Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 135, maart 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 21 maart 2019: JAARVERGADERING en LEZING

De HeiDenHoekse VloeD en Het
BoelekeerlspaD Bij Halle/ZelHem
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur
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Donderdag 21 maart a.s. interessante lezing na de jaarvergadering
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur):

De HeiDenHoekse VloeD en Het
BoelekeerlspaD Bij Halle/ZelHem
door tonnie klein lebbink te Halle
Tonnie Klein Lebbink neemt ons in zijn lezing mee naar een zeer bijzonder
‘nieuw’ natuurgebied in het buitengebied tussen Halle en Zelhem. Hij is vanaf
het eerste uur betrokken bij de plannen en de ontwikkeling van de Heidenhoekse
Vloed en het Boelekeerlspad. Hier kan men nu genieten van oude en nieuwe
natuur in dit fraaie deel van de Achterhoek. De natuur ontwikkelde hier zelf een
prachtig natuurgebied.
In de omgeving van Zelhem hielden ouders vroeger hun kinderen bij de waterkant weg door te waarschuwen voor de boelekeerl. De herinnering aan deze boeman wordt levend gehouden door het Boelekeerlspad. Deze route tussen Zelhem
en Halle voert o.a. langs de Halsche Vloed, waterpoeltjes, landerijen, oude en
nieuwe natuur. Bijna alle wegen worden hier dijken genoemd. Dat komt doordat
het gebied vroeger erg nat was. Wegen werden daarom opgehoogd en recht aangelegd, net als een dijk.
Het begin van de route voert door bos, langs weilanden en enkele singels of houtwallen, voorlopers van het prikkeldraad. Daarna wandelt men de Heidenhoekse
Vloed binnen. In dit natuurontwikkelingsgebied mag de natuur zijn gang gaan.
Staatsbosbeheer heeft de bovenste vruchtbare laag afgegraven zodat het leemhoudende zand weer aan de oppervlakte ligt. Het resultaat van deze verschraling
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werd snel zichtbaar; al na een jaar groeide er weer guichelheil, een plantje dat
rond 1850 voor het laatst in de Achterhoek werd waargenomen.
In de diverse poelen in dit gebied leven kikkers, padden en zelfs de boomkikker.
Dit gifgroene diertje was bijna verdwenen uit de Achterhoek. Als je op een mooie
voorzomeravond hier op een bankje gaat zitten, kun je vrijwel zeker genieten van
een boomkikkerconcert. Even verderop is een vleermuizenkelder die dient als
overwinteringsplaats. Vleermuizen hangen aan de wanden van de betonnen duikers of kruipen in de kleine spleten. Het water op de bodem zorgt voor een constante luchtvochtigheid.
Bijna aan het eind van de route kom je langs de Halsche Vloed. In de plas- en
draszone mag het water buiten de oevers treden. De beekbedding is verhoogd,
waardoor het water minder snel wordt afgevoerd. Zo is een grote verscheidenheid aan vochtminnende planten ontstaan, zoals klokjesgentiaan en zwanenbloem.
Het belooft een bijzondere presentatie te worden en kunnen we genieten van een
boeiend verhaal over een nieuw Achterhoeks natuurgebied. Als vervolg hierop
gaan we op zaterdag 22 juni onder leiding van Tonnie en Janny Klein Lebbink
een wandeling maken om alles op locatie te bekijken.

Gewone brunel

Klokjesgentiaan

Boomkikker

Gevlekte orchidee
Hooibeestje
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jaarVerGaDerinG
Uitnodiging aan alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
jaarvergadering op donderdag 21 maart a.s., aanvang 20.00 uur, in ‘Het
Meulenhuus’, Bergstraat 48 te Doesburg.
agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Opening door de voorzitter.
Behandeling notulen van de vergadering van 15 maart 2018, waarvan
het verslag in dit bulletin is opgenomen.
Behandeling jaarverslag 2018. Ook dit verslag treft u in het bulletin aan.
Behandeling financieel verslag over 2018, evenals de begroting 2019.
Zie eveneens in dit bulletin.
Verslag van de Kascontrolecommissie, de heren Rob Verhoef en
Jan van Petersen (reservelid Bert Broeder).
Benoeming lid Kascontrolecommissie, de heer Rob Verhoef is aftredend.
Tevens benoeming nieuw reservelid.
Voorstel tot aanpassing van de contributiebijdragen per 01 januari 2020.
De jaarlijkse contributiebijdrage is sedert 2008 niet meer aangepast.
Gezien de toegenomen kosten in de loop van de laatste jaren stelt het
bestuur voor de minimum contributie aan te passen naar de volgende
bijdragen (tussen haakjes de huidige bijdrage).
Individueel lidmaatschap € 20,00 (€ 15,00), echtpaarlidmaatschap
€ 25,00 (€ 20,00), gezinslidmaatschap € 30,00 (€ 25,00), jeugdlidmaatschap € 10,00 (€ 7,50), bedrijven en instellingen (Vriend van De
Roode Tooren) € 50,00 (€ 50,00).
Bestuursverkiezing. Antionette Seegers stopt met haar bestuurstaken
maar blijft wel beschikbaar voor educatieve taken en als gastvrouw.
Het bestuur stelt voor Henk de Vries in haar plaats te benoemen. Vanaf
2020 zal hij de taak van penningmeester op zich nemen. Het afgelopen
jaar heeft hij de bestuursvergaderingen bijgewoond, ter voorbereiding
op die taak.
Volgens rooster zijn aftredend Carel Rensing en Han Snijders. Beiden
zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering door minimaal 10 leden bij het bestuur worden ingediend.
Rondvraag en sluiting van het huishoudelijke gedeelte.

Pauze (omstreeks 20.30 uur).
Na de pauze verzorgt Tonnie Klein Lebbink, secretaris van de Oudheidkundige
vereniging Salehem en een van de initiatiefnemers tot realisatie van dit nieuwe
natuurreservaat, een lezing over

De Heidenhoekse Vloed en het Boelekeerlspad bij Halle/Zelhem
Zie voor informatie over deze lezing pagina 2 en 3 van dit Informatiebulletin.
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notUlen

van de jaarvergadering van ‘Stad en Ambt Doesborgh’op donderdag 15 maart
2018 in ‘Het Meulenhuus’ te Doesburg.
Aanwezig ongeveer 35 leden.
Bericht van verhindering binnengekomen van de bestuursleden Han Snijders en
Antionette Seegers. Verder van de leden Henny en Dick van der Lei, Loes en
Gerrit Vels, Jan van Petersen, Joke Jonker, Henk de Vries, Jan Weustink, Wybe
Brandsma, Jeannet Staarink en Rob Verhoef .
In zijn openingswoord zegt de voorzitter dat we een bijzonder goed jaar gehad
hebben. De expositie van de Stoomtram trok maar liefst ruim 8.500 bezoekers en
ook het totale aantal bezoekers is weer toegenomen. De expositie over de IJssel
is inmiddels bezocht door meer dan 10.000 en verlengd tot 13 mei. De portretgalerij van bekende Doesburgers en de bijbehorende hand-out zijn klaar; binnenkort volgt de presentatie religie en Doesburgs zilver. De expositie van de collectie brandemmertjes was reeds aangepast. Ook hebben we enkele schilderijen en
Doesburgs zilver kunnen aankopen. De verlichting in het hele museum is nu
omgezet naar led.
Voor de archiefwerkgroep was de presentatie van het Gasthuisboek de kroon op
vele jaren werk. Alle leden hebben een exemplaar kunnen ophalen in het
museum. Wie dat nog niet gedaan heeft, geen nood, er zijn nog exemplaren
beschikbaar. Lezingen, excursies en vestingwandelingen waren ook
redelijk/goed bezocht. Topper was de lezing van Kim Cohen over het ontstaan
van de IJssel, ook de herhaling onlangs was volledig uitverkocht. Hetzelfde gold
ook voor de vier avonden in het afgelopen jaar met oude films en ook de twee
recente avonden waren helemaal gevuld. Jammer dat er voor de cursus over de
IJssel te weinig animo was.
De nieuwe expositie over ‘de IJssel als strijdtoneel’ is in voorbereiding. Belicht
worden hierin de IJssel als grensrivier (mede in het kader van het provinciale erfgoedfestival Gelderland Grensland) en de relatie van de IJssel bij veldslagen,
belegeringen en andere militaire activiteiten. Te zien vanaf 23 juni 2018.
De notulen van de vergadering van 16 maart 2017 worden zonder wijzigingen
vastgesteld evenals het jaarverslag van 2017.
De penningmeester zegt in zijn toelichting bij het financiële verslag dat hij tevreden is maar hij blijft de tering naar de nering zetten. Alle meevallers worden
geïnvesteerd in de presentatie en de verbetering van het museum. Het gemiddelde bedrag per bezoeker in de giftenbus loopt op, maar zal dat ook in het volgende jaar zo zijn?
De kascontrolecommissie bij monde van Francien Löverink (Rob Verhoef is verhinderd) meldt dat zij geen onregelmatigheden hebben kunnen constateren en zo
wordt de penningmeester décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid.
Jan van Petersen volgt Francien Löverink op in de kascommissie en Bert Broeder
meldt zich aan als reservelid.
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De genoteerde schenkingen worden door de vergadering geaccepteerd evenals de
overdracht van een aantal zaken aan het Stadsarchief (dit in het kader van het met
het Streekarchief Doesburg en de Liemers gesloten convenant).
De beide aftredende bestuursleden Rinus Rabeling en Nina Herweijer worden
door de vergadering voor een nieuwe periode van drie jaar herbenoemd.
Penningmeester Carel Rensing is in 2019 aftredend. Henk de Vries heeft aangegeven eventueel beschikbaar te zijn als opvolger. Daarom stelt de voorzitter voor
dat hij komend jaar bij wijze van wederzijdse ‘snuffelstage’ de bestuursvergaderingen bij zal wonen. De vergadering stemt daarmee in.
Omdat er geen vragen zijn voor de rondvraag, sluit de voorzitter de vergadering
en bedankt iedereen voor de komst en het vertrouwen.
Na een korte pauze houdt de heer ir. Ton Burgers uit Velp een lezing onder de
titel ‘De gevaarlijke rivier, drie eeuwen strijd tegen overstromingen’.
De vroeger ophaalbrug in de huidige Barend Ubbinkweg tijdens het hoge water van vermoedelijk 1926. De foto is gemaakt in de richting Angerlo (Beinum). Het sluizencomplex zoals we
dat nu kennen was nog niet aanwezig (1952).
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jaarVerslaG 2018
Dit jaarverslag bestaat uit drie onderdelen. Als eerste het verslag over de verenigingsactiviteiten van Stad en Ambt Doesborgh. Daarna het verslag van het
reilen en zeilen van ons Streekmuseum De Roode Tooren in 2018. We sluiten dit
jaarverslag af met een overzicht van de activiteiten van onze twee werkgroepen.

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, LaagKeppel, Hummelo en Eldrik. Dit is ongeveer 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.
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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.
Het ledental per 31 december 2018
Persoonlijke leden
.186 x 1
Echtpaarleden
.133 x 2
Gezinsleden
. 4x3
Vrienden
. 34 x 1
Totaal

186
266
12
34
----498

De contributiebijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 7.255,--.
Er werd € 1.555,-- aan extra bijdragen ontvangen.
De minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,00; echtpaar
lidmaatschap € 20,00; gezinslidmaatschap € 25,00; jeugdlidmaatschap € 7,50 en
vrienden van De Roode Tooren € 50,00.
Bestuur
G.M. (Rinus) Rabeling te Drempt, voorzitter, algemeen/pr, collectie, exposities,
certificering; mw. F.G.P. (Francien) Mulder-Bouman te Giesbeek, secretaris, vrijwilligersbeleid, exposities; drs. C.A.M. (Carel) Rensing te Doesburg, penningmeester, certificering, registratie, exposities; mw. A.E.M. (Antionette) Seegers te
Drempt, bestuurslid, educatie, exposities; mw. drs. N. (Nina) Herweijer te
Doesburg, bestuurslid, collectiebeheer, certificering, registratie, educatie; H.G.
(Han) Snijders te Doesburg, bestuurslid, technisch beheer, museumwinkel, exposities; H.J. (Henk) Heyting te Doesburg, bestuurslid, technisch beheer, registratie, exposities.
Het bestuur kwam 7x in vergadering bijeen en vele malen in kleiner verband ten
behoeve van onder andere exposities, financiën, certificering, registratie en projecten.
Activiteiten van de vereniging
In het verslagjaar werden diverse activiteiten georganiseerd. De lezingen, excursies, filmavonden en website werden door ongeveer 6.696 personen bezocht:
lezingen en filmavonden 628, excursies 297, website 5.771.
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18 januari:
06 februari:
20 februari:
01 maart:
15 maart:
03 mei:
12 mei:
16 juni:
21 juni:
30 juni:
13 september:
15 september:
29 september:
13 oktober:
25 oktober:
19 december:

Lezing Verre culturen: ‘Tibet, leven op het dak van de wereld’,
door Martin Idema (Velp);
Oude filmbeelden van Doesburg;
Oude filmbeelden van Doesburg;
Lezing ‘Een ommekeer voor Doesburg, het ontstaan van
IJsseldal en IJssel’, door dr. Kim Cohen (Utrecht);
Jaarvergadering met na de pauze lezing ‘De gevaarlijke rivier,
drie eeuwen strijd tegen overstromingen’, door ir. Ton Burgers
(Velp);
Lezing ‘Het leven en optreden van Ludger in onze regio’, door
dr. Dirk Otten (Heerde);
Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
Lezing ‘De Gelderse IJssel vormde de ruggengraat van de
IJssellinie’, door stichting de IJssellinie (Olst);
Excursie naar het IJsselliniecomplex bij Olst kon helaas geen
doorgang vinden door te geringe belangstelling hiervoor;
Lezing ‘Market Garden en de situatie in ons land tijdens de
Tweede Wereldoorlog’ door Ad van Liempt;
Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
Excursie naar het Memory oorlogs- en vredesmuseum in
Nijverdal, ook deze excursie kon niet doorgaan vanwege te
weinig aanmeldingen;
Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
Lezing ‘De Kozakken in Doesburg en wijde omgeving’, door
mr. dr. Wilfried Uitterhoeve (Nijmegen);
Optreden troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink (Vorden) met zijn ‘Kerstvoorstelling 2018’.

Troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink presenteerde een boeiend programma
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Vestingwandelingen
Op onder andere zaterdag 12 mei, 6 juni, 15 september en 13 oktober werden er
weer speciale excursies georganiseerd naar de door Menno van Coehoorn ontworpen vestingwallen (Hoge Linie, 1702). Tijdens de wandeling is er aandacht
voor zowel de vestingbouw/-geschiedenis als de bijzondere natuuraspecten. De
vestingwandelingen worden verzorgd door Rob Verhoef en deels in combinatie
met leden van onze vogelwerkgroep.
Stolpersteine
Er is nog steeds veel belangstelling voor de speciale folder die door ons in 2016
is uitgegeven over de Doesburgse ‘Stolpersteine’. Ondanks de grote verspreiding
van de steentjes door heel Europa blijken er toch altijd weer bezoekers in het
museum te komen, die dit fenomeen niet kennen.
Ook in 2018 werden de ‘Stolpersteine’ weer gepoetst door de Doesburgse
Scouting Isala. Het ligt in de bedoeling deze actie jaarlijks te herhalen, zodat de
messing gedenkplaatjes blijven opvallen. De folder zal in 2019 worden herdrukt.
In 2018 ontving het museum een email waarin gemeld werd dat de Stolperstein
voor Bresstraat 24 niet voor het juiste pand lag. Onderzoek in het stadsarchief
bevestigde dit. Door inpassing van nieuwe woningen zijn er nu twee huizen meer
in de straat dan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog; het steentje moet dus voor
huisnummer 28 liggen. In het voorjaar van 2019 gaan we een en ander aanpassen.
Informatiebulletin
In het verslagjaar verschenen zeven informatiebulletins (nr. 127 t/m 133). Hierin
o.a. opgenomen de uitnodigingen voor lezingen, excursies en vestingwandelingen. Verder veel nieuws uit het museum, verrassende aankopen/schenkingen en
diverse activiteiten.
Financiën vereniging
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 24 en 25.
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Streekmuseum De Roode Tooren
Openstelling streekmuseum
Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen de bezoekers in het museum. We kunnen bouwen op een vaste kern van enthousiaste medewerkers.
Vrijwilligers
Gastheer/gastvrouw - Frans Hofman, Peter Theuns, Jeannet Staarink, Dieke
Theuns, Eelco Blokdijk, Wieneke Weusten, Paul le Blanc, Dorien Hagedoorn,
Arend Bekendam, Pieter van Aartsen, Henk de Vries en Paul Koch.
Registratie collectie - Mirenne Zijlstra, Cees Evers, Walter van Til en Dorien
Hagedoorn.
Technische en inhoudelijke assistentie - Saskia Polman, Gerard Pelgrom, Henk
Witjes en Freek Besselink.
Bezorging bulletin - Jan Slotboom, Peter de Kock, Peter van den Brandhof,
Trudy Brandsma-Donker, Joke Jonker, Jan van Petersen en Loes Vels.
Verspreiding raambiljetten - Nel Kolkman, Marjolijn van Rietschoten, Joke
Jonker en Stiny Pelgrom-Roth.
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; de heer G.J. Bouwhuis, beheer
gebouwen.
Sponsoring
Vrienden van De Roode Tooren. Naast sponsoren en betalende leden is in 2014
ook gestart met het werven van ‘Vrienden van De Roode Tooren’. De minimale
bijdrage per jaar hiervoor is € 50,00. Ook in 2018 kon de lijst van ’Vrienden’
weer worden uitgebreid.
BMV Advies Doetinchem en het Arsenaal 1309 werden van de lijst afgevoerd.
Aan het eind van het verslagjaar zijn 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, JRS Bedrijfssupport Doesburg, Chinees
Restaurant Xiang Man Doesburg, Café Du Midi Doesburg, Heel Metaal bv
Doetinchem, Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Hummelo, Revelman
Woonkunst Doetinchem, Hillenaar Optiek Doesburg, Rootz Hair & Care
Doesburg, Viking Adventure Sports Doesburg, Opmerkers marketing en com11

municatiebureau Doetinchem, Etos Doesburg, Hoog&Kamp Makelaars
Doesburg, Sonneveld Rijwielen Doesburg, Kunstburg artsupplies Art & Gifts
Doesburg, Doesburgkunst.nl Doesburg, Zilversmederij Blok Doesburg. Te
Lindert Notaris Doesburg, Cafetaria Reinders Doesburg, J.W.J.Derksen v.o.f.
Doesburg, Loc 17 Doesburg, Wijnkoperij Van Ditmars Doesburg, Stadshotel
Doesburg, Roobaard Interieurbouw Doesburg, Sijn ICT services Doesburg,
Diabola Drempt, Mevrouw Jacqueline Roelofswaard Drempt, mevrouw Birgit
van Veldhuizen 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. De in 2017 ingevoerde nieuwe openingstijden lijken bij te dragen aan het ook dit jaar weer hogere
bezoekersaantal. Er is veel belangstelling voor bezoek aan het museum in de
middagpauze.
Bezoekers
Het bezoek aan ons museum is gratis. Het totaal aantal bezoekers in 2018
bedroeg 12.686. De tentoonstelling ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’
werd zeer goed bezocht. Daarom besloot het bestuur de expositie nog een aantal
weken door te laten lopen.
In juni was de start van de nieuwe expositie ‘De IJssel als strijdtoneel’. In het
kader van het Erfgoedfestival Grenzen van Gelderland wordt in deze expositie
uitgebreid aandacht besteed aan de IJssel als grensrivier tijdens de diverse krijgshandelingen langs de IJssel in de omgeving van de vestingstad Doesburg en tussen IJsseloord en Zutphen.
De tentoonstelling wordt ondersteund met een zeer bijzondere documentaire
over de 80-jarige oorlog in de Achterhoek, welke is gemaakt en beschikbaar
gesteld door Joop Koopmanschap te Groenlo.
Ook deze expositie wordt door het publiek zeer gewaardeerd. In totaal bezochten in 2018 al meer dan 7.000 belangstellenden deze expositie.
In totaal werd het museum en de diverse andere activiteiten in het verslagjaar
door 19.382 personen bezocht.
Virtuele bezoekers
Onze website www.deroodetooren.nl wordt beheerd door Sander Snijders
(Diabola, Drempt). Steeds meer mensen bezoeken de website voor ze het
museum daadwerkelijk bezoeken. In het verslagjaar 5.771. Het ligt in het voornemen om de site verder te optimaliseren.
De uitgebreide transcripties van het Oude Gasthuisboek staan, behalve op de site
van het Streekarchief, nu ook op de website van Stad en Ambt Doesborgh
(www.stadenambtdoesborgh.nl/werkgroepen/archiefwerkgroep). Binnenkort
zullen die van de oudste gasthuisrekeningen ook op de site worden geplaatst. Het
is de bedoeling dat alle volgende producten van de werkgroep eveneens op de
website komen.
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Werkbezoek College Burgemeester en Wethouders van Doesburg aan De Roode Tooren

Bezoek College van Burgemeester en Wethouders
In het kader van de ‘bedrijfsbezoeken’ kwam het voltallige College van
Burgemeester en Wethouders op 6 november op werkbezoek in het museum. Er
werd over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld, waarbij het bestuur
o.a. aandacht vroeg voor de gemeentelijke subsidie die in ongeveer dertig jaar
niet structureel is aangepast. De kosten voor de toenemende museumeisen en
veiligheid, alsmede de onderhoudskosten van de gebouwen zijn een zorg. Nieuw
beleid en initiatieven ontwikkelen worden deels beperkt door dit gegeven. Het
college heeft onze zorgen ‘meegenomen’.
Jongeren en scholen
Het aantal jeugdige bezoekers is de laatste jaren enigszins dalende. Ook dit jaar
waren er weer iets minder jeugdige bezoekers. Scholen uit de regio bezoeken in
georganiseerd verband regelmatig de exposities.
Twee bestuursleden, Nina Herweijer en Antionette Seegers, zijn verantwoordelijk voor de educatieve activiteiten binnen het museum. Informatie en achtergronden bij vaste opstelling en exposities worden in voorkomende gevallen door
hen verwerkt in opdrachten en/of speurtochten die de leerlingen alleen of samen
kunnen maken.
Voor deelname aan het lesproject over Doesburg in de Middeleeuwen wordt een
vergoeding per leerling gevraagd, maar verder is het bezoek van een schoolgroep
gratis. Er zijn vrijwilligers die helpen bij de lessen in het museum en in de
binnenstad.
Met Maud Heldens, adviseur erfgoed & onderwijs van Erfgoed Gelderland, is
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nader overleg geweest met als doel onze lessen ook op de leerlijn Reizen in de
Tijd te plaatsen. Dit is een website waar scholen makkelijk de musea kunnen vinden die een educatief aanbod hebben. In de loop van 2019 wordt Streekmuseum
De Roode Tooren opgenomen op de site www.reizenindetijd.nl.
In samenwerking met de Doesburgse Carillonstichting hebben diverse groepen
van het basisonderwijs het museum bezocht. Ook bezochten PABO-studenten
met een groep het museum om zelf gemaakte lessen uit te proberen.
Er is een aantrekkelijke gratis fotospeurtocht door het museum voor incidentele
jeugdige bezoekers. Hierbij moeten de kinderen de voorwerpen in het museum
goed bekijken om een antwoord te vinden op de vragen. Daardoor is het bezoek
aan het museum intensiever. Vaak helpen familieleden mee om alles te vinden en
de antwoorden goed te formuleren. Aan het eind wacht een kleine beloning.
Zaterdag 21 april kreeg het door ons genomen initiatief tot het schoonmaken/
poetsen van de Doesburgse Stolpersteine een vervolg. Met hulp en inzet van een
aantal enthousiaste meisjes van Scouting Isala Doesburg werden alle in 2009 in
Doesburg geplaatste struikelstenen in de ochtend weer bezocht en gepoetst.
Vooraf werd in De Roode Tooren een inleiding gehouden over de Joodse
gemeenschap in Doesburg en de deportatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Uitbreiding en actualisering diverse ruimtes
In 2017 werd het trappenhuis van Roggestraat 9-11 opgeknapt en opnieuw ingericht. Er wordt ruim aandacht besteed aan bekende Doesburgers door de mooie
portretten bij de trapopgang en hun levensbeschrijvingen in de hand-out.
Er is in 2018 groot onderhoud gepleegd in de ruimte religie. Schilderwerk en
nieuwe vitrines; aandacht voor de Joodse bewoners in de stad, religie, Doesburgs
zilver en openbaar bestuur en brandweer. In 2019 zal de ingezette ‘revitalisering’
van de museumruimten worden voortgezet met de presentatie van handel,
ambacht en schipbrug op de eerste etage van het museum.
Exposities
Tot en met 13 mei 2018 was de expositie ‘De IJssel, de mooiste rivier van
Nederland’ te zien. De IJssel van IJsseloord tot Zutphen werd belicht met heel
veel aandacht voor Doesburg. Het ontstaan van de huidige rivier en haar geschiedenis, historische kaarten en prenten, handel, industrie, scheepvaart en
riviervisserij, bruggen en veren. En natuurlijk ook de laatste schipbrug van
Nederland. De prachtige foto’s van Fred van Daalen hierbij oogsten veel bewondering. Meer dan 10.500 belangstellenden bezochten deze bijzondere expositie.
Op 23 juni ging de nieuwe expositie: ‘De IJssel als strijdtoneel’ van start. Deze
loopt tot eind april 2019. In het kader van het Erfgoedfestival Grenzen van
Gelderland wordt aandacht besteed aan diverse krijgshandelingen langs de
Gelderse IJssel, van de Noormannen tot en met de Tweede Wereldoorlog. De
IJssel als grensrivier, de verdedigingswerken van Menno van Coehoorn, de
vestinggeschiedenis van Doesburg en Zutphen, de 80-jarige oorlog, de jaren ’40’45 en de IJssellinie in de tijd van de koude oorlog.
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Een impressie van de expositie De IJssel als strijdtoneel

Een uitgebreide gedrukte samenvatting met afbeeldingen is hierbij te koop in de
museumwinkel. Tot en met 31 december 2018 bezochten al meer dan 7.000 belangstellenden deze expositie.
Ook de ‘Theo Colenbrander Salon’, de semipermanente expositie over leven en
werk van deze Doesburger, blijft veel belangstellenden trekken.
Activiteiten
Het museum neemt uiteraard ook deel aan de Culturele Zondag. En dat brengt
elke eerste zondag van de maand veel extra bezoekers uit alle windstreken.
9-15 april: Nationale Museumweek, met nadruk op de activiteiten/openstelling
op zaterdag 14 april;
21 april: de meisjes van de Isalagroep poetsen de Stolpersteine in Doesburg;
11 t/m 14 juli: Doesburg Binnenste Buiten. Ruim 400 belangstellenden bezochten het museum. Ook was er weer de traditionele prijsvraag. Dit keer aan de hand
van een zeer bijzondere foto van 230 militairen opgesteld voor de Mauritskazerne.
108 personen hebben getracht het precieze aantal militairen te raden/tellen.
8 september: Open Monumentendag met als thema ‘Europa’. Het museum was
in dit kader één van de informatiepunten in de stad.
Museumwinkel
De erfgoedwinkel voorziet in een behoefte voor het publiek en brengt het
museum extra (noodzakelijke) inkomsten. De winkelcommissie is 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, de zelfgemaakte jam en kruidenbalsems Door een aantrekkelijke aankleding en uitstalling in de etalage wordt
er extra aandacht gevestigd op de winkel.
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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
plaatsing geen invloed worden uitgeoefend. Het is duidelijk waarneembaar dat
opgenomen informatie in de diverse media direct invloed heeft op bezoek uit
Doesburg en de wijde regio.
Voor elke expositie worden bijna 100 raambiljetten (in twee formaten) verspreid.
De Regiobode, Doesburg TV en de website Doesburg Direct nemen regelmatig
bijzondere bijdragen over onze activiteiten op. Ook de regionale media besteden
aandacht, alsmede enkele radio- en tv-programma’s.
Op 26 april was het museum uitgebreid betrokken bij de Gelredag in Doesburg
van Omroep Gelderland. In het kader van de bevrijding maakt de radiozender
een serie programma’s onder de titel 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020.
Streekmuseum De Roode Tooren en Doesburg stond die dag centraal.
Informatie over Streekmuseum De Roode Tooren, de historische vereniging Stad
en Ambt Doesborgh alsmede onze Vogelwerkgroep en de Archiefwerkgroep is
ook op onze internetpagina’s te vinden: www.deroodetooren.nl. Op YouTube zijn
enkele filmpjes te bekijken over het museum en de Theo Colenbrander Salon.
Uitbreiding collectie
Schenkingen en aanwinsten worden hieronder beschreven. Ze worden aan de
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 de collectie, wordt er in overleg met de schenker naar
een andere museale bestemming gezocht of gaat het object retour naar de schenker. Onderstaand de aanwinsten van 2018.
- mevrouw H. Luytze-van der Wal (geschonken in 2017), vaas Pottenbakkerij De
IJsel, Doesburg;
- de heer W. Hildering te Rheden, drie werken van Wim Romp, tekening huis en
boomgaard, aquarel Zwarte Schaar, april 1956, potloodtekening in kleur;
- de heer en mevrouw Jansen-Wiegers te Doesburg, vaas (grijs), hoog 192 mm,
gestempeld De IJsel Doesburg, twee glas-en-loodraampjes, één met stadswapen
Doesburg, één met provinciewapen Gelderland;
- familie Rabeling te Drempt, twee transparante theezakjes (geel en rood) van
Albert Haar, Kerkstraat te Doesburg, met stadswapen;
- familie Gijsberts te Doesburg, jubileumspeld 25 jaar Ubbink, reclamepotlood
A.W. Rijntjes (ARDO), Doesburg;
- mevrouw Van Middelkoop te Doesburg, een 12-tal zwart/wit foto’s van
Doesburg, opgeplakt op spaanplaat (overgedragen aan Stadsarchief);
- de heer J.W. Brunsveld te Ede, foto Veerpoortstraat ± 1920-1930, zwart/wit in
fotolijstje 19x25 cm;
- de heer A.W. Broeder te Doesburg, een trotseerloodje DWdV/1895 (D.W. de
Vries, Doesburg);
- de heer J. van Raalten te Doesburg, ijzeren voorwerp (smeedwerk), functie
onbekend, bodemvondst;
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- de heer R. Fokken te Doesburg, drie super-8-films Doesburg 1960-1967;
- heer en mevrouw Jaarsma-Ubbink te Doesburg, aquarel van Koepoortstraat 42
te Doesburg door Marjolijn van Rietschoten (september 2012);
- mevrouw M. Breukink-van Doorn te Doesburg, wandbord ‘Doesburg 16 april
1945’ -‘Vrij’ -‘Na 5 jaar dwingelandij’, speciaal gemaakt voor enkele
Doesburgers direct na de oorlog, beschilderd door Hein Wassink; tevens diverse
super-8-films (Doesburg en omgeving); een videoband Doesburg jaren 30,
50/60, schipbrug en cassettebandje (geluiden in en om Doesburg);
- mevrouw M. van Wijnkoop te Doesburg, verpakking Tante Blank (zonder
schuurblaadjes);
- de heer E. van der Hardt Aberson te Velswijk, negen lijsten met foto’s van
betonfabriek Klein & Zn.;
- de heer Jeroen Baack, Haaksbergen, aardewerk van Pottenbakkerij De IJsel,
Doesburg, blaker, vijf-orenpot, dekselpotje en potje, allen groen glazuur, en een
vaasje, bruin-crème glazuur;
- mevrouw D. Regeling en G. Brinksma te Doesburg, merklap 1829 en schilderij
met bloemen van Cocky Molsbergen;
- de heer R. Fokken te Doesburg, olieverf op linnen/spieraam (zonder lijst),
Meipoortstraat 37 te Doesburg, omstreeks 1960; schilder volgens (onduidelijke)
signatuur H.E. Kenaal (?);
- Heemkundekring Bergh, ’s Heerenberg, genealogisch materiaal Doesburg uit
het bezit van wijlen John Thoben (specificatie aanwezig in het museum), overgedragen op 1 november 2018 aan het Stadsarchief (Alex Koster);
- overdracht door Stadsarchief Doesburg, lithosteen gebruikt voor het drukken
van illustraties in een uitgave van drukkerij Schenk-Brill te Doesburg (19e
eeuw);
- overdracht door Stadsarchief Doesburg, cliché, met plattegrond regio,
Doesburg als ‘centrum’;
- overdracht door Stadsarchief Doesburg, glas-en-lood, met stadsgezichten
Doesburg, ca. 1990;
- overdracht door Stadsarchief Doesburg, trotseerloodje W. de Vries, Doesburg
1868;
- overdracht door Stadsarchief Doesburg, houten paneel met St. Barbara in gietijzer voorzien van messingplaatje met tekst, geschonken door een Duits zangkoor t.g.v. het 80-jarig bestaan van het Koninklijk Doesborghs mannenkoor;
- aangekocht via Marktplaats, portret van oudere heer, olieverf door C.M.W.
Mongers (Doesburg, 1806-1875);
- aangekocht via Marktplaats, aquarel ‘Fraterhuis te Doesburg’, door R.W.
(Wim) Bloembergen (1990), Bloembergen was de schoonzoon van Coenraad van
Velzel;
- aangekocht via Marktplaats, schilderijtje ‘Gezicht op Doesburg’, olieverf op
paneel in lijst, door Cocky Molsbergen:
- aangekocht via Marktplaats, ets in lijst ‘De Smidse te Doesburg’, door C.M.
van der Woerd;
- aangekocht via Veilinghuis Peerdeman te Utrecht, aquarel ‘Kerk van Angerlo’
1876, door Kitzinger 1811-1882;
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Angerlo met dorpskerk in 1876;
aquarel door Maximiliaan
Leonard Kitzinger. Kitzinger
werd op 16 april 1811 in
Frankfurt am Main geboren en
overleed op 24 maart 1882 te
Angerlo.

- aangekocht via Harry Somsen te Zelhem, ‘Boerderijtje op de heide’, landschapje op paneel door Gijsbertus Derksen (Doesburg 1870-Arnhem 1920);
- aangekocht van de familie Ter Wheme te Winterswijk, ‘De schipbrug bij
Doesburg’, olieverf op paneel in lijst door G.J. Zaalberg van Zelst;
- ontvangen van de Oudheidkundige Vereniging Salehem, Zelhem (Harry
Somsen) als ‘schenking’ ter ‘compensatie’ overgedragen schilderij van
Zelhemmer Jan Abbink, twee aquarelen ‘Ophaalbrug aan de vaart’ en ‘Zandweg
omgeving Drempt’, beide van Gijsbert Derksen (Doesburg 1870-Arnhem 1920),
beide in lijst.
Museumregistratie
In december 2009 kreeg het museum het officiële keurmerk ‘gecertificeerd
museum’. Dit certificaat is 5 jaar geldig, hierna vindt telkens weer een herbeoordeling plaats. Nina Herweijer, Carel Rensing en Rinus Rabeling coördineren
het vervolgtraject. In 2015 werden de criteria aangepast. Er wordt weer een
nieuwe audit voorbereid die zal plaatsvinden in januari 2019.
Registratie collectie
Een werkgroep bestaande uit Nina Herweijer, Kees Evers, Walter van Til, Henk
Heyting en Carel Rensing kwam regelmatig op maandag bijeen om delen en
nieuwe aanwinsten van de collectie te beschrijven en te fotograferen.
In de loop van het verslagjaar werd Nina Herweijer bij de collectiebeschrijving
ondersteunt door kunsthistorica Mirenne Zijlstra.
Depot
In wisselende samenstelling komt het bestuur elke maandagavond bijeen voor
depotbeheer en museumonderhoud.
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Werkgroepen
Jaarverslag Archiefwerkgroep 2018

Het archiefstuk waarmee de werkgroep zich in 2018 heeft beziggehouden is het
kerkenraadsboek uit de 17e eeuw van de Hervormde kerk van Doesburg. Dat is
het oudste stuk uit het archief van die kerk, dat in het stadsarchief wordt bewaard.
In ons vorige jaarverslag staat al dat de eerste bladzijden van het handschrift,
waarmee we in september 2017 zijn begonnen, niet meevielen. We hoopten dat
het snel makkelijker zou worden, maar nee, ook op de bladzijden waar we nu zijn
aangeland zijn sommige stukken verbleekt of beschadigd. Bovendien zijn de verschillende handschriften die we aantreffen vaak gewoon moeilijk te ontcijferen.
Een extra-handicap levert de volgorde van de bladzijden op; die blijkt soms niet
te kloppen. Bij het inbinden en nummeren zijn kennelijk losliggende bladen op
verkeerde plaatsen terechtgekomen. Dat maakt, zacht gezegd, het begrijpen van
de inhoud niet eenvoudig.
Daarvoor is trouwens ook nogal wat inzicht in de verhoudingen binnen de
Hervormde Kerk in die tijd nodig. De strijd die in de periode waarover we nu
lezen (1619-1625) werd gevoerd tussen remonstranten en contraremonstranten
wordt niet uitdrukkelijk genoemd, maar zal wel een rol hebben gespeeld. Zo is
waarschijnlijk daaraan toe te schrijven dat de zelfstandigheid van de plaatselijke
gemeente bij het benoemen van nieuwe predikanten werd beperkt. Toen bijv. in
1623 ds. Langius door de vuirige sieckte der peste was overleden (overigens met
zijn vrouw en vijf kinderen!) mocht de kerkenraad niet zomaar een nieuwe dominee aantrekken. De kerkenraad probeerde dat (met toestemming van het stadsbestuur) wel, maar werd door de inspectores van de classis Zutphen (het kerkelijke district waaronder Doesburg viel) teruggefloten: eerst moest met hen overlegd worden.
Net als bij de eerder door de werkgroep getranscribeerde teksten blijft het een
uitdaging het moeilijk leesbare handschrift te ontcijferen en in een leesbare liefst begrijpelijke - tekst om te zetten, maar dat levert ook nu weer (voor ons
aantrekkelijk) puzzelwerk op. Zoals steeds maakt telkens een lid van de werkgroep thuis een voorzet voor de transcriptie van een bladzijde en stuurt die rond.
Dat huiswerk wordt dan op de maandelijkse bijeenkomst gezamenlijk gelezen en
becommentarieerd. Daarbij worden de meeste vragen opgelost maar soms rijzen
ook nieuwe. Na afloop verwerkt onze secretaris, Henny Henrix, alle veranderingen, waarna Liesbeth Rensing en ondergetekende nog een laatste controle verrichten. Op de volgende bijeenkomst wordt de tekst vastgesteld.
De samenstelling van de werkgroep is in zoverre veranderd dat Pim de Jonge, lid
sinds 2009, helaas afscheid heeft genomen. Hij was een enthousiast lid, met een
grote bijdrage aan de prettige sfeer in de werkgroep. Voor het overige is de
samenstelling onveranderd, d.w.z.: Maaike Bäumler-Boumeester, Margreet
Frankot, Dorien Hagedoorn, Henny Henrix (secretaris), Bert Klees, Carl König,
Frank Lange, Ton Pos (voorzitter), Liesbeth Rensing-Veenenbos, Wieneke
Weusten en Lida Zuidberg.
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De bijeenkomsten van de werkgroep waren weer op de derde dinsdag van elke
maand in het Streekarchief in Doesburg, waar we steeds gastvrij werden ontvangen. Ook dit jaar boden Alex Koster en zijn medewerkers allerlei praktische
hulp, onder meer door te zorgen voor de foto’s van het handschrift (digitaal en in
afdruk), die onmisbaar zijn voor ons werk. Bovendien heeft Alex dit jaar voor
een aantal van onze leden een cursus oud schrift gegeven, waar de hele werkgroep duidelijk van heeft geprofiteerd.
Ten slotte vermeld ik dat in december de website van het Streekarchief (www.liemersverleden.nl) in orde is gemaakt, zo dat we onze transcripties ook daar nu
kunnen publiceren (zie het onderdeel Doesburg, onder ‘historie’). In de eerste
plaats staan daarop nu in het mapje Gasthuis de volledige transcripties van het
handschrift van het Oude Gasthuisboek, zoals in 2017 was aangekondigd bij de
presentatie van de uitgave Het Oude Gasthuisboek, 1437-1654. In dat boek staan
namelijk – naast allerlei artikelen – wel de samenvattingen die de werkgroep van
de tekst heeft gemaakt, maar niet de transcripties zelf. Die zijn nu op deze website te vinden. In de tweede plaats zijn in dat mapje de transcripties opgenomen
die de werkgroep in de jaren 2012-2016 heeft gemaakt van de gasthuisrekeningen van 1503-04, 1614 en 1616.
De transcripties van de tekst van het Oude Gasthuisboek staan bovendien ook op
de website van Stad en Ambt Doesborgh (www.stadenambtdoesborgh.nl/werkgroepen/archiefwerkgroep). Binnenkort zullen die van de oudste gasthuisrekeningen daar ook op worden geplaatst. Het is de bedoeling dat de volgende
producten van de werkgroep telkens op beide websites komen.
Doesburg, januari 2019 - Ton Pos

Verslag Vogelwerkgroep 2018

Het is al weer veertien jaar geleden dat we op landgoed Bingerden te gast waren
om daar een broedvogelinventarisatie uit te voeren. Eigenlijk zijn we ieder jaar
op Bingerden actief, maar dan met zaken zoals: controleren van de kleine kastjes,
inspectie van de bosuilenkast en het speuren naar roofvogels zoals buizerd, sperwer of havik. Ook hebben we al een paar maal liefhebbers uitgenodigd om samen
met ons door het bos een rondje te lopen om ook anderen enthousiast te maken
voor de Bingerdense vogelwereld.
Zelf werden we tijdens de inventarisaties verrast door de aanwezigheid van de
bonte vliegenvanger, een soort die we de laatste jaren niet meer tegenkwamen.
Ook al heel bijzonder was de aanwezigheid van de wielewaal. Toen ik hem de
eerste keer hoorde, hij riep maar één keer, dacht ik nog dat ik me misschien vergist had. Maar bij de volgende inventarisatieronde bleef ie alsmaar roepen onmiskenbaar! Die hadden we ook al jaren niet meer gehoord. Ik kreeg het
‘dudeljo-ho-ho en anders niet’ niet meer uit mijn hoofd…
Tijdens een latere telling was ik erg blij met vijf zingende spotvogels. Hoorde ik
later van Jettie van Assendelft dat zij er acht had gehoord! Uiteindelijk waren er
negen broedgevallen van de spotvogel. Het kon niet op.
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Torenvalk met veldmuis

Toch was het niet allemaal positief op Bingerden. Frans Stam geeft in zijn uitgebreide verslag over Bingerden de feiten. (Het uitgebreide jaarverslag van de
vogelwerkgroep ligt in het museum ter inzage.)
Niet alleen op landgoed Bingeren worden de roofvogels en uilen gevolgd. Al
sinds 1990 speuren een aantal mensen van onze ‘mussenclub’ ons hele werkgebied af op zoek naar nesten. Een buizerdnest vinden valt nog wel mee. Maar een
nest vinden van een sperwer, havik of misschien een ransuil is andere koek.
Gelukkig maken torenvalken graag gebruik van de door ons geplaatste nestkasten. Bovendien is een torenvalk gemakkelijk in het veld te ontdekken.
Iedereen kent het beeld van een biddende torenvalk die vanaf flinke hoogte zijn
maaltijd zoekt.
Nu gebruiken torenvalken ook wel eens een nest van een kraai en in zo’n situatie wordt het opsporen van een broedgeval al weer een stuk lastiger.
Het bosuilenseizoen begint al heel vroeg. Het kan voorkomen dat bosuilen al in
november actief zijn en uitvolle borst hun roep laten horen. Meestal gaan enkelen van ons in januari ’s avonds op pad om bosuilen te lokaliseren. We nodigen
dan vaak anderen uit om samen met ons te luisteren of de uilen ook dit jaar weer
plannen hebben en natuurlijk ook om te genieten van de toch altijd weer indrukwekkende baltsroep van man en vrouw bosuil.
In de periode oktober (2017) t/m maart (2018) waren we maar liefst 22 keer
bezig met het tellen van ganzen in de Fraterwaard. Wekelijks gaan dan enkele tellers op pad om op zondagmorgen, gewapend met verrekijker en soms telescoop,
alle ganzen in het gebied te tellen. In de genoemde periode telden we met z’n
allen maar liefst ruim honderdduizend ganzen. Het grootste deel daarvan betrof
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kolganzen. Verder veel brandganzen, aanzienlijk minder grauwe ganzen en een
paar nijlganzen, enkele soepganzen en – toch wel bijzonder – twee Indische ganzen oftewel strepenganzen. Deze vogels komen normaal gesproken hier niet voor
en horen thuis in Centraal Azië.
Waargenomen strepenganzen betreffen vrijwel altijd nakomelingen van uit parken ontsnapte beesten. Maar toch leuk om te zien. Daarnaast worden alle andere
watervogels en ook niet watervogels genoteerd. Trouwens, we waren allemaal
ook heel blij dat de dreigende uitbreiding van industriële activiteiten in de
Fraterwaard niet door ging. De Fraterwaard is er, onbedoeld weliswaar, wat meer
onder de aandacht van zeker de Doesburgers gekomen. We hopen dat daarmee
kansen op versterking van de natuurwaarden in de Fraterwaard dichterbij komen.
Januari 2018 - Aloys Sanders

jaarVerslaG 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 benoemd.
De activiteiten van de vereniging werden in de jaren vijftig-zestig van de vorige
eeuw geleidelijk minder 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
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 naastgelegen winkeltje Roggestraat 13, de restauratie werd uitgevoerd door de Stichting
Stadsherstel Doesburg en daarna door de Lambert Westerastichting aangekocht.
Stad en Ambt Doesborgh/De Roode Tooren huurt de panden van de Lambert
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Westerastichting. De stichting zorgt o.a. voor het onderhoud en is lid van
Monumentenwacht Gelderland, die de panden jaarlijks inspecteert op de bouwkundige en onderhoudstechnische 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 Roggestraat 9-11 aan de buitenzijde geschilderd.
Daarnaast werden de monumentale daklijsten van de pand gedeeltelijk hersteld
en waar nodig vervangen. Voorts is er een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd voor alle dakgoten.
In het verslagjaar is mede gebaseerd op het vorenstaande besloten om de huur
van de panden, in verband met de alsmaar stijgende kosten van onderhoud, jaarlijks gefaseerd aan te passen.
Door de Monumentenvereniging werden aan het eind van het verslagjaar twee
speciale schildjes voor een Doesburgs Rijksmonument beschikbaar gesteld. Deze
zullen in het voorjaar op de panden worden aangebracht.
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totaal €

inkomsten €
contributie leden
bijdragen verenigingsactiviteiten
rente
diverse ontvangsten

6.720,00

8.485,21

7.355,00

6.450,00 7.255,00 6.900,00
265,00 1.160,00
450,00
5,00
3,21
5,00
67,00

begroting realisatie begroting
2018
2018
2019

totaal €

saldo vereniging +

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

Financieel overzicht stad en ambt Doesborgh 2018 / begroting 2019

6.720,00

2.150,00
1.130,00
600,00
1.140,00
620,00
580,00
200,00
100,00
150,00
50,00

8.485,21

136,87
7.355,00

2.418,33 2.300,00
1.366,13 1.050,00
1.243,09
135,00
1.108,68 1.350,00
752,17
830,00
502,64
640,00
197,36
200,00
89,35
200,00
284,34
200,00
72,00
100,00
314,25
350,00

begroting realisatie begroting
2018
2018
2019
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totaal €

inkomsten €
1/3 deel contributie leden
giften museum
subsidie Gemeente Doesburg
vrienden van het museum
overige bijdragen
eigen bijdrage tentoonstellingen
subsidies tentoonstellingen
verkoop museumwinkel
2.300,00
10.350,00
12.100,00
1.750,00
50,00
1.000,00
2.435,00 2.000,00
5.793,50 5.000,00

2.418,33
11.897,39
11.918,72
1.650,00
75,22

33.000,00 36.188,16 34.550,00

2.150,00
8.200,00
11.900,00
1.700,00
200,00
1.000,00
3.350,00
4.500,00

begroting realisatie begroting
2018
2018
2019

totaal €

saldo museum +

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

Financieel overzicht streekmuseum De roode tooren 2018 / begroting 2019

538,67

408.63
2.594,04
300,13
5.400,00
7.182,78
406,83
317,40
1.942,51
572,43
1.223,29
776,05
576,17
948,62
1.251,81
1.564,22
889,23
3.694,30
3.569,31
474,90
500,00
1.056,84

430,00
3.000,00
200,00
6.000,00
7.800,00
500,00
370,00
1.600,00
400,00
1.000,00
700,00
600,00
1.000,00
1.500,00
850,00
1.200,00
2.600,00
2.500,00
600,00
500,00
1.200,00

33.000,00 36.188,16 34.550,00

425,00
3.000,00
150,00
5.400,00
7.000,00
475,00
300,00
1.300,00
400,00
1.000,00
500,00
570,00
900,00
1.500,00
800,00
1.200,00
4.350,00
1.230,00
600,00
500.00
1.400,00

begroting realisatie begroting
2018
2018
2019

ContriBUtieBetalinG 2019
Net als voorgaande jaren maken we voor de contributiebetaling ook dit jaar weer
gebruik van een op naam gestelde contributienota voor het jaar 2019. 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 minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,-; Echtpaar lidmaatschap € 20,-; Gezinslidmaatschap € 25,-; Jeugdlidmaatschap € 7,50 en
Bedrijven/instellingen € 50,-.
Uiteraard wordt een hogere bijdrage bijzonder op prijs gesteld!.

nieUWe jaarFolDer 2019
streekmUseUm
De rooDe tooren Binnenkort
Weer BesCHikBaar
Binnenkort is onze jaarfolder 2019 weer voor belangstellenden beschikbaar. Het is gebleken dat hieraan
grote behoefte bestaat bij de toeristische sector in
Doesburg en de wijde omgeving.
In eerste instantie worden 5.000 exemplaren op een
gerichte wijze verspreid. Met name bij de VVV in
Doesburg en op diverse andere locaties in onze stad,
maar ook bij diverse musea in de regio, op campings
en bungalowparken.
Bij het volgende Informatiebulletin wordt een exemplaar bijgesloten

komenDe aCtiViteiten
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten op ons programma:
21 maart
Jaarvergadering en lezing ‘De Heidenhoekse Vloed en het
Boelekeerlspad te Halle/Zelhem’, spreker is Tonnie Klein
Lebbink te Halle;
23 mei
Lezing ‘Een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela’
door Henk Murraij te Hedel;
22 juni
Excursie naar de Heidenhoekse Vloed en Boelekeerlspad te
Halle, onder leiding van Tonnie en Janny Klein Lebbink.
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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
12 februari
5 maart
21 maart
23 mei
22 juni
19 september
7 november
5 november
26 november
19 december

Verre Culturen: ‘Oezbekistan, pracht en praal aan de Zijderoute’,
door drs. Rouslan Nimetoullaev;
Filmavond met oude films over Doesburg;
Filmavond met oude films over Doesburg;
Jaarvergadering en lezing ‘De Heidenhoeksevloed en Boelekeerlspad te Halle/Zelhem’, door Tonnie Klein Lebbink, Zelhem;
‘Een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela’ door Henk
Murraij te Hedel;
Excursie naar de Heidenhoeksevloed en Boelekeerlspad te Halle;
‘De geschiedenis van de VOC’, door dr Paul Brood te Den Haag;
‘Doesburger Jan Hendrik van Kinsbergen, admiraal en filantroop’ door drs. Willy Smit-Buit te Vaassen;
Filmavond met oude films over Doesburg;
Filmavond met oude films over Doesburg;
‘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
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
JRS Bedrijfssupport
Chinees Restaurant Xiang Man
Café Du Midi
Heel Metaal BV
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Opmerkers, marketing en communicatiebureau
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Doesburgkunst.nl
Zilversmederij Blok
Te Lindert Notaris
Cafetaria Reinders
J.W.J. Derksen v.o.f.
Loc 17
Wijnkoperij Van Ditmars
Stadshotel Doesburg
Mevrouw Jacqueline Roelofswaard
Mevrouw Birgit van Veldhuizen
Schildersbedrijf Henk Teunissen
Technisch Buro Pola Zevenaar bv

Markt 7
Bergstraat 41
Gasthuisstraat 6
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Ph. Gastelaarsstraat 5a
De Koppeling 1
Rietmaat 36
Meipoortstraat 54
Meipoortstraat 1
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Edisonstraat 60
Meipoortstraat 55
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 19
Burg. Nahuyssingel 34
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Kraakselaan 61-63
Verhuellweg 29
Turfhaven 1
Kloosterstraat 15 (Arsenaal)
Contre Escarpe 32
Tellingstraat 2
Doormansingel 14
Roomstraat 11a
Hengelder 19
MARCEL
BLOK
ZILVERSMID
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Zevenaar

