totaal 48 pagina’s.
Hierin o.a. opgenomen de aangepaste uitnodiging voor de jaarvergadering met
daarbij uiteraard de jaarverslagen. Verder nieuws uit het museum, bijzondere
aanwinsten, de verschijning van de Colenbrander-biografie en de bijzondere plaquette ter herinnering aan de 10 in Berlijn-Marienfelde omgekomen Doesburgers
(14 november 1940).
Lezingen en activiteiten:
Helaas kon geen van de geplande lezingen/excursies vanwege corona doorgaan.
Ook de geplande vestingwandelingen naar de Hoge Linie en de vertoning van de
oude Doesburgse films werden geannuleerd. Een aantal van deze activiteiten
wordt opgenomen in het jaarprogramma 2022.
Financiën vereniging:
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 22 en 23.

Streekmuseum De Roode Tooren
Openstelling museum:
Vrijwilligers gastheer/gastvrouw en bestuursleden ontvangen de bezoekers in het
museum. We kunnen bouwen op een groep enthousiaste medewerkers. Helaas
zijn er in de afgelopen periode een viertal personen vanwege gezondheid en verhuizing gestopt. Uitbreiding van de groep is derhalve heel erg welkom. Door de
situatie van de afgelopen twee jaren heeft werving van nieuwe mensen nog niet
helemaal het gewenste resultaat gehad.
Vrijwilligers:
Gastheer/gastvrouw: Frans Hofman, Jeannette Staarink, Eelco Blokdijk, Arend
Bekendam, Pieter van Aartsen, Arien op ’t Land, Manuela van Sambeeck,
Antionette Seegers, Maria Damen, Mieke den Doop en Truus de Wit. In de bezetting van het museum wordt deze groep aangevuld met enkele bestuursleden. In
mei hebben we een oproep geplaatst voor belangstellenden voor de functie van
gastheer/gastvrouw. Hiervoor hebben zich inmiddels drie personen aangemeld.
Registratie collectie: Cees Evers, Walter van Til.
Technische en inhoudelijke assistentie: Gerard Pelgrom en Henk Witjes.
Bezorging bulletin: Jan Slotboom, Peter de Kock, Peter van den Brandhof, Carla
Rensing-Bezemer, Joke Jonker, Jan van Petersen en Henk ten Zijthoff.
Verspreiding raambiljetten: Joke Jonker en Stiny Pelgrom-Roth.
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Bovengenoemde activiteiten worden voor een deel ook uitgevoerd/ondersteund
door bestuursleden.
Raad van Advies:
De heer dr. M. Groothedde, archeologie en middeleeuwen; mevrouw drs. C.A.
Herweijer, kunstnijverheid en museumbeheer; de heer J.W. van Petersen, stadshistorie, regionale geschiedenis; de heer dr. J.A. van Essen, paleontologie; de
heer A.L. Verheij, restauratie en behoud schilderijen; de heer dr. A.H.G. Schaars,
streekcultuur; mevrouw A. Moonen, textiel en de heer G.J. Bouwhuis, beheer
gebouwen.
Sponsoring:
Vrienden van De Roode Tooren. Naast sponsoren en betalende leden zijn we
enkele jaren geleden ook gestart met het werven van ‘Vrienden van De Roode
Tooren’. De minimale bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-.
Aan het eind van het verslagjaar waren dit: Warenhuis Staarink - Doesburg,
ARCX Monumentenzorg - Doesburg, Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg, Doesburgsche Mosterdfabriek - Doesburg, Stadsbierhuys De Waag Doesburg, Coffee Fresh Westhoff bv - Drempt, Hubo Bouwmarkt - Doesburg,
Autorijschool Wim Steintjes - Drempt, Glasatelier Jevaba - Doesburg, Restaurant
De Liefde - Doesburg, Garage Schel bv - Angerlo, BMV Advies - Doetinchem,
Chinees Restaurant Xiang Man - Doesburg, Heel Metaal bv - Doetinchem,
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv - Hummelo, Hillenaar Optiek Doesburg, Rootz Hair & Care - Doesburg, Youprinting, ontwerp en drukwerkproducties - Drempt, Viking Adventure Sports - Doesburg, Roobaard
Interieurbouw - Doesburg, Diabola - Drempt, Etos - Doesburg, Hoog&Kamp
Makelaars - Doesburg, Sonneveld Rijwielen - Doesburg, Kunstburg Artsupplies
Art & Gifts - Doesburg, Te Lindert Notaris - Doesburg, Loonbedrijf J.W.J.
Derksen v.o.f. - Doesburg, Wijnkoperij Van Ditmars - Doesburg, Stadshotel Doesburg, Sijn ICT services - Doesburg, Diabolo - Drempt, Mevrouw Jacqueline
Roelofswaard - Drempt, mevrouw Birgit van Veldhuizen - Doesburg, de heer J.
Vervoort - Enschede, De Klussenier - Doesburg, Schildersbedrijf Henk
Teunissen - Drempt, LiViPro - Doesburg, Mmm van Peter - Doesburg.
Openstelling:
Het museum is behalve op maandag, dagelijks geopend. Dinsdag tot en met vrijdag 11.00-17.00 uur; zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur. In verband met de landelijke coronamaatregelen was het museum gesloten van 1 januari tot en met 4
juni en van 19 december tot en met 31 december. In de tussenliggende periode
was het museum overeenkomstig de landelijke richtlijnen toegankelijk. De maatregelen betekenden beperking van het gelijktijdige aantal bezoekers (ook per
ruimte), desinfecteren van handen, spatschermen bij de balie, regelmatig ontsmetten van contactplekken (o.a. trapleuningen) en een voor bezoekers gesloten
toilet. Na de heropening op 5 juni duurde het toch nog enkele weken voordat het
bezoek weer enigszins op gang kwam. Daarna was er veel en enthousiaste
belangstelling. Dit was ook het geval na de tweede sluitingsperiode.
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Het bestuur heeft bijzonder veel waardering voor de wijze waarop de gastheren
en gastvrouwen hun werkzaamheden in deze periode hebben ingevuld.
Bezoekers:
Doordat het museum tot begin juni en vanaf midden december door de twee
lockdowns gesloten moest blijven bedroeg het totaal aantal bezoekers in 2021
slechts 6.683 (2019 jaartotaal 14.041 en 2020 7.730).
Op 5 juni mocht het museum weer open en kreeg de expositie ‘Doesburg in de
Tweede Wereldoorlog’ een vervolg. Midden december was het weer voorbij, de
tweede coronasluiting van dit jaar was een feit. Het bezoek aan ons museum is
gratis.
Virtuele bezoekers:
Onze website www.deroodetooren.nl wordt beheerd door Sander Snijders
(Diabola, Drempt). Er wordt aan verbetering en uitbreiding gewerkt. Helaas hebben deze activiteiten/werkzaamheden door de coronabeperkingen in het verslagjaar vrijwel geheel stilgelegen.
Jongeren en scholen:
Het aantal jeugdige bezoekers is de laatste jaren enigszins dalende. Scholen uit
Doesburg en de regio bezoeken in georganiseerd verband regelmatig het museum
en de exposities. Uiteraard was er in dit jaar hiervan geen sprake.
Nina Herweijer en Antionette Seegers zijn verantwoordelijk voor de educatieve
activiteiten binnen het museum. Informatie en achtergronden worden door hen
verwerkt in opdrachten en speurtochten die de leerlingen alleen of samen kunnen
maken. Er worden vrijwilligers ingezet die helpen bij de lessen in het museum
en in de binnenstad.
Voor deelname aan het lesproject over Doesburg in de Middeleeuwen wordt een
vergoeding per leerling gevraagd, maar verder is het bezoek van een schoolklas
gratis. Het Middeleeuwen project is opgenomen op de site www.reizenindetijd.nl
van Erfgoed Gelderland.
Jaarlijks bezochten, in samenwerking met de Doesburgse Carillonstichting,
diverse klassen van de Doesburgse basisscholen het museum. Helaas kon ook
deze activiteit dit jaar niet doorgaan.
Er is een aantrekkelijke gratis fotospeurtocht door het museum voor incidentele
jeugdige bezoekers. Hierbij moeten de kinderen de voorwerpen in het museum
goed bekijken. Daardoor duurt het bezoek aan het museum langer en vaak helpen familieleden mee om alles te vinden en de antwoorden goed te formuleren.
Aan het eind wacht een kleine beloning.
Uitbreiding en actualisering diverse ruimtes:
Tijdens de sluitingsperiodes van het museum is er weer veel tijd besteed aan het
onderhoud van de museumpanden. Met name de begonnen schilderwerkzaamheden van het interieur werden afgerond. De laatste ruimten en trappen werden
opnieuw geschilderd. Uiteraard werd een en ander verricht rekening houdende
met de corona-situatie en voorschriften. De presentatie over de brandveiligheid
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met de bijzondere verzameling 18e eeuwse brandblusemmertjes werd verbeterd
en de presentatie van de fraaie Van Hasselt-miniaturen kreeg ook zijn beslag. In
de Colenbrandersalon kon de getoonde verzameling weer worden uitgebreid met
verschillende bijzondere objecten.
Exposities:
Op 1 juni 2020 opende de expositie ‘Doesburg in de Tweede Wereldoorlog’.
Bijzondere aandacht voor diverse facetten van de Doesburgse samenleving in
deze moeilijke periode. Thema’s als mobilisatie, bezetting, voedselvoorziening,
verzet en verraad, joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door de Canadezen
op 16 april 1945 en beelden van de zwaar gehavende stad. Ook de documentaire ‘Het drama van Doesburg’, met het bekende verhaal in de Beitelstraat bij drogisterij Gastelaars op 20 april 1944, wordt permanent getoond. Na een eerste verlenging tot 5 mei 2021 werd de expositie, in verband de verdere bezoek beperkingen, verlengd tot en met 31 januari 2022. Hierdoor was er, met name ook voor
de inwoners, meer gelegenheid kennis te nemen van deze periode. Mede hiervoor werden er ook enkele extra avondopenstellingen georganiseerd op 13 en 21
oktober en op 10 en 25 november.
Speciaal voor de tentoonstelling werd een syllabus uitgebracht over de
‘Belegering van Doesburg door de Canadezen van 1 tot 16 april 1945’. De syllabus is in de museumwinkel verkrijgbaar.
Ook de ‘Theo Colenbrander Salon’, de semipermanente expositie over leven en
werk van deze zeer bekende Doesburger, blijft veel belangstellenden trekken.
Recent werden een aantal nieuwe objecten aan deze presentatie toegevoegd en
een nieuwe vitrine geplaatst in de ‘salon’ en zijn ook de objecten uit onze eigen
Colenbrander-collectie toegevoegd.
In de entree van het museum wordt in een mini-presentatie aandacht besteed aan
‘bijzondere glasobjecten van Kea Verwey’. Kea Verwey werd 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 destijds als eerste glaskunstenaar in Nederland haar eigen glasoven in
het pand Boekholtstraat 8. De geëxposeerde objecten zijn afkomstig uit de collectie van de heer en mevr. Staudt te Doesburg en die van Streekmuseum De
Roode Tooren. In het verslagjaar werden nog twee objecten door aankoop aan de
verzameling toegevoegd.
Activiteiten:
Helaas zijn diverse belangrijke lokale evenementen dit jaar ook niet doorgegaan:
vrijwel alle Culturele Zondagen, Verrassend Doesburg, de Hanzefeesten, de
Kadedagen en het Nationaal Museumweekend.
Op 11 september kon de jaarlijkse Open Monumentendag met als thema
‘Scholen in Doesburg in de loop der eeuwen’ wel doorgaan. De uitgegeven publicatie hierover is in het museum te koop. Het museum fungeerde die dag als een
van de informatiepunten in de stad.
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De originele Doesburgse vlag werd in
het verslagjaar weer in productie
genomen en is in de museumwinkel te
koop.
Museumwinkel:
De erfgoedwinkel voorziet in een behoefte voor het publiek en brengt het
museum extra (noodzakelijke) inkomsten. We zijn steeds op zoek naar interessante artikelen voor de verkoop die in het concept passen. Er is veel vraag naar
de honing van de Doesburgse imkers en de kruidenbalsems.
Uiteraard is onze publicatie over Theo Colenbrander in de museumwinkel te
koop. Naast andere nieuwe uitgaven is ook de publicatie over ‘Vijf bijzondere
Doesburgse gevelopschriften’ te koop.
Door een aantrekkelijke presentatie in de etalage van het museum wordt er extra
aandacht gevestigd op onze winkel. Bijzondere aandacht was er voor ons initiatief om de originele Doesburgse vlag weer in productie te nemen. Diverse media
hebben hieraan uitgebreid aandacht besteed.
Promotie en publiciteit:
Voor de activiteiten van het museum wordt veelvuldig informatie verzonden aan
lokale en regionale media. Helaas kan er op de frequentie en de omvang van de
plaatsing geen invloed worden uitgeoefend. Het is duidelijk waarneembaar dat
opgenomen informatie direct invloed heeft op bezoek uit Doesburg en de regio.
De Regiobode, Doesburg TV en de website Doesburg Direct nemen regelmatig
bijdragen op over onze activiteiten. Ook regionale media besteden aandacht,
waaronder dagbladen en Omroep Gelderland.
Voor de exposities worden ongeveer 100 raambiljetten (in twee formaten) en flyers verspreid. Voor de verlenging van de expositie Doesburg in de Tweede
Wereldoorlog werden opnieuw aangepaste affiches verspreid.
Uiteraard zijn deze promotionele activiteiten in het verslagjaar noodgedwongen
behoorlijk afgeschaald.
Informatie over Streekmuseum De Roode Tooren, de historische vereniging Stad
en Ambt Doesborgh alsmede onze Vogelwerkgroep en de Archiefwerkgroep is
ook op de website te vinden. Op YouTube zijn ook enkele filmpjes te zien over
het museum en de Theo Colenbrander Salon.
Uitbreiding collectie:
Schenkingen en aanwinsten worden hieronder beschreven. Ze worden aan de
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collectie toegevoegd in overeenstemming met de voor de museumregistratie
vastgestelde verzamelcriteria.
Het bestuur dankt alle schenkers voor het gestelde vertrouwen. Wanneer een
schenking niet past binnen het collectiebeleid, wordt in overleg met de schenker
naar een andere museale bestemming gezocht of gaat het object terug naar de
schenker.
Overeenkomstig een samenwerkingsovereenkomst met het Streekarchivariaat
De Liemers en Doesburg worden foto’s en documenten veelal overgedragen aan
het Doesburgse stadsarchief. De bewaaromstandigheden hiervoor zijn er beter en
de toegankelijkheid voor belangstellenden optimaal gewaarborgd.
Schenkingen:
- de heer H. Snijders, Doesburg: cap 50 jaar avondwandelvierdaagse Doesburg
1965-2015;
- familie Rabeling, Drempt: plattegrond Doesburg (ca. 1920), uitgave ‘de
Nieuwe Doesburgsche Courant’ - H. Germs, Doesburg);
- familie Rabeling, Drempt: stadsgezicht/pentekening Gezicht op Doesburg
vanaf de haven door Maiwald (1957);
- familie Rabeling, Drempt: gravure/plattegrond ‘le Comte de Zutphen’, 1720;
- familie Rabeling, Drempt: gravure/plattegrond ‘Doesburgh met de stroomgod
Fluvius’, 18e eeuws;
- familie Rabeling, Drempt: schilderij olieverf op linnen ‘stilleven met mand en
appels’ door Jo Jansen (1891-1964);
- n.n. (ontvangen in brievenbus museum): Bijlage ‘De Graafschapbode’ 26 juli
1957 met thema ‘Doesburg Guldentreck’ 2-11 augustus 1957 (naar stadsarchief);
- mevrouw C. Melief-Wermers, Leiden: ingebonden uitgaven Doesburgsche
Courant, raadsverslagen 1900/1908/1909/1912/1913 en 1916 (naar stadsarchief);
- mevrouw T. Rijks-Grijsen, Doesburg: 12 poppen keramiek gemaakt door Majac
(Doesburg) = Madeleine Daniëls en Jacques de Roode, ca, 1975;
- mevrouw H. Luytze-van der Wal, Langweer: Aquarel gemaakt door een nichtje, tuin Philippus Gastelaarstraat 17, anno 1949; Schilderij hoek pand Kosterstraat/Veerpoortstraat; Herdenkingsschildje Doesburg 700; geborduurde hesjes
gedragen door de kinderen (Hens en Hanneke) in 1945, met daarop de naam en
adresgegevens in het geval van zoekraken e.d. tijdens de oorlogshandelingen in
Doesburg; bevrijdingsschortjes van de kinderen Van der Wal, waarvan 1 met
registratiebewijs; medicijnflesje Apotheek Meijering Doesburg; medicijnflesje
DA drogist De Tijd Doesburg;
- Hotel-restaurant De Ploeg, Varsseveld: raambiljet Doesburg 700 jaar stad 1937;
- Rode Kruis, Colonne Doesburg: vlag Rode Kruis Doesburg (extreem groot formaat); vlag Welfare Rode Kruis Doesburg; zilveren briefopener Rode Kruis
Doesburg; brief aan ‘Bauleiter Kaiser’ (Zweekhorst) – 16 oktober 1944; lijst met
twee foto’s Rode Kruis 26 januari 1952; lijst met groepsfoto Rode Kruis
Doesburg, 16 april 1945; lijst met Nachtausweis t.n.v. M.G. (Tinus) Ligtlee, 15
maart 1945; lijst met foto Rode Kruis oefening (1950-1955); lijst met verklaring
t.n.v. B.U.M Wenting t.b.v. transport colonne; lijstje met foto Jo Vesterink tijdens
Rode Kruis oefening; lijstje met foto Rode Kruis vrijwilligers; lijstje met foto
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Rode Kruis jubileumbijeenkomst in de burgerzaal; jubileumtegeltje 50 jaar
brandweer Doesburg. (Een deel van deze schenking is overgedragen aan het
stadsarchief);
-familie Rabeling, Drempt: lans t.b.v. ringsteken te paard tijdens volksfeesten in
Laag-Keppel, datering omstreeks 1915;
- Hans ter Steeg, Doesburg: Ausweis t.n.v. L.J. ter Steeg ‘Freigestellt von
Westwallbau (5 november 1944) en legitimatiebewijs NBS Doesburg
(Binnenlandse Strijdkrachten) t.n.v. Lambertus Johannes ter Steeg no.
004512/d.d. 17-04-1945;
- familie Thijssen, Doesburg: herinneringsschildje Autorit 700 jaar stad (1937);
- familie Hoed-Mulder, Doesburg: processievaandel Sint Josef Doesburg (RK
Bouwvak Arbeidersbond (1918), eertijds uit de R.K. kerk in de Kloosterstraat.

Een bijzondere schenking
in het verslagjaar was dit
processievaandel van de
Bouwvakarbeidersbond
St Josef, uit de vroegere
parochiekerk Sint Martinus
in de Kloosterstraat.
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Aangekocht:
- stadsgezicht/aquarel van de Bresstraat
(1984) door Frits Jansen (1919-1999);
- stadsgezicht/olieverf op linnen
Schipbrug Doesburg bij zonsondergang
door Coenraad van Velzel (1878-1969);
- litho Koning Willem (1883) door
Berend Jan Oudenampsen (1787-1854);
- vier schilderijtjes gemengde techniek
door Cilia de Munnik (geboren te
Doesburg 1956);
- kaarsenstandaard en wijwaterkannetje
met schenktuitje van Pottenbakkerij De
Ysel, Doesburg;
- twee glasobjecten Kea Verwey (1945),
(zie hiernaast).

Museumregistratie:
In december 2009 kreeg het museum voor het eerst het officiële keurmerk
‘gecertificeerd museum’. Dit certificaat is vijf jaar geldig, hierna vindt 5-jaarlijks
een herbeoordeling plaats. In 2019 werd De Roode Tooren opnieuw gecertificeerd. Jaarlijks vindt er intern telkens toetsing plaats van onderdelen van de
registratie.
Inventarisatie collectie:
Een werkgroep bestaande uit Nina Herweijer, Cees Evers, Walter van Til, Henk
Heyting en Carel Rensing houdt zich normaal bezig met het beschrijven en fotograferen van delen van de museumcollectie.
Uiteraard zijn het merendeel van deze werkmiddagen in 2021 niet doorgegaan.
In het verslagjaar werd besloten om het beschrijvingsprogramma Adlib te vervangen door het veel gebruiksvriendelijke programma Memorix. Het overzetten
gebeurt met ondersteuning van medewerkers van Erfgoed Gelderland. In december werd in het Informatiebulletin een oproep geplaatst voor een vrijwilliger die
zich bezig zou willen houden met collectiebeheer en alles wat daarmee samenhangt.
Depot:
Normaal komt het bestuur wisselende samenstelling elke maandagavond bijeen
voor depotbeheer, onderhoud en andere voorkomende werkzaamheden. Helaas
moesten deze activiteiten in verband met de coronarisico’s in dit jaar vroegtijdig
worden stilgelegd. Een deel van de onderhoud – en depotwerkzaamheden werden in kleiner verband ‘coronaproof’ uitgevoerd.
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Lambert Westerastichting
De Lambert Westerastichting is genoemd naar ons eerste erelid Lambert Westera,
opperwachtmeester bij de plaatselijke politie. Hij was degene die direct na de
oorlog begon met het verzamelen van ’historische curiositeiten’. Deze kleine
verzameling, die zich bevond op het politiebureau en die later werd ondergebracht in een oudheidkamer op de zolder van het stadhuis, is de aanzet geweest
tot de oprichting van ’Stad en Ambt Doesborgh’ (1950). Voor deze pioniersactiviteiten is de heer Westera later tot erelid van onze vereniging benoemd.
De activiteiten van de vereniging namen in de jaren vijftig/zestig van de vorige
eeuw geleidelijk af tot vrijwel nul en eind jaren zestig werd er een nieuwe start
gemaakt.
De ledenactiviteiten kregen meer inhoud en de ’museumverzameling’ groeide
gestaag. De oudheidkamer op de zolder van het stadhuis werd verruild naar een
ruimte beneden, de voormalige secretarie (1971). Ook hier werd het ruimtegebrek al snel gevoeld.
Toen Doesburg in 1975 de beschikking kreeg over een nieuw politiebureau
kwam het oude bureau (Roggestraat 9-11) vrij. Uitgebreid overleg met het toenmalige gemeentebestuur van Doesburg resulteerde in de verwerving van
genoemd pand.
Ingewonnen advies gaf aan dat het om diverse redenen verstandig was om het
onroerend goed onder te brengen in een aparte stichting. Deze stichting kreeg,
met toestemming van de kinderen, de naam van de inmiddels overleden heer
Westera. De restauratie/verbouwing kon casco worden uitgevoerd in het kader
van een speciale werkgelegenheidsregeling. De overige werkzaamheden werden
geheel in eigen beheer uitgevoerd.
Het pand, vroeger bekend als De Roode Tooren (naar de 16e eeuwse stadsgevangenis in een van de stadstorens), werd in 1977 in gebruik genomen als
Streekmuseum De Roode Tooren.
In 1987 werd het complex uitgebreid middels aankoop van het winkeltje
Roggestraat 13, de restauratie werd uitgevoerd door de Stichting Stadsherstel
Doesburg en daarna overgedragen aan de Lambert Westerastichting.
Stad en Ambt Doesborgh/De Roode Tooren huurt de panden van de Lambert
Westerastichting. De stichting zorgt o.a. voor het onderhoud. De stichting is lid
van Monumentenwacht Gelderland, die de panden jaarlijks inspecteert op de
bouwkundige en onderhoud technische staat.
In de periode dat het museum beschikte over een Melkertbaan/ID-baan fungeerde de Lambert Westerastichting tevens als werkgever.
Het bestuur van de stichting is gelijk aan dat van Stad en Ambt Doesborgh, zodat
op een democratische wijze invulling van vacatures tot stand komt. De penningmeester verzorgt de financiële administratie. De Kascontrolecommissie heeft
inzicht in de totale administratie van de Lambert Westerastichting.
Nadat in 2017 de buitenkant van nummer 13 een complete schilderbeurt had
gehad, is in 2018 het hele pand 9-11 aan de buitenzijde geschilderd. Daarnaast
werden de monumentale daklijsten van het pand gedeeltelijk hersteld en waar
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nodig vervangen. Voorts is er een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd voor
alle dakgoten. In 2019 werden duivenwerende voorzieningen aangebracht op het
inpandige platte dak. In 2020 en 2021 zijn er op basis van het rapport van de
Monumentenwacht enige kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voor de
periode 2022/2023 staan nog enkele grotere onderhoudswerkzaamheden op het
programma.
De storm op 1 december heeft ook schade aangericht aan het museumgebouw.
Afgewaaide dakpannen en schade aan opgewaaid daklood.

Archiefwerkgroep
Jaarverslag 2021
Ook in 2021 had de werkgroep last van de coronamaatregelen. De eerste vijf
maanden konden we helemaal niet bij elkaar komen, zodat we voor contact en
bespreking van de transcripties waren aangewezen op mailverkeer. In de maanden juni t/m oktober hadden we onze bijeenkomsten in de foyer van de
Gasthuiskerk en daarna in Podium Acanthus, bij het lid van de werkgroep Frank
Lange thuis. We zijn dankbaar voor de gastvrijheid op deze beide plaatsen, maar
we kijken er toch naar uit om weer in het archief aan de Nieuwstraat te kunnen
vergaderen. Daar hebben we de originele archiefstukken en allerlei gegevens
over de Doesburgse geschiedenis bij de hand. Nu konden we alleen de foto’s van
archiefstukken bekijken die Alex Koster en zijn staf ons verschaften. Onze dank
daarvoor is overigens weer groot.
Het onderwerp waar we ons mee bezig hebben gehouden was ook dit jaar het
17e-eeuwse kerkenraadsboek van de hervormde gemeente van Doesburg. De
transcriptie van dat boek, nummer 1 van de inventaris van het archief van die
gemeente, hebben we in 2021 net niet kunnen afronden; dat is in februari 2022
gebeurd. Intussen was ons gebleken dat er ook een paar stukken over de hervormde gemeente in deze tijd in een ander archief zitten, het Oud-archief van de
stad Doesburg. Die stukken – deels ook notulen van de kerkenraad – bekijken we
nu eerst voordat we aan een nieuw project beginnen.
Dat nieuwe project wordt de verzameling ingekomen stukken van het stadsbestuur (vnl. brieven en verzoekschriften) uit de jaren na 1543. Het aardige van dat
deel van het archief is dat die stukken nog nooit zijn geïnventariseerd. Iedereen
is dus erg benieuwd wat we zullen aantreffen. De andere kant is dat het transcriberen ongetwijfeld veel moeilijker zal zijn dan we de laatste tijd gewend zijn:
veel ouder handschrift, van telkens andere schrijvers, over telkens andere onderwerpen waar we naar moeten raden. Wat je noemt ‘een uitdaging’.
Uit de notulen in het kerkenraadsboek die we in 2021 hebben gelezen blijkt, net
als uit de eerder gelezen bladzijden, dat de kerkenraad het erg druk heeft gehad
met het zoeken van nieuwe dominees als er een vacature was. Over twee van die
predikantswisselingen heb ik vorig jaar iets gezegd. Ook de wisselingen daarna
gingen gepaard met veel overleg en soms wrijvingen met het stadsbestuur.
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Andere voorbeelden van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn de
volgende.
Ook dit jaar hebben we iets gezien van de moeizame verhouding tussen de gereformeerde kerkenraad en de rooms-katholieken in Doesburg. In de jaren 16721674, de tijd dat Doesburg door het Franse leger was bezet, waren de rollen tussen protestanten en katholieken omgedraaid: de Grote kerk was aan de katholieken toegewezen, de Gasthuiskerk aan de protestanten. Kennelijk bleven toen niet
alle gereformeerden hun kerk trouw. Zo melden getuigen dat zij een lid, Anthonie
Overhagen, in de Grote, nu rooms-katholieke kerk hebben gesignaleerd. En dat
niet zomaar, hij was daar tijdens de mis en heeft toen volgens hen zelfs geknield!
Ter verantwoording geroepen ontkent hij eerst heftig, maar uiteindelijk geeft hij
het toe. Alleen was volgens hem eigenlijk geen sprake van knielen, hij was
slechts op zijn knieën gevallen, en dat sonder eenich ogenmerck van godtsdiensticheit. Dan wordt hij weer in genade aangenomen.
Ook een gevolg van de Franse bezetting was dat de koster van de Grote kerk,
Jacob ter Kuisch, zijn baan daar kwijt raakte. Een belangrijk en vooral lucratief
deel van die baan was het begraven van de doden in de kerk. Dat mocht hij nu
niet meer en hij vraagt de kerkenraad om financiële steun van de diaconie. Die
steun krijgt hij, maar niet zonder meer. Hij had zich namelijk in 1668 ernstig misdragen en was toen, met zijn vrouw, geschorst van het Avondmaal. Nu moet hij
eerst berouw tonen en veel naar de kerk gaan voordat men hem wil tegemoetkomen. Beide doet hij : hij vraagt vergiffenis en zit elke zondag in de kerk. Dan
besluit de kerkenraad hem financiële steun te geven, maar beperkt, want net als
het stadsbestuur en de hele burgerij verkeerde ook de kerk in deze bezettingsjaren in armoedige omstandigheden. Maar de kerkenraad geeft Ter Kuisch de gelegenheid zelf weer inkomsten te verwerven: hij mag nu de graven maken voor de
gereformeerden die in de Gasthuiskerk begraven worden.
Intussen zijn een paar leden van de werkgroep bezig de interessantste stukken uit
het kerkenraadsboek samen te vatten tot een lopend verhaal. Het is de bedoeling
daarvan een publicatie te maken, zoals eerder van het Hoeren en boevenboek en
de beide Gasthuisboeken. Tenslotte is het doel van de werkgroep stukken uit het
Doesburgse archief algemeen toegankelijk te maken. Dat geldt in de eerste plaats
voor iedereen die historisch onderzoek in het archief wil doen. Die moet onze
transcripties van de archiefstukken op internet kunnen raadplegen, ook via de
website van Stad en Ambt Doesborgh. Een voorwaarde daarvoor is dat die website beter toegankelijk wordt. We hopen dat het bestuur dat nu op korte termijn
regelt. Maar als er een samenvatting in boekvorm komt kan ook de geïnteresseerde leek iets van de resultaten te zien krijgen en we hopen ook dat te kunnen
realiseren.
Tot onze vreugde hebben we dit jaar twee nieuwe leden kunnen verwelkomen,
per 1 november Leo Boon en per 31 december Marjon Reinders-Tankink. Verder
is de samenstelling van de werkgroep onveranderd. De werkgroep bestaat nu uit
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de volgende leden: Maaike Bäumler-Boumeester, Leo Boon, Margreet Frankot,
Dorien Hagedoorn-Cool, Henny Henrix (secr.), Bert Klees, Frank Lange, Ton
Pos (vz.), Marjon Reinders-Tankink, Liesbeth Rensing-Veenenbos, Wieneke
Weusten en Lida Zuidberg.
Doesburg, maart 2022

Ton Pos

Vogelwerkgroep
Jaarverslag 2021
Ook in dit vogeljaar moesten we vanwege de beperkingen door de pandemie
enkele aanpassingen doen. Ondanks dat konden we toch de meeste plannen uitvoeren.
In het seizoen 2020 hebben we de broedvogelinventarisatie in het gebied Lamme
IJssel uitgesteld vanwege de op enige afstand van ons plot broedende zeearenden. Omdat die eerste broedpoging heel voorspoedig verliep, vonden wij het wel
vertrouwd om in het afgelopen jaar ons Lamme IJsselplot alsnog te gaan onderzoeken op broedvogels. En ook dat verliep heel voorspoedig. In het grotere deel
van het plot telden we 55 broedvogelsoorten met in totaal 351 broedparen. In het
kleinere gedeelte – het weidegebied ten noordoosten van de N317 – telden we 29
broedvogelsoorten met in totaal 59 broedparen. Natuurlijk zagen we koolmezen,
roodborsten, zanglijsters en vinken. Maar echt enthousiast werden we pas bij
soorten als lepelaar, slechtvalk, nachtegaal, baardman, grote zilverreiger of wulp
en waterral, ook al waren deze laatsten niet allemaal broedvogels in het gebied.
We hebben tijdens de tellingen volop genoten van het gevarieerde landschap en
de gevarieerde vogelbevolking. Toch waren er nog een paar kanttekeningen te
maken. Een daarvan betrof het beperkte aantal rietvogelsoorten. We hebben daarom een pleidooi gehouden voor het vergroten van het rietareaal om daarmee de
in het riet broedende vogels een flinke steun in de rug te geven.
Het nestkastonderzoek op het landgoed Bingerden had in dit seizoen opnieuw te
maken met predatie. Lex wist d.m.v. een lokkast en een wildcamera de dader –
een boommarter – op heterdaad te betrappen. Nog niet alle kastjes zijn nu van
een beveiliging tegen marters voorzien dus er ligt nog aanvullend werk te wachten.
Ook in de Groene Bedstee op het landgoed Keppel bleek de marter actief en verstoorde meerdere legsels. Daarnaast was het opvallend dat er vijf kastjes werden
aangetroffen met dode, nog kale jongen. Mogelijk konden de oudervogels door
de kou te weinig voedsel aanslepen.
Door de koude periode in februari in combinatie met een flink pak sneeuw hadden de kerkuilen het heel moeilijk. Er werden dan ook veel dode kerkuilen
gemeld. Kerkuilen jagen vooral in het open veld en de muizen waren door de
sneeuw onbereikbaar.
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Foeragerende watersnip langs de Lamme IJssel (foto: Aloys Sanders)
Met de steenuilen ging het wel goed. Er waren geen meldingen van verhongerde
uiltjes en het broedresultaat was prima.
De jaarlijkse inventarisatie van bosuilen leverde in januari ook weer een uitstekend resultaat op. Van de negen gecontroleerde plaatsen kregen we van acht bosuilen, misschien wel negen, een reactie. Vaak reageert alleen het mannetje. Soms
ook wel een vrouwtje en af en toe reageren pa en ma bosuil allebei.
Bij het ganzentellen in de Fraterwaard behaalden we dit seizoen het hoogste aantal getelde ganzen van de laatste vijf jaren. Ruim 125.000 ganzen werden geteld
tijdens 18 tellingen. Kolganzen vormden verreweg de grootste groep van de aanwezige ganzen: 115.000.
Ondanks dat we door de omstandigheden enigszins beperkt waren, kunnen we
toch spreken van een goed vogeljaar.
Het jaarverslag over 2021 is verschenen en ligt voor belangstellenden ter inzage
in het museum.
Aloys Sanders, namens de Vogelwerkgroep
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totaal €

\

14.755,00 14.465,25 9.701,00

totaal €

saldo vereniging

afdracht contributie (1/3 deel)
lezingen en excursies
overige verenigingsactiviteiten
informatiebulletin
administratiekosten
uitgave Colenbranderbiografie
kosten internet
bankkosten
kantoorbenodigdheden
werkgroepen
representatie
promotie
overige uitgaven

contributie leden
bijdragen verenigingsactiviteiten
subsidies biografie Colenbrander
verkoop boek Colenbrander
rente
diverse ontvangsten o.a. plaquette
schenking

7.800,00 7.897,50 7.400,00
660,00
750,00
5.370,00 5.363,00
920,00
434,75
300,00
5,00
1,00
50,00 1.250,00
720,00

uitgaven €

inkomsten €

begroting realisatie begroting
2021
2021
2022

Financieel overzicht stad en ambt doesborgh 2021 / begroting 2022

+ 172,80
9.701,00

2.465,00
1.250,00
1.664,30 1.500,00
1.076,58 1.600,00
940,37 1.000,00
6.376,00
493,09
500,00
208,23
200,00
359,39
400,00
136,37
150,00
45,11
100,00
150,00
360,51
386,00

2.632,50

14.755,00 14.465,25

2.600,00
660,00
205,00
1.720,00
640,00
7.490,00
690,00
200,00
100,00
150,00
50,00
150,00
100,00

begroting realisatie begroting
2021
2021
2022
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totaal €

34.850,00 30.674,99 38.015,00

totaal €

saldo museum

lidmaatschappen
inkoop museumwinkel
kosten museumwinkel
huur museum
gas en electra
belastingen
verzekeringen
beveiliging
collectiebeheer en automatisering
onderhoud interieur
huishoudelijke dienst
telefoon
overige kosten
aankoop en restauratie collectie
depotvoorzieningen
promotieen onderhoud website
tentoonstellingen
educatie en presentatie
vrijwilligers
aflossing fonds culturele doeleinden
verzekering presentaties

2.632,50 2.465,00
7.019,61 11.000,00
12.473,28 12.400,00
1.600,00 1.650,00
950,00
250,00
3,465,78 4.000,00
2.490,08 5.000,00
1.250,00
43,74

1/3 deel contributie leden
giften museum
subsidie Gemeente Doesburg
vrienden van het museum
overige bijdragen
verkoop museumwinkel
verkoop museumwinkel via pin
bijdrage expositie De Beijer
kasverschillen

2.600,00
12.700,00
12.400,00
1.500,00
150,00
5.500,00

uitgaven €

inkomsten €

begroting realisatie begroting
2021
2021
2022

Financieel overzicht streekmuseum de roode tooren 2021 / begroting 2022

235,29
2.619,64
74,72
7.500,00
7.047,01
457,83
571,70
1.238,95
1.352,05
337,91
940,10
887,95
1.854,74
416,94
500,00
349,84
465,59
665,20
121,57
500,00
1.044,92

400,00
3.500,00
200,00
8.000,00
12.500,04
500,00
600,00
1.395,00
400,00
1.000,00
500,00
900,00
1.470,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.500,00
750,00
300,00
500,00
1.100,00

34.850,00 30.674,99 38.015,00

+ 1.493,04

470,00
3.900,00
110,00
7.500,00
8.220,00
580,00
610,00
1.395,00
300,00
1.000,00
2.490,00
660,00
1.000,00
1.000,00
500,00
615,00
1.500,00
600,00
800.00
500.00
1.100,00

begroting realisatie begroting
2021
2021
2022

contributiEbEtaling 2022
Net als voorgaande jaren maken we voor de contributiebetaling ook dit jaar weer
gebruik van een op naam gestelde contributienota voor het jaar 2021. Hierop
staat naast uw naam en adresgegevens ook een lidmaatschapsnummer vermeld.
Wij verzoeken u bij betaling dit nummer te vermelden. Uiteraard dient u gebruik
te maken van het in de nota vermelde IBAN-nummer.
De minimumcontributie bedraagt: individueel lidmaatschap € 20,-; echtpaar lidmaatschap € 25,-; gezinslidmaatschap € 25,-; jeugdlidmaatschap € 10,- en bedrijven/instellingen (Vriend van) € 50,-.
Uiteraard wordt een hoger bedrag bijzonder op prijs gesteld!

jaarprogramma 2022
We zijn bijzonder blij dat we na bijna twee jaar stilstand binnenkort weer van
start kunnen gaan met onze verenigingsactiviteiten. Het jaarprogramma ziet er
als volgt uit:
Donderdag 2 juni, Jaarvergadering en lezing door Wieneke Weusten: ‘Een
opmerkelijke schildering in de Doesburgse Martinikerk’;
donderdag 30 juni, lezing en film ‘Het Bergherbos door de eeuwen heen’, door
Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld;
donderdag 8 september, lezing over de ‘Doesburgse vispassage’, door Leon
Ruesen;
donderdag 3 november, lezing ‘Archeologie in Doesburg’, door stadsarcheoloog
dr. Michel Groothedde;
donderdag 15 december, lezing ‘De identiteit van de Liemers’, door prof. dr.
Dolly Verhoeven, bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis.
Op de donderdagen 13 oktober (avond) en 10 november (middag en avond) vertonen we in de kerkzaal weer oude films van Doesburg.
De vestingwandelingen staan gepland voor de zaterdagen 21 mei, 18 juni, 17
september en 15 oktober.

EXpositiEs 2022 / 2023
t/m 24 juli: ‘1572, de geboorte van Nederland - een zware bevalling voor de
Achterhoek’;
t/m 24 juli: ‘Israhel van Meckenem (ca. 1445-10 november 1503)’;
13 augustus 2022 t/m 10 september 2023: ‘Jan de Beijer in Achterhoek en
Liemers (Aarau 1703-verm. Doesburg 1780)’;
30 september 2023 t/m 6 april 2024: ‘Pentekeningen Doesburg van Mart Banda’;
t/m 31 december: ‘Theo Colenbrander (Doesburg 1841-Laag-Keppel 1930), de
eerste industrieel vormgever van Nederland’;
t/m 31 december: Presentatie van ‘Bijzondere glasobjecten van Kea Verwey’.
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Belegering van Doesburg door de graaf van Leicester in 1586

niEuWE EXpositiEs
1572: De geboorte van Nederland, een zware bevalling voor de Achterhoek
Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt de
in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het was een heftige strijd: oorlog en
deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol
en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips
II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van
Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Nu, 450 jaar later,
zijn diverse Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572.
Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand als plaatsen die dat niet, of pas
later, deden. Vanaf 2022 wordt gezamenlijk aan de gebeurtenissen en thema’s uit
1572 breed aandacht besteed.
De inname van Brielle in april 1572 was het startsein voor omvangrijkere militaire campagnesin het oosten van de Nederlanden. Onder commando van graaf
Willem van den Bergh namen de opstandelingen in mei 1572 veel steden in
Gelderland en Overijssel in naam van Oranje. Doesburg was één van deze steden. Het duurde echter nog meer dan een decennium voordat Doesburg definitief
aan‘Staatse’ zijde kwam. Bij het naderen van de troepen van don Frederik, zoon
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van de hertog van Alva, verlieten de soldaten van graafVan den Bergh in 1572 de
stad. Een vergeldingsactie zoals die zich kort daarna in Zutphen voordeed, bleef
de inwoners van Doesburg bespaard. De stad kon niet van verraad worden
beticht omdat de magistraat bij de actie van Van den Bergh de moeite had genomen de hulp in te roepen van de stadhouder en het Hof van Gelre en Zutphen. Na
de Pacificatie van Gent (1576) schaarde Doesburg zich opnieuw aan de zijde van
de opstandelingen.
Met uitzondering van het jaar 1585 was de stad definitief‘Staats’. Voor Doesburg
is 1572 niet zo’n opvallend jaar, behalve dat de stad voor het eerst tijdens de
Tachtigjarige Oorlog door opstandelingen is ingenomen, geplunderd en korte tijd
bezet.
Deze tentoonstelling in ons museum is een van de activiteiten in ons land en te
zien tot en met 24 juli.

Israhel van Meckenem (omstreeks 1445 - 10 november 1503)
Israhel van Meckenem, ook bekend alsIsrahel van Meckenem de Jongere, was
een Duitse graficus en goudsmid, mogelijk van Nederlandse afkomst. In de tweede helft van de 15e eeuw heeft Van Meckenem enkele Nederlandse Hanzesteden
bezocht waaronder waarschijnlijk Doesburg en Zutphen.
Hij was de meest productieve graveur van de vijftiende eeuw en een belangrijke
figuur in de vroege geschiedenis van oude meesterprenten. In totaal produceerde
hij meer dan 620 gravures, waarvan de meeste kopieën waren van andere prenten; ze vertegenwoordigen ongeveer 20% van de prentenproductie van alle
Noord-Europese kunstenaars in de periode van zijn werkzame leven. Zijn carrière duurde lang genoeg om ook prenten van Albrecht Dürer te kopiëren.
Hij was actief van 1465 tot aan zijn dood en bleef werken als goudsmid; er zijn
enkele overgebleven stukken en veel gedocumenteerde opdrachten van de Duitse
stad Bocholt. Hij heeft waarschijnlijk een opleiding tot graveren genoten bij
Meester E.S. (c. 1420-c. 1468) in Zuid-Duitsland. Mogelijk was hij bij hem bij
zijn overlijden omstreeks 1467, aangezien hij eenenveertig platen van de meester
verwierf en herwerkte. Nog eens tweehonderd 'eigen' prenten van Van
Meckenem waren eveneens kopieën van gravures van Meester E.S. Hij kopieerde veel andere prentkunstenaars, maar men denkt dat hij ongeveer 150 van zijn
eigen originele composities heeft gegraveerd.
Zijn geboortedatum is slechts een schatting. Recente gissingen variëren van het
begin van de jaren 1430 tot 1450. Zijn vader arriveerde in 1457 in het Duitse
Bocholt, vlakbij de grens met Nederland.
Zijn vroegst gedateerde prent stamt uit 1465, en geeft aan dat hij het maakte in
Kleef, het moderne Kleef, aan de Nederlandse grens en dat toen Nederlandstalig
was. Het gezin was niet zolang daarvoor daar naartoe verhuisd. In 1470 is hij een
periode werkend in Bamberg in Beieren; hij keerde rond 1480 terug naar
Bocholt, waar hij de rest van zijn leven bleef.
Israhel vab Meckenem werd in 1503 begraven in de Georgskirche in Bocholt. De
getoonde gravures (facsimile) zijn alle ontstaan in 1495.
De tentoonstelling duurt tot en met 24 juli 2022.
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stolpErstEinE WEEr gEpoEtst
Onder leiding van Stad en Ambt Doesborgh hebben de bestuursleden van
Doesburg en Oranje en sommige bewoners op dinsdag 3 mei jl. de 'Stolpersteine'
in Doesburg weer gepoetst. Deze herinneringen aan de in de oorlog weggevoerde joodse stadgenoten zullen de komende periode daardoor weer extra opvallen
en de aandacht trekken van de Doesburgers en andere passanten.

Vooraankondiging lEZing 30 juni a.s.
Het Bergherbos door de eeuwen heen...

Na vijftien jaren in de Achterhoek gewoond te hebben, wonen Ad van
Roosendaal en Anneke Zonderland sinds 2008 net over de grens in Elten. Het
Bergherbos is hun achtertuin en heeft hen meteen voor vele vragen gesteld.
Waarom zijn hier die gaten? Wat is de motte? Dit maakte hen nieuwsgierig en
gingen zij speuren naar de geschiedenis van het Bergherbos.
En wat is er op 30 juni te zien? Een mix van geschiedenis, cultuur en natuur.
De presentatie duurt 2x 40 minuten en bestaat uit negen onderwerpen. Ieder
onderwerp wordt vooraf life toegelicht. Rode draad is de ontstaansgeschiedenis
en het gebruik van het Bergherbos door de tijd. Maar er is ook uitgebreid aandacht voor de gouden randen rond de stuwwal en de groene boskern.
Het Bergherbos door de eeuwen heen is een presentatie met gesproken woord,
foto en video, muziek en lifegeluiden.

gEZocht
Voor Stad en Ambt Doesborgh en ons Streekmuseum De Roode Tooren zijn
we nog steeds op zoek naar leden die belangstelling hebben voor een
bestuursfunctie of zich op een andere wijze willen inzetten, bijvoorbeeld als
gastheer of gastvrouw.
Heeft u hiervoor serieuze belangstelling dan nodigen wij u van harte uit
voor een oriënterend gesprek en contact op te nemen met een van onze
bestuursleden of via info@deroodetooren.nl.
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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
BMV Advies
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
Informaticaweg 7
Gildeweg 20
Zanderskamp 142
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Enschede
Drempt
Doesburg
Doetinchem
Drempt
Doesburg

