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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 134, januari 2019

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 31 januari, 20.00 uur

Oezbekistan, land en cultuur

pracht en praal aan de zijderOute

door drs Rouslan Nimetoullaev
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Lezing Verre culturen: donderdag 31 januari, 20.00 uur

Oezbekistan, land en cultuur

pracht en praal aan de zijderOute

door drs Rouslan Nimetoullaev

De Oezbeekse steden Boechara en Samarkand ademen de Oriëntalistische sfeer
van Duizend-en-een-nacht; sultans en harems, vliegende tapijten, moskeeën en
medresses (koranscholen), kamelen en karavanen. Welke Russische schrijver,
componist of schilder is niet door de Oriënt geïnspireerd? Rimski-Korsakovs
‘Sherezade’, Tsjaikovski's haremdans, Veresjagins schilderijen en de werken van
Poesjkin en Tolstoj over de sensuele en magische aantrekkingskracht van de
Russische Oriënt. Het centrum van Boechara en het centrum van Samarkand
ademen nog steeds historie en zijn oogverblindend mooi: ze staan op de Unesco
Werelderfgoedlijst.

Rouslan Nimetoullaev woont sinds 1993 in Nederland, maar hij groeide op in
Oezbekistan. Hij kent zijn geboorteland op zijn duimpje en doorkruiste het van
noord naar zuid en van oost naar west. Wie beter dan hij kan u meenemen op een
fascinerende reis door de geschiedenis en geografie, gebruiken en gewoonten,
kunst en cultuur van dit bijzondere Centraal-Aziatische land?
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Rouslan Nimetoullaev werd geboren in Oezbekistan en studeerde Duitse taal- en
letterkunde aan de universiteit van Tasjkent. Hij werkte enkele jaren als tolk en
docent Duits, begeleidde verschillende projecten in Rusland, Toerkmenistan en
Moldavië. Hij vestigde zich in 1993 in Nederland en begeleidde talloze reizen
naar o.m. Oezbekistan en de voormalige Sovjet-Unie, Iran en China. 
Daarnaast is hij werkzaam als tolk Russisch, Oezbeeks en Duits, onder meer bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie en Economische Zaken in
Nederland. 

Oezbekistan, land en cultuur

pracht en praal aan de zijderOute

door drs Rouslan Nimetoullaev

Op donderdag 31 januari a.s., aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in
Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg

Toegang voor leden gratis, niet-leden en introducees € 5,00 p.p.
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De ’driehoek’ bij de splitsing Julianastraat/Emmastraat omstreeks 1951

School B aan de Burgemeester Nahuyssingel met speelplaats aan de achterzijde (Kleine Wal),

omstreeks 1950
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VertOninG Oude FilMs OVer dOesburG

Op dinsdag 12 februari en dinsdag 5 maart a.s. organiseren Stad en Ambt
Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren en de Folkloristische Dansgroep De
Meulenvelders gezamenlijk twee bijzondere filmavonden in Het Meulenhuus.
De avonden beginnen om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). De toegang is Euro
5,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee. Het aantal bezoekers is beperkt, dus
vol is vol!
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar in De Roode Tooren, Roggestraat
9-11-13, Doesburg; geopend dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 en zaterdag en
zondag 13.00-17.00 uur.

De verschillende films tonen beelden van Doesburg zoals het er ooit uitzag, maar
ook gebeurtenissen en inwoners van toen. De films van deze avond zijn in hoofd-
zaak gemaakt in de vijftiger jaren van de vorige eeuw.
Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: de katholieke jongensschool in de
Veerpoortstraat, de meisjesschool in de Kloosterstraat, de schipbrug en de bouw
van de nieuwe IJsselbrug, de scheepswerf van Van der Werff, de GOG-gebouwen
en de GTW-loods, de oude sluis met ophaalbrug in de huidige Barend
Ubbinkweg, school A in de Kloosterstraat/Doormansingel, voetballen en dames-
handbal, het zuidelijk Molenveld met o.a. Oranjesingel, Pr. Hendrikstraat, de
driehoek Julianastraat/Emmastraat, jachthaven en zeilen op de oude Oude IJssel,
volleybal en voetbaltraining op de Halve Maan, de eerste vrachtwagens van
Roelofsen, brandweeroefening, tafeltennis en de vroegere gymnastiekverenigin-
gen Eendracht en Agilitas, diverse straatbeelden van Doesburg, de melkboer
komt langs... Honderden inwoners van Doesburg uit die tijd komen voorbij! Dit
zijn voor het overgrote deel andere beelden dan die tijdens de vorige voorstel-
lingen zijn vertoond.
Ook worden er nog enkele beelden getoond van Doesburg tijdens de feesten van
1937 (700 jaar stadsrechten) en van het afscheid van de stoomtram in 1957. Er
is verder nog extra aandacht voor de bouw van de vaste IJsselbrug ter vervanging
van de schipbrug (nu Alexander Ver Huellbrug).
Totaal ruim twee uur unieke beelden van onze Hanzestad.



6

bijzOnder Fraaie schenkinG

De laatste jaren hebben we de diverse ruimten in ons museum onder handen
genomen voor wat betreft verlichting (bewegingsmelders en LED), schilderwerk
en inrichting. Er zijn deels nieuwe vitrines geplaatst (ruimte archeologie en open-
baar bestuur, brandweer, religie en Doesburgs zilver). Voorts werd de expositie-
ruimte geheel gerenoveerd en is een galerij van beroemde Doesburgers ontstaan.

De komende periode gaan we verder op de eerste etage (handel en ambacht).
Naast onderhoud van de ruimte zal er ook aan de presentatie aandacht worden
besteed, met name aan de historie en de producten van Pottenbakkerij De IJsel,
eertijds gevestigd aan de Kraakselaan. Via goede contacten met nazaten van de
familie Welling hebben we onze collectie en documentatie verder uitgebreid. 
Daarnaast ontvingen we van de familie S.B. Hartemink te Doesburg ook nog een
prachtige 10-delige set aardewerk voorraadpotten van De IJsel (zie boven). Een
serie die in de jaren dertig van de vorige eeuw werd vervaardigd. We waren hier-
naar al jaren op zoek. Een mooie aanvulling, we zijn er bijzonder blij mee!

Publicatie ’De IJsel, Doesburg, 1841-1969’

In het kader van de gelijknamige expositie hebben
we in 1999 over Pottenbakkerij De IJsel een inte-
ressante publicatie uitgegeven. Het boek werd
geschreven door Adri van der Meulen en Paul
Smeele.
Voor belangstellenden zijn er nog exemplaren te
koop in ons museum voor een speciale prijs van
Euro 3,00. Uiteraard alleen tijdens openingsuren.
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jaarprOGraMMa 2019

Voor het komende jaar hebben we weer een bijzonder programma van lezingen
en excursies vastgesteld. Onderstaand alvast de data en de onderwerpen.

31 januari Verre Culturen: ‘Oezbekistan, pracht en praal aan de Zijderoute’,
door drs. Rouslan Nimetoullaev;

12 februari Filmavond met oude films over Doesburg;
5 maart Filmavond met oude films over Doesburg;

21 maart Jaarvergadering en lezing ‘De Heidenhoeksevloed en Boele-
keerlspad te Halle/Zelhem’, door Tonnie Klein Lebbink, Zelhem;

23 mei ‘Een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela’ door Henk
Murraij te Hedel;

22 juni Excursie naar de Heidenhoeksevloed en Boelekeerlspad te Halle;
19 september ‘De geschiedenis van de VOC’, door dr Paul Brood te Den Haag;

7 november ‘Doesburger Jan Hendrik van Kinsbergen, admiraal en filan-
troop’ door drs. Willy Smit-Buit te Vaassen;

26 november Filmavond met oude films over Doesburg;
19 december ‘Waarom Maria een blondine werd’, door drs Paul le Blanc te

Doesburg.

De Vestingwandelingen vinden in 2019 plaats op de zaterdagen 11 mei, 15 juni,
7 september en 12 oktober. Vertrek telkens om 10.00 uur.

Wellicht kunt u deze data alvast noteren in uw ’nieuwe’ agenda!

Ook in 2019 zijn er weer speciale Vestingwandelingen op de Hoge Linie
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Vrienden Van de rOOde tOOren
De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:

-  Warenhuis Staarink Markt 7 Doesburg
-  ARCX Monumentenzorg Bergstraat 41 Doesburg
-  Monumentenvereniging 15 april 1945 Koepoortstraat 20 Doesburg
-  Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
-  Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
-  Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
-  Hubo Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
-  Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
-  Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
-  BMV Advies Informaticaweg 7 Doetinchem
-  Restaurant De Liefde Ph. Gastelaarsstraat 5a Doesburg
-  Garage Schel BV De Koppeling 1 Angerlo
-  JRS Bedrijfssupport Rietmaat 36 Doesburg
-  Chinees Restaurant Xiang Man Meipoortstraat 54 Doesburg
-  Café Du Midi Meipoortstraat 1 Doesburg
-  Heel Metaal BV Edisonstraat 28 Doetinchem
-  Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Zelhemseweg 14 Hummelo
-  Revelman Woonkunst Grutstraat 41-47 Doetinchem
-  Hillenaar Optiek Kerkstraat 21 Doesburg
-  Rootz Hair and Care Kerkstraat 12 Doesburg
-  Opmerkers, marketing en communicatiebureau Edisonstraat 60 Doetinchem
-  Viking Adventure Sports Meipoortstraat 55 Doesburg
-  Robaard Interieurbouw Doormansingel 16 Doesburg
-  Diabola Gildeweg 20 Drempt
-  Etos Doesburg Meipoortstraat 11a Doesburg
-  Hoog&Kamp Makelaars Kerkstraat 31 Doesburg
-  Sonneveld Rijwielen Gasthuisstraat 20 Doesburg
-  Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Kerkstraat 19 Doesburg
-  Doesburgkunst.nl Burg. Nahuyssingel 34 Doesburg
-  Zilversmederij Blok Roggestraat 12 Doesburg
-  Te Lindert Notaris Kraakselaan 5a Doesburg
-  Cafetaria Reinders Kraakselaan 61-63 Doesburg
-  J.W.J. Derksen v.o.f. Verhuellweg 29 Doesburg
-  Loc 17 Turfhaven 1 Doesburg
-  Wijnkoperij Van Ditmars Kloosterstraat 15 (Arsenaal) Doesburg
-  Stadshotel Doesburg Contre Escarpe 32 Doesburg
-  Het Arsenaal 1309 Kloosterstraat 15 Doesburg
-  Mevrouw Jacqueline Roelofswaard Tellingstraat 2 Drempt
-  Mevrouw Birgit van Veldhuizen Doormansingel 14 Doesburg

MARCEL

BLOK

ZILVERSMID


