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Stad en Ambt Doesborgh: historische vereniging voor Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek, Lathum,
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IN DIT NUMMER:
Terugblik op de jaarvergadering
met afscheid van Carel Rensing en Rinus Rabeling
Bijzondere lezing/filmavond over het Bergherbos/Montferland
op donderdag 30 juni a.s. in de Gasthuiskerk
Exposities ‘1572, de geboorte van Nederland, een zware bevalling
voor de Achterhoek’ en ‘Israhel van Meckenem ca. 1445-1503)’
verlengd tot 24 juli a.s.
Vanaf medio augustus de nieuwe tentoonstelling
‘Jan de Beijer in Achterhoek en Liemers’
(Aarau, 1703 - verm. Doesburg, 1780)
Activiteiten 2022
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JaaRvERgaDERINg 2021: EEN TERUgblIk
Het voelde goed om de jaarvergadering 2021 weer op de gebruikelijke wijze te
kunnen en mogen organiseren. Covid-19 maakte immers dat de vergadering over
2020 er anders uitzag dan voorgeschreven. Het kon niet anders dan dat dit een
schriftelijk gebeuren werd. Hoewel uniek in de geschiedenis van onze vereniging,
hopen we toch dat dit éénmalig was.
De vergadering over 2021 werd er dus gelukkig weer eentje waarin alle bescheiden vooraf aan de leden werden toegezonden. Dit inclusief de uitnodiging om
elkaar weer fysiek te ontmoeten op 2 juni 2022, dit keer in de Gasthuiskerk te
Doesburg. Iedereen merkt dat de samenleving na Covid weer op gang moet
komen. Dit gold helaas ook voor de belangstellig voor deze bijeenkomst, dit terwijl het toch een historische vergadering zou worden.
Naast de gebruikelijke vaststelling van de stukken zoals notulen, jaarverslagen en
financiële rapportages, die overigens weer zeer professioneel waren verzorgd,
vormde de wisselingen binnen het bestuur ‘het historische’ agendapunt.
Als eerste werd afscheid genomen van onze penningmeester Carel Rensing. Zoals
gebruikelijk voor een penningmeester, heeft hij ervoor gezorgd dat er een stabiele
financiële basis is gelegd voor onze vereniging. Hoewel er veel onzekerheden op
ons afkomen, is het goed om te constateren dat de basis transparant en degelijk is.
Carel nogmaals heel erg bedankt hiervoor en gelukkig blijf je mede met je kenmerkende humor voor onze vereniging beschikbaar.
Na een periode van 50 jaar heeft Rinus Rabeling de voorzittershamer overgedragen aan Edward den Doop. Rinus had een aantal jaren geleden al aangegeven dat
het tijd werd om een stapje opzij te doen, begrijpelijk maar voor onze vereniging
een bijzonder moment. Corona heeft het formele moment van zijn afscheid nog
kunnen rekken, maar nu was het dan zover. In dit artikel geen opsomming van de
woorden die Edward tot Rinus heeft gesproken. Wel willen we noemen dat het
bestuur unaniem heeft besloten om Rinus tot erelid van onze vereniging te benoemen, dit ging vergezeld van een persoonlijk glaskunstwerk en natuurlijk een
gemeend applaus. Het afscheid van Rinus krijgt nog een vervolg. Op vrijdag 9
september 2022 wordt aan Rinus en zijn vrouw Joke een afscheidsreceptie aangeboden, waar Edward nog een keer alles uit de kast mag halen om hem te bedanken maar vooral voor de genodigden om Rinus persoonlijk de hand te drukken.
De uitnodiging voor deze receptie volgt.
Hoewel Rinus betrokken blijft bij de vereniging en ons museum, zal het bestuur
toch zonder hem verder moeten, een hele opgave als we zijn staat van dienst, zijn
kennis en zijn weet van ditjes en datjes, beschouwen. Waren er vorig verenigingsjaar al 3 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur, dit jaar werd Jan
van Ophuizen hieraan toegevoegd.
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De nieuwe voorzitter Edward den Doop overhandigt scheidend voorzitter Rinus
Rabeling ter bevestiging van het erelidmaatschap het speciaal vervaardigde glaskunstwerk. Op de achtergrond van links naar rechts Eelco Blokdijk, Han Snijders,
Carel Rensing, Jan van Ophuizen, Wanda Steintjes en Henk Heyting.

De actuele samenstelling van het bestuur is: Edward den Doop (voorzitter),
Wanda Steintjes (penningmeester), Eelco Blokdijk (secretaris) en de leden Han
Snijders, Henk Heyting en Jan van Ophuizen.
De komende maanden zal het bestuur zich buigen op al het werk wat er gedaan
moet worden en de doelen die we ons voor 2023 gaan stellen. Een heldere taakomschrijving is hier onlosmakelijk mee verbonden. In een van de volgende bulletins zullen wij de stand van zaken weergeven.
Nadat de jaarvergadering was beëindigd en we een kop koffie hadden gedronken,
verzorgde ons lid, Wieneke Weusten, een boeiende lezing over een opmerkelijke
muurschildering uit de tweede helft van de 15e eeuw in de Doesburgse
Martinikerk. Zij ging in op de cultuurhistorische achtergrond van de afgebeelde
heilige Agnes en de heilige monnik Meinrad, een unieke en verassende combinatie.
De reacties na afloop van de lezing gaven het bestuur de bevestiging dat het verhaal van Wieneke een schot in de roos was.
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Bijzondere lezing en filmpresentatie door Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld, op donderdag 30 juni a.s., aanvang 20.00 uur in Podium Doesburg
(Gasthuiskerk), ingang Paardenmarkt.

lEZINg bERghERbos DooR DE EEUwEN hEEN
Na vijftien jaren in de Achterhoek gewoond te hebben, wonen Ad van
Roosendaal en Anneke Zonneveld 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.
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TENTooNsTEllINgEN vERlENgD ToT EN MET 24 JUlI
Naast onze vaste presentatie mogen de beide huidige exposities zich verheugen
in veel gerichte belangstelling. In het begin van deze maand werd de expositie
over 1572 nog extra uitgebreid met een boeiende presentatie over de Achterhoek
in die periode middels een touchscreen.
De tentoonstelling, en die van de parallel hiermee lopende expositie met gravures van Israhel van Meckenem, is derhalve verlengd tot en met 24 juli a.s.

De drie sluisjes en watermolen in de omgeving van de huidige Barend Ubbinkweg.

Nieuwe expositie:
‘JaN DE bEIJER IN aChTERhoEk EN lIEMERs’
Op dit moment vinden de afrondende voorbereidingen plaats voor een bijzondere tentoonstelling over een van de allerbelangrijkste topografische tekenaars van
ons land in de 18e eeuw: Jan de Beijer. Met name zal er aandacht worden besteed
aan de prachtige tekeningen uit Achterhoek en Liemers van o.a. 1742, 1743 en
1745. Jan de Beijer werd in 1703 in het Zwitserse Aarau geboren en is zeer waarschijnlijk in 1780, inwonend bij zijn broer, in Doesburg overleden.

DE agENDa vooR DE koMENDE MaaNDEN
- 30 juni: lezing/film: Het Bergherbos door de eeuwen heen (Gasthuiskerk).
- 24 juli: laatste dag expositie: ‘1572, De geboorte van Nederland, een zware
bevalling voor de Achterhoek’.
- 24 juli: laatste dag expositie: ‘Israhel van Meckenem (ca. 1445-1503)’.
- 13 augustus: start expositie: Jan de Beijer in Achterhoek en Liemers (Aarau,
1703-verm. Doesburg, 1780).
- 8 september: lezing over ‘de Doesburgse Vispassage’ (Gasthuiskerk).
- 9 september: afscheidsreceptie Rinus Rabeling (uitnodiging volgt).
- 17 september: Vestigingswandeling (aanmelden museum@deroodetooren.nl of
in De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13).
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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
Stadshotel Doesburg
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Te Lindert Notaris
J.W.J. Derksen v.o.f.
Mevrouw Jacqueline Roelofswaard
Mevrouw Birgit van Veldhuizen
De heer J. Vervoort
Schildersbedrijf Henk Teunissen
De Klussenier
BMV Advies
LiViPro
Het Arsenaal Doesburg

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
Contre Escarpe 32
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 19
Kraakselaan 5a
Verhuellweg 29
Tellingstraat 2
Doormansingel 14
Minkmaatstraat 316
Roomstraat 11a
Zandbergstraat 7
Informaticaweg 7
Zanderskamp 142
Kloosterstraat 15
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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
Doesburg
Doesburg

