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Afscheidsreceptie Rinus Rabeling
“Alsjeblief geen poespas”, dat is het eerste wat Rinus zei, toen wij hem ons
plan voorlegden om hem ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter,
een receptie aan te bieden. Met deze opmerking in ons achterhoofd
hebben we geprobeerd om de bijeenkomst van 9 september jl. in te vullen.
Daarnaast vonden wij zelf wel dat er, gelet op de betekenis die Rinus heeft
en heeft gehad, sprake moest zijn van een bijzonder moment. Zonder
onszelf op de borst te willen kloppen hebben we het gevoel dat het ons is
gelukt om een goede balans tussen beide opvattingen te vinden.
Het formele deel van de receptie vond
plaats in de Burgerzaal van het
gemeentehuis. We danken het
College van B en W nogmaals
dat zij dit -bij hoge uitzonderingmogelijk maakten.
Het was druk, erg druk. Bijna alle
genodigden stonden in de rij om
Rinus en Joke de hand te schudden.
Herinneringen werden opgehaald en
natuurlijk werden er waarderende woorden tot hem gesproken.
Vanzelfsprekend door Edward den Doop, die de voorzittershamer van
Rinus heeft overgenomen. Burgemeester Loes van der Meijs had zelfs haar
ambtsketen omgedaan. Zij sprak Rinus niet alleen toe als bestuurder van de
stad, maar ook als historica; haar oorspronkelijke professie.
Aloys Sanders, van de Vogelwerkgroep, Wieneke Weusten en Nina
Herweyer beiden zeer actief in Doesburg wanneer het gaat om kunst en
cultuurhistorie, maakten de lijst van sprekers compleet.
Zoals wij Rinus kennen… was het
laatste woord voor hem. Een
bijzonder moment om na 50 jaar
voor het laatst als voorzitter het
woord tot ieder te richten. Hij deed
dit op zijn ‘Rinus’: oprecht, warm,
met humor en bescheiden. Het was
even stil in de zaal maar gelukkig
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werd die stilte gevolgd door een daverend applaus.
Na het formele deel staken we de straat over en werd er een glaasje
geschonken in Museum De Roode Tooren waar ook weer veel mensen
aanwezig waren om Rinus en Joke te bedanken en hen veel geluk te
wensen in hun nieuwe woning in Didam.
Dan word je als nieuwe bestuurders de volgende ochtend wakker
met gevoelens en vragen. Is het allemaal wel goed verlopen. Is het
overgekomen zoals we bedoeld hebben? Hebben we wel rechtgedaan aan
de verdiensten van de jubilaris? Wat waren we opgelucht toen we enkele
dagen later een warme mail van Rinus en Joke mochten ontvangen. Het is
dus gelukkig niet te veel “poespas” geworden.

Harenberglezing ‘Het hart van Doesburg’
3 november 2022 in de Gasthuiskerk te Doesburg
Vereniging Stad en Ambt Doesborgh en de Stichting Doesburgs
Oudheidkundig Fonds organiseren de lezing ‘Het Hart van Doesburg,
Archeologisch onderzoek in de bouwput van het Doesburgse
gemeentehuis’. Spreker: Matthijs van Wees.
Archeoloog Ed Harenberg verrichtte, samen met leden van de werkgroep
archeologie, in de periode 1980-2005 een twintigtal opgravingen in de
binnenstad van Doesburg. Het was vaak noodonderzoek onder grote
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tijdsdruk, en tijd om alle gegevens goed uit te werken was er niet. Dat was
ook het geval met de belangwekkende vondsten in de bouwput van het
Doesburgse gemeentehuis in 1995.
Vlak voor zijn overlijden in 2017 stelde Ed Harenberg een legaat
beschikbaar voor de oprichting van een fonds ter ondersteuning
van oudheidkundig onderzoek in Doesburg. Zijn wens was dat jonge
onderzoekers zijn documentatie en vondsten verder zouden onderzoeken,
uitwerken en publiceren.
Tussen 2017 en 2020 hebben leden van de archeologische werkgroep
alle vondsten gewassen en gesorteerd en werden de vondsten en
de documentatie overgedragen aan het gemeentelijk depot van
bodemvondsten in Zutphen.
In 2019 meldde zich een jonge student archeologie van de Hogeschool
Saxion te Deventer: Matthijs van Wees. Hij begon aan de uitwerking
van een van de meest interessantste onderzoeken van Harenberg: de
opgravingen van het gemeentehuis. Het was en is immers het bestuurlijk
hart van de stad en de vermoedens waren dat dit ook het oudste deel
van de stad was. Matthijs studeerde cum laude af op zijn onderzoek en
de gemeente Doesburg en de Stichting Doesburgs Oudheidkundig fonds
besloten zijn scriptie te publiceren.
De publicatie (Doesburgse Archeologische Publicaties 22) wordt op deze
lezingavond ten doop gehouden en zal die avond verkrijgbaar zijn tegen de
gereduceerde prijs van 10 euro.
De Gasthuiskerk is open om 19.30, aanvang officiële gedeelte 20.00.
De lezing is voor leden van de vereniging gratis bij te wonen op vertoon
van deze uitnodiging in het Bulletin. Niet-leden betalen 5 euro.
De Gasthuiskerk kan ruim 100 personen een plaats bieden.
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Het opgravingsteam met Ed Harenberg en zijn kernmerkende pijp, aan het werk
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Lezing Vispassage voor herhaling vatbaar
Het komt niet al te vaak voor maar 8 september jl. waren bijna alle stoelen
in de Gasthuiskerk bezet. Veel belangstellenden waren afgekomen op
de door onze vereniging georganiseerde lezing over de Vispassage in
Doesburg. Voor menig inwoner één van de bijzondere bouwwerken van
Doesburg waar thuis waarschijnlijk met enige trots over wordt verteld. Na
deze avond moet deze trots alleen maar zijn toegenomen.
Jan Knuvers, gepensioneerd medewerker van Waterschap Rijn en IJssel
gaf een uiteenzetting over het ontstaan en belang van waterschappen,
de organisatiestructuur met zijn heemraad en dijkgraaf en de
bestuursvorm. Daarnaast schetste hij de historie van de Oude IJssel, de
positie van Doesburg en ging hij vooral in op het convenant Ecologische
Verbindingszone Oude IJssel, waarvan de vispassage in Doesburg één
van de projecten is. Ook de werking van de passage in Doesburg en de
verschillen met andere passages in de Oude IJssel kwamen aanbod.
Hoewel een langere periode nodig is om resultaten te meten (natuurlijk
ook afhankelijk van de grillen van de rivier) zien de eerste resultaten er
hoopvol uit. Helaas was mede door de lage waterstand een bezoek aan de
vispassage zelf niet te organiseren, maar was onder de bezoekers merkbaar
dat een uitleg ter plekke veel belangstelling heeft. Mede gelet op het
succes van deze avond hebben we ons voorgenomen om te onderzoeken
of een herhaling in 2023 haalbaar is.
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Roomboterfabrikant Cornelis Pieter Simonsz
Jos Leeman, 2022
Cornelis uit Harlingen en Petronella uit Dieren
Cornelis Pieter Simonsz werd geboren in Harlingen, op 28 januari 1856.
Hij trouwde in 1881 met Petronella Eva Gerharda van Lockhorst (geboren
in 1858, Amersfoort). Na het huwelijk, dat in de gemeente Rheden werd
gesloten, gingen zij in Harlingen wonen. Simon was van beroep handelaar
in roomboter. Zijn schoonzus Adriana van Lockhorst trouwde een jaar later
(1882) met kandidaat-notaris Everhardus Gerhardus van Senden. Hij werd
notaris in Dieren en ging met zijn echtgenote wonen in de Tramstraat. We
nemen aan dat de families Simonsz, Van Senden en Van Lockhorst contact
bleven onderhouden.
C.P. Simonsz en P.E.G. van Lockhorst wonend in Dieren
Cornelis en Petronella Simonsz-van Lockhorst hebben in Dieren gewoond
van 1896 tot 1906, op huisnummer A 289, later Arnhemsestraatweg 3,
nu Doesburgsedijk 11 in Dieren. Het pand was voor de verbouwing tot
herenhuis, herberg De Kroonprins. Het echtpaar huurde de woning van
buurman Jan Brinkhorst, die in het naastgelegen huis woonde.

Ingang Dieren rond 1900, kruispunt Tramstraat-Hogestraat-Arnhemsestraatweg met
tramrails naar Doesburg, Velp en de Tramstraat.
Eerste huis links, Arnhemsestraatweg 3, woonhuis echtpaar Simonsz-van Lockhorst,
tweede huis woon-winkelpand van Jan Brinkhorst en Christina Bitters, Tramstraat 1.
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Van Harlingen naar Doesburg
Eind negentiende eeuw vonden tal van ontwikkelingen plaats op het
gebied van melk, roomboter en kaasproductie. Het was de periode van
overgang van zuivelbereiding op de boerderij naar de fabriek. Het gebruik
van stoommachines en centrifuges bevorderde de fabrieksmatige boteren kaasproductie. Er ontstonden veel kleine zuivelfabriekjes. De stoomroomboterfabriek van Cornelis Pieter Simonsz was in 1891 de eerste in
de regio Doesburg, Drempt, Keppel, Hummelo. We weten niet waardoor
de roomboter exporteur Simonsz uit Harlingen in Doesburg is terecht
gekomen. Een reden zou de woonplaats Dieren van zijn echtgenote en het
netwerk van de families Van Lockhorst en Van Senden geweest kunnen
zijn. Cornelis Simonsz oriënteerde zich al in 1890 op de mogelijkheden
voor het starten van een boterfabriek in Doesburg. In de Graafschap Bode
van 21 juni 1890 staat een uitvoerig verslag van een bijeenkomst van de
leden van de onderafdeling ‘Olden-Keppel’ der Geldersch-Overijsselsche
Maatschappij van Landbouw en de heer Simonsz uit Harlingen, bij kastelein
Hendriks in Drempt. Simonsz gaf aan voor eigen rekening een boterfabriek
te beginnen mits er voldoende boeren zouden zijn die melk wilden leveren.
Over de prijs voor de te leveren melk werd geen overeenstemming bereikt.
Ondanks de weinig enthousiaste reacties van de aanwezige boeren besloot
Simons toch door te gaan.

Gebouwen op de Contre Escarpe, vanaf links de Gasfabriek en Watertoren, in
de cirkel de voormalige Roomboterfabriek van Simonsz, onder de IJssel, midden
Bleekersgracht, boven de ambachtsschool, Doesburg 1928.

8

Hij kocht in 1890 van Gerrit Jan Hietbrink, waschbleeker uit Doesburg,
weigrond op de Contre Escarpe in Doesburg. Een gedeelte van de
natuurbleek Sectie B perceel 96 van Hietbrink werd eigendom van C.P.
Simonsz. Na de koop werd zijn deel Sectie B perceel 593, de kosten
waren 613,50 gulden. Hierop liet hij een stoomzuivelfabriek met woning
bouwen, kosten 5121 gulden. Op 20 mei 1891 begon de Geldersche
Roomboterfabriek met de boterproductie. De melklevering kwam maar
moeilijk op gang.

Advertentie in de Arnhemsche Courant 1891, roomboter van Simonsz ook in Dieren
verkrijgbaar.

Cornelis Simonsz en zijn echtgenote gingen in 1891 van Harlingen naar de
woning bij de fabriek aan de Contre Escarpe in Doesburg. In 1896 verhuisde
het echtpaar naar Dieren, Arnhemsestraatweg 3. Een bedrijfsleider ging
wonen bij de fabriek. Het kostte Simonsz veel moeite voldoende melk te
krijgen voor de boterproductie. In dagbladen in de regio adverteerde hij
om zijn roomboter aan de man te brengen en er kwamen oproepen aan
boeren in de regio om bij hem melk te leveren.

Graafschap-bode 1893 en 1894
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Er gebeurde veel in 1906 met het bedrijf in Doesburg en de woonsituatie
in Dieren. Cornelis Simonsz en zijn echtgenote Petronella van Lockhorst
verhuisden van Dieren naar Den Haag en de Geldersche Roomboterfabriek
werd een naamloze vennootschap.
Bij notaris Van Hanswijk Pennink in Doesburg werd op 13 februari 1906
een akte van vennootschap opgesteld tussen Cornelis Pieter Simonsz
(boterfabrikant, wonend in Dieren) en Simon Gerhardus Zwart, directeur
van een boterfabriek, wonend in Winsum. Door vennoot Simonsz werd
ingebracht de roomboterfabriek met daaraan verbondene woning en de
grond, waarop die staan gelegen te Doesburg tussen de Contre Escarpe en
de rivier de IJssel kadastraal bekend in de gemeente Doesburg in Sectie B
onder het nummer 593, ter grootte van tien are tachtig centiare. Door vennoot
Zwart werden in de vennootschap alleen ingebracht zijn nijverheid en vlijt.
Een moeilijk te begrijpen besluit van Cornelis Simonsz. Mogelijk verliep
de productie in Doesburg van roomboter matig door gebrek aan melk van
toeleverende boeren en was de hoop gevestigd op de deskundigheid van
Zwart voor een betere bedrijfsvoering. Maar het werd geen succes.

Contre Escarpe met rails en rechts de Bleekersgracht, Doesburg ±1915.
Eerste huis links nr. 12, gebouwd in 1907 (heden gemeentelijk monument).
Midden, woning en fabriek van C.P. Simonsz, gebouwd in 1890 en de
watertoren uit 1913.
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Einde van de Roomboterfabriek
Toen afgescheiden melkleveranciers van de boterfabriek in Steenderen in
Hoog-Keppel een eigen stoomzuivelfabriek kregen, droogde de melkstroom
voor de ‘Geldersche Roomboterfabriek’ op en moest deze na bijna 25 jaar
stoppen (Bron J.M.C. Lankveld).
Het onroerend goed werd bij inzet en toeslag door notaris Voorhorst
in Doesburg geveild in juni 1915 en verkocht voor 5700 gulden aan de
gebroeders Schmitt, Willem Karel wonend in Doesburg, Gerrit Johan Herman
wonend in Enschede. Bij de verkoop waren C.P. Simonsz en S.G. Zwart niet
aanwezig. Simonsz woonde in Den Haag, zonder beroep en Zwart woonde
in Groningen en was directeur van een wasserij. Zij lieten de verkoopakte
ondertekenen door een gemachtigde. De inventaris van de fabriek en
woning was al begin februari 1915 door een deurwaarder geveild.
In oktober 1915 werd bij notaris Voorhorst in Doesburg de vennootschap
van koophandel onder de firmanaam ‘Geldersche Roomboterfabriek C.P.
Simonsz’ gevestigd in Doesburg ontbonden. De akte werd ondertekend
door S.G. Zwart directeur ener wasinrichting wonend te Groningen en een
gemachtigde voor C.P. Simonsz zonder beroep en wonend in Den Haag.
De Doesbursche Zeepfabriek
De Doesburgsche Zeepfabriek W.K. Schmitt & Co was producent van zachte
zepen. Deze werd in 1908 in een pand aan de Koetsveldstraat opgericht
door Johan Herman Schmitt. Het bedrijf verhuisde naar de voormalige
roomboterfabriek van Simonsz, Contre Escarpe D 28. De zeepfabriek werd
in 1926 volgens de Kamer van Koophandel opgeheven.
Terug naar Dieren
Petronella E.G. van Lockhorst is in Bakkum, gemeente Castricum in 1934
overleden en in Dieren op de oude begraafplaats aan de Harderwijkerweg
begraven. Op de aangifte van haar overlijden staat dat zij nog woonachtig
was in Den Haag. Cornelis P. Simonsz is in 1948 in Ellecom gestorven en
begraven in het graf bij zijn echtgenote. Op dezelfde begraafplaats liggen
in verschillende graven de ouders van Petronella, haar zus Adriana en
echtgenoot notaris Van Senden en een zus van haar moeder. Over de
Haagse tijd van het echtpaar zijn tot nu toe weinig gegevens bekend.
Ze zijn kinderloos gebleven en hebben er samen van 1906 tot 1934 op
verschillende adressen gewoond.
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Algemene begraafplaats Harderwijkerweg
Dieren
Bronnen

J.W. Van Petersen en W. Zondervan, Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel,
Zutphen 1972
W. Zondervan, Doesburg in oude ansichten deel 1, Zaltbommel 1971
Jos M.C. Lankveld, Zuivelfabrieken kwamen en gingen, Elst 2012
P.G.J. Breukink, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in oude ansichten, Zaltbommel 1976
Gelders Archief Arnhem: bevolkingsregister, woningkaarten Dieren; akten van notarissen
Voorhorst, Van der Boon, Van Hanswijk Pennink uit Doesburg
Kadaster archiefviewer, leggerartikelen gemeente Doesburg
Beeldmateriaal Rob Haanappel, Angerlo
Ansichtkaartencollectie Jos Leeman
Delpher kranten

Stad en Ambt Doesborgh en Podium Doesburg gaan elkaar versterken
Jarenlang hebben we als vereniging gebruik gemaakt van de voorzieningen
die het Meulenhuus te bieden had. Dit naar ieders tevredenheid en altijd
in goed overleg. In 2021 constateerden we samen dat het Meulenhuus
moeite had om onze activiteiten te blijven ondersteunen. Jammer maar
wel fijn dat dit in alle eerlijkheid, maar vooral ook tijdig is uitgesproken.
Voor ons aanleiding om uit te kijken naar andere voorzieningen. Tijdens de
Algemene ledenvergadering van juni jl. is dit toegelicht.
We hebben inmiddels aansluiting gevonden bij Podium Doesburg in de
voormalige Gasthuiskerk. Hoewel we ons nog zeker in de orienterende
fase bevinden, hebben we het gevoel dat we hiermee een goede en
professionele weg zijn ingeslagen. Naast de optimale voorzieningen van
de foyer, de consistorie, de grote zaal maar vooral ook de technische
mogelijkheden, liften we mee op het regionale bereik van Podium Doesburg.
Lezingen, films en andere activiteiten van onze vereniging worden hierdoor
regiobreed onder de aandacht gebracht. Het online reserveren van
toegangsbewijzen is hier onlosmakelijk mee verbonden.
12

Bijzondere collectie leren brandblusemmertjes
In de collectie van De Roode Tooren bevinden zich 34 lederen Doesburgse
brandblusemmertjes uit de 18e en 19e eeuw. Zij zijn voorzien van een
jaartal, de naam van de gebruiker en een beschildering van het gilde
waarvan men lid was.
Het overgrote deel van deze emmertjes bevond zich in zeer slechte staat.
Het leer was ernstig uitgedroogd, de bodem en de hengsels waren veelal
kapot en de aanwezige beschildering moest geconserveerd worden.
Navraag bij het internationaal brandweermuseum gaf de bevestiging dat
zo’n grote collectie uniek is in Europa. Na een crowdfunding konden de
emmertjes gered worden.
De restauratie van de emmertjes werd in 2005 uitgevoerd door
restauratieatelier de Manenstegell te Deventer. Een deel van de emmertjes
is opgenomen in de vaste presentatie van het museum, maar de overige
emmertjes kunnen nu ook worden bekeken op de site CollectieGelderland.
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Lezing ‘Doesburg als Gelderse stad’ door prof. dr. Dolly Verhoeven
15 december 2022 in de Gasthuiskerk te Doesburg
De geschiedenis van Doesburg is nauw verbonden met die van Gelderland.
Als één van de vijf steden van het Graafschap Zutphen, deelde Doesburg
door de eeuwen heen het lot van deze regio: of het nu ging om
economische voorspoed of malaise, om religieuze strijd en vernieuwing,
of om perioden van oorlog en vrede. Maar binnen dat grotere patroon
kent de geschiedenis van Doesburg toch ook zijn eigen karakteristieke
gebeurtenissen en verhaallijnen. Die hebben onder meer te maken met de
ligging van de IJsselstad.
In deze lezing wordt ingegaan op het verband tussen het grote “verhaal van
Gelderland” en het eigen “verhaal van Doesburg”. Daarvoor maken we met
grote stappen een wandeling door de geschiedenis van stad en gewest: van
de middeleeuwse oorsprong tot aan de moderne naoorlogse situatie.
Dolly Verhoeven is bijzonder
hoogleraar Gelderse geschiedenis
aan de Radboud Universiteit. Als
hoofdredacteur is zij verantwoordelijk
voor het vierdelige boekwerk Verhaal
van Gelderland dat op 10 november
2022 verschijnt. In die vier boeken
beschrijft een team van ruimt twintig
auteurs voor een eerst de complete,
en rijk geïllustreerde geschiedenis
van Gelderland, beginnend bij de
vorming van het landschap en
eindigend in de huidige tijd.
De lezing is voor leden van de vereniging gratis bij te wonen op vertoon
van deze uitnodiging in het Bulletin. Niet-leden betalen 5 euro.
De Gasthuiskerk is open om 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.
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Agenda periode november 2022 tot februari 2023
3 november 2022 Harenberglezing ‘Het hart van Doesburg’, door
Matthijs van Wees (Podium Doesburg/Gasthuiskerk aanvang 20.00 uur);
toegang vrij op vertoon van dit bulletin, niet-leden kunnen ter plekke de
verschuldigde toegangsprijs voldoen.
10 november 2022 ‘Doesburg op film’. Historische bewegende beelden
(Podium Doesburg/ Gasthuiskerk, aanvang middagvoorstelling 15.00 uur,
aanvang avondvoorstelling 20.00 uur). Tickets à 6 euro zijn online via
PodiumDoesburg.nl te reserveren of anders ook in het museum te koop.
15 december 2022 ‘Doesburg als Gelderse stad’. Lezing verzorgd door
Prof. Dr. Dolly Verhoeven (Podium Doesburg/ Gasthuiskerk aanvang 20.00
uur); toegang vrij op vertoon van dit bulletin, niet-leden kunnen ter plekke
de verschuldigde toegangsprijs voldoen.
Lopende expositie museum De Roode Tooren: ‘Jan de Beijer in Achterhoek
en Liemers’.
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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			
- 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		
- Schildersbedrijf Henk Teunissen		
- 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		
Doormansingel 16		
Contre Escarpe 32		
Meipoortstraat 11a		
Kerkstraat 31		
Gasthuisstraat 20		
Kerkstraat 19		
Kraakselaan 5a		
Verhuellweg 29		
Tellingstraat 2		
Doormansingel 14		
Roomstraat 11a		
Kloosterstraat 15		
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