Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 142, maart 2020
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 19 maart 2020: JAARVERGADERING en LEZING

EEn opmErkElijkE muurschildEring
in dE doEsBurgsE martinikErk
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur
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Donderdag 19 maart a.s. interessante lezing na de jaarvergadering
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur):

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

Op de pagina hiernaast de Doesburgse muurschildering: Leven van de heilige Agnes
(1450-1500); hierboven links De heilige Meinrad met Agnes geknield voor hem
(detail van de muurschildering) en rechts: de heilige Agnes met palmtak (marteling)
en opspringend lam (houtsnede 15de eeuw).
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jaarVErgadEring
Uitnodiging aan alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
ledenvergadering op donderdag 19 maart a.s., aanvang 20.00 uur, in ‘Het
Meulenhuus’, Bergstraat 48 te Doesburg.
agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Opening door de voorzitter.
Behandeling notulen van de vergadering van 21 maart 2019 waarvan het
verslag in dit bulletin is opgenomen.
Behandeling jaarverslag 2019. Ook dit verslag treft u in het bulletin aan.
Behandeling financieel verslag over 2019, evenals de begroting 2020.
Zie eveneens in dit bulletin.
Verslag van de Kascontrolecommissie, de heren Jan van Petersen en
Bert Broeder (reservelid Cor van den Bergh).
Benoeming lid Kascontrolecommissie,
de heer Van Petersen is aftredend. Tevens benoeming nieuw reservelid.
Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Francien Mulder en
Henk Heyting. Beide bestuursleden zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen tot twee dagen voor de vergadering door minimaal 10 leden bij het bestuur worden ingediend.
Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk gedeelte.

Pauze (omstreeks 20.30 uur)
Na de pauze zal ons lid mevrouw Wieneke Weusten een lezing verzorgen over

Een opmerkelijke muurschildering in de Doesburgse Martinikerk
Op pagina 2 van dit Informatiebulletin vindt u aanvullende informatie over deze
voordracht.
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notulEn

van de jaarvergadering van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ op donderdag 21 maart
2019 in ‘Het Meulenhuus’ te Doesburg.
Aanwezig zo’n 30 leden en het voltallige bestuur.
Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer en mevrouw
Krabbenbos, mevrouw Batavier en de heren Meezen, Westenberg en Weustink.
In zijn openingswoord heet de voorzitter alle aanwezigen hartelijk welkom, in
het bijzonder de spreker van vanavond, de heer Tonnie Klein Lebbink uit Halle.
Hij spreekt verder van een goed jaar. De lezingen en de oude films van Doesburg
werden zeer goed bezocht. Deze laatsten zullen in het najaar nogmaals vertoond
worden en wellicht ook voor de oudere inwoners van Doesburg op een middag.
Financieel was het helaas niet verantwoord om de twee geplande excursies door
te laten gaan vanwege te geringe aanmeldingen.
Het bestuur heeft veel zorg besteed aan de nieuwe privacywetgeving. Vereniging
en museum zijn nu helemaal ingesteld op deze nieuwe AVG.
Ook afgelopen jaar werd het museum en de exposities zeer goed bezocht en hadden we weer meer bezoekers dan in voorgaande jaren. Een nieuwe expositie met
als titel ‘Hessenwegen en Kiepkerels in de Achterhoek’ (het historisch handelsverkeer na de Hanzetijd naar en via Doesburg) is in voorbereiding.
Veel werk is er in het verslagjaar verzet in het kader van de hercertificering/audit
voor de verlenging van de museumregistratie. Er is gisteren bericht ontvangen
dat de auditor zeer tevreden was; voor een drietal punten moeten we vóór juli
aanvullende informatie aanleveren. Daarna zijn we weer verzekerd van het keurmerk voor de komende jaren.
De notulen van de vergadering van 15 maart 2018 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd en aldus vastgesteld. Dit geldt ook voor het jaarverslag en de verslagen van de werkgroepen over 2018.
De penningmeester bericht dat we slechts een klein batig saldo hebben. Dit komt
omdat we het afgelopen jaar veel geïnvesteerd hebben, bijvoorbeeld aan de restyling van een aantal museumruimtes. Verder geeft hij aan dat we een gezonde
vereniging zijn. Iedereen betaalt keurig de contributie. Een enkele keer moet er
gemaand worden. Maar liefst 25-30% van de leden betaalt meer dan het vastgestelde bedrag. Ook de giften in de ‘Armenbus’ in het museum zijn weer
gestegen. De verkopen in de museumwinkel blijven iets achter.
Het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 worden eveneens goedgekeurd.
De heer Vervoort vraagt of we ook actief aan ledenwerving doen. Dit is natuurlijk essentieel voor een gezonde vereniging. Het ledenaantal blijft in evenwicht.
Door vertrek en overlijden verliezen we jaarlijks leden, maar die komen er ook
weer bij. Het bestuur is steeds gericht bezig met het werven van leden en
‘Vrienden’.
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De heer Rob Verhoef bericht namens de Kascontrolecommissie dat zij op 4 maart
de boeken steekproefsgewijs onderzocht hebben en absoluut geen onregelmatigheden hebben kunnen vaststellen en stelt voor de penningmeester te dechargeren.
De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.
Daar de heer Verhoef aftredend is, bestaat de commissie voor 2019 uit de heren
Jan van Petersen en Bert Broeder. Als reservelid meldt de heer Cor van den
Bergh zich aan.
Na bijna tien jaar sinds de laatste verhoging van de contributie stelt het bestuur
een verhoging aan de orde. Onderzoek onder 15 regionale verenigingen heeft uitgewezen dat Stad en Ambt Doesborgh het laagste tarief hanteert. We willen graag
voor eenieder bereikbaar zijn. Ook na de voorgestelde verhogingen zijn we nog
steeds ‘goedkoop’ en komen we op plaats 4 van 15!
De vergadering gaat unaniem akkoord waardoor de nieuwe minimum bedragen
(ingaande 1 januari 2020) als volgt zijn vastgesteld: Individueel lidmaatschap
€ 20,-; echtpaarlidmaatschap € 25,-; gezinslidmaatschap € 30,-; jeugdlidmaatschap € 10,- en bedrijven/instellingen (Vriend van De Roode Tooren) € 50,-.
Antionette Seegers stopt na tien jaar als bestuurslid. Zij blijft wel beschikbaar als
gastvrouw en zal ons ondersteunen op educatief gebied en onderwijs. De voorzitter laat zijn dankwoord vergezeld gaan met een enveloppe en een mooie bos
bloemen. Het bestuur stelt voor in haar plaats de heer Henk de Vries uit Doesburg
te benoemen. Hij zal vanaf 2020 de taak van penningmeester op zich nemen. Ter
voorbereiding op die taak heeft hij het afgelopen jaar de bestuursvergaderingen
reeds bijgewoond. Hij is marineofficier b.d. en betrokken bij de organisatie van
de landelijke Veteranendag. Verder maakt hij deel uit van het Belastingteam voor
militairen en was in het verleden penningmeester bij de Vrienden van het Gelders
Orkest.
Carel Rensing en Han Snijders zijn volgens rooster aftredend. Zij zijn beide
herkiesbaar en worden door de vergadering opnieuw benoemd.
Mevrouw Gerdy Oosten vraagt tijdens de rondvraag of het mogelijk is om de
lezingen in de winterperiode van de avond naar de middag te verplaatsen. De
voorzitter zegt toe dit te gaan onderzoeken.
De heer Vervoort complimenteert het bestuur met haar beleid en alle activiteiten.
Daar er verder niets meer aan de orde komt, sluit de voorzitter het huishoudelijk
gedeelte en wijst op de traditie van gratis koffie/thee tijdens de pauze van de jaarvergadering.
Na een korte pauze volgt een lezing door de heer Tonnie Klein Lebbink over ‘De
Heidenhoekse Vloed en het Boelekeerlspad bij Halle/Zelhem’. Een boeiend verhaal waarbij de omvorming van landbouwgrond naar natuurgebied uitgebreid
aan de orde komt. Het is verbazend dat de natuurwaarden uit het verleden weer
helemaal terugkomen. Een bijzonder gebied met inmiddels een fantastische flora
en fauna. In het jaarprogramma is in het voorjaar een excursie naar dit gebied,
onder leiding van Tonnie en Jannie Klein Lebbink, opgenomen.
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‘t Richterampt van Doesburg op een kaart van Tirion uit 1741

jaarVErslagEn 2019
Dit jaarverslag bestaat uit vijf onderdelen. Als eerste het verslag over de verenigingsactiviteiten van Stad en Ambt Doesbrgh. Daarna het verslag van het
reilen en zeilen van ons Streekmuseum De Roode Tooren en de Lambert
Westerastichting, vervolgens 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 gelijk aan het voormalige Richterambt
Doesborgh, omstreeks 1340. De vereniging exploiteert Streekmuseum De Roode
Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.
De vereniging heeft ten doel:
a. het verkrijgen, beheren, documenteren en exposeren van roerende goederen,
betrekking hebbende op de historie van het werkgebied;
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b. het bevorderen van de studie en het eventueel publiceren van gegevens betreffende de historie, natuurhistorie, dialect en folklore van het werkgebied;
c. het activeren van werkgroepen binnen de vereniging;
d. het wekken van belangstelling voor, en het opsporen en verzamelen van alles
wat betrekking heeft op de onder b. genoemde onderwerpen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verwerven door aankoop, schenking en bruikleen van voorwerpen ter
plaatsing in haar Streekmuseum De Roode Tooren, gevestigd te Doesburg;
b. het organiseren van exposities;
c. het wekken van belangstelling voor dit museum;
d. het uitgeven van publicaties op het gebied van de in de doelstelling omschreven
onderwerpen;
e. het organiseren van lezingen, excursies, cursussen en alle andere mogelijke
daartoe dienstige activiteiten;
f. stimuleren van activiteiten in werkgroepen op deelgebieden van de doelstelling;
g. het regelmatig informeren van de leden middels een Informatiebulletin met
informatie over lezingen, activiteiten, tentoonstellingen, etc.
Ledental en contributie
Het ledental per 31 december 2019 bedroeg:
Persoonlijke leden
.181 x 1
181
Echtpaarleden
.139 x 2
278
Gezinsleden
. 1x3
3
Vrienden
. 33 x 1
33
----Totaal
495
De contributiebijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 7.172,-.
Er werd in het verslagjaar € 1.527,- aan extra bijdragen ontvangen.
Bestuur
G.M. (Rinus) Rabeling te Drempt, voorzitter, algemeen/pr, collectie, exposities,
certificering; mw. F.G.P. (Francien) Mulder-Bouman te Giesbeek, secretaris, vrijwilligers, exposities; C.A.M. (Carel) Rensing te Doesburg, penningmeester,
registratie, exposities; H.G. (Henk) de Vries te Doesburg, penningmeester (vanaf
begin 2020); mw. N. (Nina) Herweijer te Doesburg, bestuurslid, collectiebeheer,
registratie, educatie, exposities, certificering; H.G. (Han) Snijders te Doesburg,
bestuurslid, technisch beheer, museumwinkel, exposities; H.J. (Henk) Heyting te
Doesburg, bestuurslid, technisch beheer, registratie, exposities.
Mw. A. (Antionette) Seegers heeft in 2019 het bestuur verlaten en werd opgevolgd door de heer H.G. (Henk) de Vries. De heer C.A.M. Rensing (Carel) zal
ook na 1 januari 2020 nog een korte periode het penningmeesterschap vervullen.
Het bestuur kwam 7x in vergadering bijeen en vele malen in kleiner verband ten
behoeve van b.v. exposities en projecten.
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Activiteiten van de vereniging
In het verslagjaar werden diverse activiteiten georganiseerd. De lezingen, filmavonden, vestingwandelingen en website werden door ongeveer 8.036 personen
bezocht: lezingen en filmavonden 747, vestingwandelingen 86, website 7.203.
31 januari: Lezing verre culturen: ‘Oezbekistan, land en cultuur, pracht en praal
aan de zijderoute’, door drs. Rouslan Nimetoullaev;
12 februari: Filmavond met oude films over Doesburg;
05 maart: Filmavond met oude films over Doesburg;
21 maart: Jaarvergadering met na de pauze lezing ‘De Heidenhoeksevloed en
Boelekeerlspad te Halle/Zelhem’, door Tonnie Klein Lebbink, Zelhem;
23 mei: Lezing ‘Een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella’, door Henk
Murraij te Hedel;
11 mei: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
15 juni: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
22 juni: Excursie naar ‘De Heidenhoeksevloed en Boelekeerlspad te Halle/Zelhem’,
o.l.v. Jannie en Tonnie Klein Lebbink. Wegens te weinig aanmeldingen kon deze
wandeling helaas niet doorgegaan;
19 september: Lezing ‘De Geschiedenis van de VOC’, door dr. Paul Brood te
Den Haag;
07 september: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
12 oktober: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
05 november: Middag- en avondvertoning oude films over Doesburg;
07 november: ’Doesburger Jan Hendrik van Kinsbergen, admiraal en filantroop’,
door mevrouw 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.
Op 08 december werden op verzoek de oude films van Doesburg ook vertoont in
het kader van een jubileumfeest van een Doesburgse kegelvereniging.
Vestingwandelingen
Op zaterdag 11 mei, 15 juni, 07 september en 12 oktober werden er om 10.00 uur
speciale excursies georganiseerd naar de door Menno van Coehoorn ontworpen
vestingwallen (Hoge Linie, 1702). Tijdens de wandeling is er aandacht voor de
vestingbouw en de natuuraspecten. De wandelingen staan al vele jaren onder
leiding van Rob Verhoef en van leden van onze Vogelwerkgroep.
Stolpersteine
Er is nog steeds veel belangstelling voor onze speciale folder die in 2016 verscheen 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 2019 werden de ‘Stolpersteine’,
alweer voor de 5e keer, gepoetst door de Doesburgse Scouting Isala. Dit jaar
werd de inleiding vooraf in het museum gehouden door de heer Lo Cohen. Het
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De Stolperstein in de Bresstraat werd op de goede plek gelegd.

ligt in de bedoeling om deze activiteit jaarlijks te herhalen, zodat de messing
gedenkplaatjes blijven opvallen.
In januari 2019 werd de ‘Stolperstein’ in de Bresstraat vóór nr. 24 door een drietal bestuursleden verplaatst naar nr. 28. Dit naar aanleiding van een huisnummerwijziging in de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarmee bij de plaatsing
in 2009 geen rekening was gehouden.
Informatiebulletin
In het verslagjaar verschenen 7 informatiebulletins, met totaal maar liefst 100
pagina’s. Hierin zijn o.a. opgenomen de uitnodigingen voor lezingen, excursies
en vestingwandelingen. Verder nieuws uit het museum, verrassende aankopen/
schenkingen en diverse andere activiteiten.
Financiën vereniging
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 22 en 23.

Streekmuseum De Roode Tooren
Openstelling
Vrijwilligers gastheer/gastvrouw en bestuursleden ontvangen de bezoekers in het
museum. We kunnen al vele jaren bouwen op een vaste kern van enthousiaste
medewerkers.
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Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur en
zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Het museum is op maandag gesloten.
Vrijwilligers
Gastheer/gastvrouw - Frans Hofman, Peter Theuns, Jeannette Staarink, Dieke
Theuns, Eelco Blokdijk, Wieneke Weusten, Paul le Blanc, Dorien Hagedoorn,
Arend Bekendam, Pieter van Aartsen, Manuela van Sambeeck, Antionette
Seegers, Petra Keppel en Maria Damen. In de loop van het verslagjaar hebben
Dieke Theuns, Petra Keppel en Paul le Blanc deze werkzaamheden beëindigd.
Registratie en/of presentatie - Cees Evers, Walter van Til, Dorien Hagedoorn en
Mirenne Zijlstra.
Technische en inhoudelijke assistentie - Saskia Polman (tot 1 november), 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, Loes Vels (†17 november 2019) en Henk ten Zijthoff.
Verspreiding raambiljetten - 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 en de heer G.J. Bouwhuis, beheer
gebouwen.
Vrienden van De Roode Tooren
Naast sponsoren en betalende leden zijn we in 2014 ook gestart met het werven
van ‘Vrienden van De Roode Tooren’. De minimale bijdrage per jaar hiervoor is
Euro 50,-. Ook in 2019 kon de lijst van ’Vrienden’ worden uitgebreid.
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, BMV Advies Doetinchem, Chinees
Restaurant Xiang Man Doesburg, Heel Metaal bv Doetinchem, Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Hummelo, Revelman Woonkunst Doetinchem,
Hillenaar Optiek Doesburg, Rootz Hair & Care Doesburg, Opmerkers marketing
en communicatiebureau Doetinchem, Viking Adventure Sports Doesburg,
Roobaard Interieurbouw Doesburg, Diabola Drempt, Etos Doesburg,
Hoog&Kamp Makelaars Doesburg, Sonneveld Rijwielen Doesburg, Kunstburg
Artsupplies Art & Gifts Doesburg, Doesburgkunst.nl te Doesburg,
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Zilversmederij Blok Doesburg, Te Lindert Notaris Doesburg, J.W.J. Derksen
v.o.f. Doesburg, Loc 17 Doesburg, Wijnkoperij Van Ditmars Doesburg,
Stadshotel Doesburg, Sijn ICT services Doesburg, Mevrouw Jacqueline
Roelofswaard te Drempt, mevrouw Birgit van Veldhuizen te Doesburg,
Schildersbedrijf Henk Teunissen Drempt, Technisch Buro Pola Zevenaar bv,
LiViPro Doesburg.
Bezoekers
Het bezoek aan ons museum is gratis. Het totaal aantal bezoekers in 2019
bedroeg 14.041.
In juni 2018 was de start van de expositie ‘De IJssel als strijdtoneel’. In het kader
van het Erfgoedfestival Grenzen van Gelderland werd in deze expositie uitgebreid aandacht besteed aan de IJssel als grensrivier tijdens de diverse krijgshandelingen langs de rivier in de omgeving van de vestingstad Doesburg en tussen
IJsseloord en Zutphen. Ook deze expositie werd door het publiek erg
gewaardeerd en liep door tot mei 2019. Meer dan 9.500 mensen bezochten deze
tentoonstelling.
In juni ging de nieuwe tentoonstelling ‘Hessenwegen en Kiepkerels in de
Achterhoek’ van start. Deze zal duren t/m 1 maart 2020. T/m 31 december 2019
bezochten al meer dan 9.000 belangstellenden deze tentoonstelling.
In totaal bezochten meer dan 22.077 belangstellenden het museum en de diverse
activiteiten. Op Google werd het museum 20.872 keer gevonden.
Virtuele bezoekers
Onze website www.deroodetooren.nl wordt beheerd door Sander Snijders
(Diabola, Drempt) en Rinus Rabeling. Er wordt aan optimalisering gewerkt. In
het komende jaar zal een uitgebreide update van de site worden doorgevoerd.
De transcripties van de tekst van het Oude Gasthuisboek staan bovendien op de
website van Stad en Ambt Doesborgh www.stadenambtdoesborgh.nl/werkgroepen/archiefwerkgroep). Komend jaar zullen die van de oudste gasthuisrekeningen daar ook op worden geplaatst. Het is de bedoeling dat ook de volgende
resultaten van de werkgroep telkens op de website komen.
Jongeren en scholen
Het aantal jeugdige bezoekers is de laatste jaren enigszins dalende. Ook dit jaar
waren er weer minder jeugdige bezoekers, nog geen 500. Scholen uit de regio
bezoeken in georganiseerd verband regelmatig de exposities.
Nina Herweijer en Antionette Seegers zijn verantwoordelijk voor de educatieve
activiteiten binnen het museum. Informatie en achtergronden worden door hen
verwerkt in opdrachten en speurtochten die de leerlingen alleen of samen kunnen
maken. Er zijn vrijwilligers die helpen bij de lessen in het museum en in de
binnenstad.
Voor deelname aan het lesproject over Doesburg in de Middeleeuwen wordt een
vergoeding per leerling gevraagd, maar verder is het bezoek van een schoolklas
uiteraard gratis.
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Met Maud Heldens, adviseur erfgoed & onderwijs van Erfgoed Gelderland, is
nader overleg geweest met als doel onze lessen Middeleeuwen ook op de leerlijn
Reizen in de Tijd te plaatsen. Dit is een website waar scholen gemakkelijk musea
kunnen vinden die een educatief aanbod hebben. In 2019 is Streekmuseum de
Roode Tooren opgenomen op de site (www.reizenindetijd.nl).
In samenwerking met de Doesburgse Carillonstichting hebben ook in 2019
diverse groepen van het Doesburgse basisonderwijs het museum bezocht.
Er is een aantrekkelijk gratis fotospeurtocht door het museum voor incidentele
jeugdige bezoekers. Hierbij moeten de kinderen de voorwerpen in het museum
goed bekijken. Daardoor duurt het bezoek aan het museum langer en vaak helpen familieleden mee om alles te vinden en de antwoorden goed te formuleren.
Aan het eind wacht een kleine beloning.
Zaterdag 30 maart kreeg het door ons genomen initiatief tot het schoonmaken/
poetsen van de Doesburgse Stolpersteine weer 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 bezocht en gepoetst.
Vooraf werd in De Roode Tooren een inleiding gehouden over de Joodse
gemeenschap in Doesburg en de deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Uitbreiding en actualisering diverse ruimtes
Nadat in 2016 de presentatie archeologie geheel werd aangepast, werd in 2017
het trappenhuis geheel opgeknapt en opnieuw ingericht. In 2018 werd de ruimte
religie voorzien van nieuwe vitrines en geheel geschilderd. In het verslagjaar was
nu tussen de exposities door de tentoonstellingsruimte aan de beurt. De wanden
werden behandeld en het schilderwerk aangepast. Ook de overloop en de trapopgang naar het depot werden onder handen genomen. Voor het komende jaar
staat de complete restyling van de ruimte handel en ambacht in de planning.
Exposities
23 juni 2018 ging de expositie: ‘De IJssel als strijdtoneel’ van start. Deze liep
door tot eind april 2019. In het kader van het Erfgoedfestival Grenzen van
Gelderland werd aandacht besteed aan diverse krijgshandelingen langs de
Gelderse IJssel. Aandacht voor 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.
Een uitgebreide, gedrukte samenvatting met afbeeldingen is hierover te koop in
de museumwinkel.
8 juni 2019 begon de nieuwe expositie ‘Hessenwegen en Kiepkerels in de
Achterhoek’. Na de Hanzeperiode werd een belangrijk deel van het handelsverkeer in de regio en richting Doesburg uitgevoerd door de Hessenlui over de
bekende Hessenwegen. In hun kielzog kwamen de Kiepkerels. Marskramers uit
het Duitse Westfalen die meestal te voet door de streek trokken met hun handelswaar in de z.g. kiepe; een mand die men op de rug droeg. Veel bezoekers
laten hun waardering duidelijk blijken, bij de medewerkers maar ook door hun
gift in de daarvoor bestemde bus. Ook bij deze expositie is een mooi uitgevoerde samenvatting met afbeeldingen te koop.
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Ook de ‘Theo Colenbrander Salon’, de semipermanente expositie over leven en
werk van deze zeer bekende Doesburger, blijft veel belangstellenden trekken. In
2019 werden een aantal nieuwe objecten aan deze presentatie toegevoegd. Voor
2020 staat een nieuwe vitrines gepland in de ‘salon’ en zullen naast onze eigen
Colenbrander-objecten nog weer aanvullende voorwerpen aan de expositie worden toegevoegd.
Activiteiten
Maandelijks: het museum neemt uiteraard ook deel aan de Culturele Zondag.
Deze activiteit brengt maandelijke veel extra bezoekers uit alle windstreken.
8-14 april: de Nationale Museumweek, met extra activiteiten/openstelling op
zaterdag 14 april.
30 april: de meisjes van de Isalagroep van Scouting Doesburg poetsen de
Stolpersteine in Doesburg. Dit project wordt inmiddels al vele jaren georganiseerd en begeleid vanuit De Roode Tooren.
11 t/m 13 juli: Doesburg Binnenste Buiten. Ruim 400 belangstellenden bezochten het museum tijdens deze drukke dagen in Doesburg. Ook was er weer de traditionele prijsvraag. Ook ditmaal was het antwoord op de vraag weer verborgen
in de expositie. ‘Wat waren de namen van de twee in 1753 te Doesburg verdronken kiepkerels?’
14 september: Open Monumentendag met als thema ‘Plekken van plezier’. Het
museum was die dag een van de informatiepunten in de stad.
Museumwinkel
De erfgoedwinkel voorziet in een behoefte voor het publiek en brengt het
museum extra (noodzakelijke) inkomsten. We zijn steeds op zoek naar interessante artikelen voor de verkoop die in het concept passen. Er is veel vraag naar
de honing van de Doesburgse imkers en de kruidenbalsems.
In de museumwinkel is sinds september 2019 een ets, vervaardigd van een etsplaat door Coenraad van Velzel (1878-1969), voorstellende de Martinitoren vanuit de Hoogestraat vóór 1920, te koop. De etsplaat bevindt zich in de collectie
van het museum en Marijke de Kler (Grafiekatelier ‘het Blauwe 5je’ te
Doesburg) heeft een beperkte serie afdrukken gemaakt in een eenmalige oplage.
De ets is in het museum te zien; voor leden kost deze € 30,-, niet-leden betalen
€ 40,-. Verder is het assortiment nostalgisch blikken speelgoed uitgebreid en zijn
er Achterhoek artikelen toegevoegd. Ook werden er een aantal bijzondere publicaties in de museumwinkel opgenomen. ‘Verzet, Verraad, Vrijheid’, over het
leven van Gerrit Wiechert Kleisen, actief in het verzet in de Tweede
Wereldoorlog en ‘Gewone mensen in een ongewone tijd, Doesburg 20 april
1944’, het verhaal van Antoon Beerendonk. Door een aantrekkelijke aankleding
en uitstalling in de etalage wordt er extra aandacht gevestigd op de winkel.
Promotie en publiciteit
Voor de activiteiten van het museum wordt veelvuldig informatie verzonden aan
lokale en regionale media. Helaas kan er op de frequentie en de omvang van de
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plaatsing geen invloed worden uitgeoefend. Het is duidelijk waarneembaar dat
opgenomen informatie direct invloed heeft op bezoek uit Doesburg en de regio.
De Regiobode, Doesburg TV en de website Doesburg Direct nemen regelmatig
bijzondere bijdragen over onze activiteiten op. Ook andere regionale media
besteden aandacht, alsmede enkele radio- en tv-programma’s.
Voor de exposities worden ongeveer 100 raambiljetten (in twee formaten) en
flyers verspreid.
Informatie over Streekmuseum De Roode Tooren, de historische vereniging Stad
en Ambt Doesborgh alsmede onze Vogelwerkgroep en de Archiefwerkgroep is
ook op de website te vinden.
Op YouTube zijn ook een aantal filmpjes te zien over het museum en de Theo
Colenbrander Salon.
Uitbreiding collectie
Schenkingen en aanwinsten zijn hieronder opgenomen. 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 het collectiebeleid, wordt in overleg met de schenker
naar een andere museale bestemming gezocht of gaat het object terug naar de
schenker.
Schenkingen:
- de heer en mevrouw Abraham Polak, Tel Aviv, Israël, olieverf portret van
Mijntje Polak-Bierman-Van Bingen, vervaardigd door Johannes Gabriëlse
(1881-1945), zie ook het informatiebulletin nr. 140;
- mevrouw G. Künne, Lathum, 7-orenpot, grijs glazuur, Pottenbakkerij De Ysel
Doesburg;
- de heer M.F.B. Hahné, Doesburg, lamp van stoomtram GSTM;
- de heer S.B. Hartemink, Doesburg, set van 10 voorraadpotten, crème/bruin,
Pottenbakkerij De Ysel te Doesburg;
- familie G.M. Rabeling, Drempt, lepeltjes met stadswapen Doesburg en met
stadhuis Doesburg;
- Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth, Breda (wegens sluiting van het
Zusterhuis, zij zijn werkzaam geweest in Huize St. Elisabeth te Doesburg), gobelin, foto in lijst van Koepoortstraat, stadsgezicht (Coky Molsbergen), gouden
penning Doesburg (zuster Ewalda, 14-12-2000);
- de heer H.M. Tromp te Oss, herinneringsbord schipbrug (Delfts blauw), 17221952;
- gemeentewerken Doesburg, spade smeedijzer, gevonden tijdens werkzaamheden aan/bij de Lage Linie te Doesburg;
- familie Rupert, Doesburg, stadsgezicht Gasthuisstraat (2008), en stadsgezicht
Ph. Gastelaarsstraat (2008), marouflé, beide door René Meulenberg;
- de heer A. Hoogeveen, Doesburg, albums met foto’s en knipsels over/van
Doesburg en omgeving;
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- gemeente Doesburg, gaper drogisterij Gastelaars, Koepoortstraat 7 te Doesburg
(wegens slechte staat in 2019 vervangen door een replica);
- de heer J. Langerak, Doesburg, muurbord geëmailleerd (wit met zwarte tekst):
Dames en Heren Kapper (eertijds gevel Meipoortstraat 5);
- de heer J. Kreunen, Hengelo (G), een speld Crisiscomité Doesburg (WO II);
- mevrouw W. Vree-Pals, Doesburg, schilderij Mauritskazerne Doesburg door W.
Vree 1976, olieverf op marouflé;
- familie G.M. Rabeling, Drempt, een paar damesschoenen, 19e eeuws, leer met
houten zool;
- de heer F. Tuininga, Velp, wandbord Geldersche Tramweg Maatschappij 17221952 (Delfts blauw), de schipbrug bij Doesburg;
- familie Rupert, Doesburg, leerlingenshirt, donkerblauw, Prinses Ireneschool,
stoffen tasje Sint Maartensmaaltijd Doesburg 1981-1991;
- mevrouw Bakker, Amsterdam, borduurlap Doesburgse kermis in 1962
(gemaakt door een non van de Franciscanessen te Doesburg);
- mevrouw L. Weers, Doesburg, sigarenkistje Doesburgse Knakjes (Geert Merkx
Doesburg);
- via de heer G.M. Rabeling, Drempt, wandelstok kiepkerel van ‘rozenhout’ met
koperen/messing ring ter versiering (verworven tijdens onderzoek in het kader
van de expositie);
- mevrouw K. de Rijk, Doesburg, twee smeedijzeren nagels (twee maten) van
railbevestiging op biels van de stoomtram, gevonden aan de Contre Escarpe;
- N.N., litho in lijst,’le beau Van der Van’ door Alexander Verhuell, uit ‘Hier en
daar’ (1864, nr. 7), en mapje met diverse krantenknipsels (overgedragen aan het
Stadsarchief);
- mevrouw T.M. Gurck, Deventer, trommeltje met stadsgezichten, ansichtkaart in
lijst, houtsnede en diverse gravures Doesburg;
- familie Snijders, Doesburg, etiket ‘Landbouwtentoonstelling Doesburg’, 23-2425 augustus 1922;
- mevrouw M. Breukink-van Doorn, Doesburg/Laag-Keppel, tas met diverse
ansichtkaarten, albums, plakboeken en drukwerken over/van Doesburg;
- mevrouw D. Groot Enzerink te Doesburg, o.a. aanstellingsbrief, ontslagbrief,
oorkonde, penning, kledingstukken en pet, afkomstig uit nalatenschap van de
heer Evert Groot Enzerink, postbesteller te Angerlo;
- via de heer H. Witjes, Doesburg, een zestal tekeningen, diverse reproducties
Doesburg (deze laatsten overgedragen aan het Stadsarchief);
- de heer K.F. Brouwer, Doesburg, couponboekjes volwassenen en kinderen,
Gemeente Zwembad Doesburg;
- de heer R. Derksen, Loerbeek, kanonskogel 17e eeuw, lei, vlag NL 1945, tegeltje Doesburg bevrijd 16 april 1945, brilletje;
Aangekocht
- tekening H.E. Roodenburg (1895-1987), Roggestraat met klokkenstoel, stadhuis en de Waag;
- ets door Slavica Sekuloski, Doesburg 30 april 1998-Koningin Beatrix 60 jaar;
- Doesburg, markt met smidse, ingekleurde ets door C.M. van der Woerd;
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- eetlepel zilver gemerkt GCF (Doesburgse zilversmid Gerrit Christoffel Fels);
- prentje stadsgezicht Doesborg, blad 20, ingelijst, 17e/18e eeuw;
- (litho/steendruk) door Berend Jan Oudenampsen (1787-1854), ‘Gods beste
zegen daal op koning Willem neer’ (1838), zie Informatiebulletin nr. 141;
- olieverf op paneel door Derk Jan van Elten, gezicht op de watermolen aan de
IJssel bij Doesburg, omstreeks 1800. Zie afbeelding en informatie op pagina 27
van dit bulletin.
Museumregistratie
In december 2009 kreeg het museum voor het eerst het officiële keurmerk
‘gecertificeerd museum’. Dit certificaat is vijf jaar geldig, hierna vindt 5-jaarlijks
een herbeoordeling plaats. Nina Herweijer, Carel Rensing en Rinus Rabeling
hebben zich intensief beziggehouden met de hercertificering.
In 2019 werd De Roode Tooren opnieuw gecertificeerd. De hiertoe benodigde
stukken werden in 2018 ingediend en er volgde een uitgebreide visitatie door
een auditor van het Museumregister en alles werd beoordeeld door de
Registratiecommissie. We ontvingen de eindreportage, de verlenging van de
museumregistratie was een feit en bij alle beoordelingen werd geen enkel tekort
vastgesteld! Dit positieve resultaat was een mooie beloning voor vele maanden
werk. Op 14 november werd de nieuwe plaquette officieel aangebracht/onthuld
door mevrouw drs. Loes van der Meijs-van de Laar, burgemeester van Doesburg.
Inventarisatie collectie
Een werkgroep bestaande uit Nina Herweijer, Kees Evers, Walter van Til, Henk
Heyting en Carel Rensing kwam regelmatig op maandag bijeen om delen van de
museumcollectie te beschrijven en te fotograferen.
Burgemeester Loes van der Meijs bevestigt op 14 november de officiële plaquette
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Depot
In wisselende samenstelling komt het bestuur elke maandagavond bijeen voor
depotbeheer, onderhoud en andere voorkomende werkzaamheden.

Lambert Westerastichting
De Lambert Westerastichting is genoemd naar ons eerste erelid Lambert Westera,
opperwachtmeester bij de plaatselijke politie. Hij was degene die direct na de
oorlog begon met het verzamelen van ’historische curiositeiten’. Deze kleine
verzameling, die zich bevond op het politiebureau en die later werd ondergebracht in een oudheidkamer op de zolder van het stadhuis, is de aanzet geweest
tot de oprichting van ’Stad en Ambt Doesborgh’ (1950). Voor deze pioniersactiviteiten is de heer Westera later tot erelid van onze vereniging benoemd.
De activiteiten van de vereniging namen in de jaren vijftig/zestig van de vorige
eeuw geleidelijk af tot vrijwel nul en eind jaren zestig werd er een nieuwe start
gemaakt.
De ledenactiviteiten kregen meer inhoud en de ’museumverzameling’ groeide
gestaag. De oudheidkamer op de zolder van het stadhuis werd verruild naar een
ruimte beneden, de voormalige secretarie (1971). Ook hier werd het ruimtegebrek al snel gevoeld.
Toen Doesburg in 1975 de beschikking kreeg over een nieuw politiebureau
kwam het oude bureau (Roggestraat 9-11) vrij. Uitgebreid overleg met het toenmalige gemeentebestuur van Doesburg resulteerde in de verwerving van
genoemd pand. Ingewonnen advies gaf aan dat het om diverse redenen verstandig was om het onroerend goed onder te brengen in een aparte stichting. Deze
stichting kreeg, met toestemming van de kinderen, de naam van de inmiddels
overleden heer Westera. De restauratie/verbouwing kon casco worden uitgevoerd
in het kader van een speciale werkgelegenheidsregeling. De overige werkzaamheden werden geheel in eigen beheer uitgevoerd.
Het pand, vroeger bekend als De Roode Tooren (naar de 16e eeuwse stadsgevangenis in een van de stadstorens), werd in 1977 in gebruik genomen als
Streekmuseum De Roode Tooren.
In 1987 werd het complex uitgebreid middels aankoop van het winkeltje
Roggestraat 13, de restauratie werd uitgevoerd door de Stichting Stadsherstel
Doesburg en daarna overgedragen aan de Lambert Westerastichting.
Stad en Ambt Doesborgh/De Roode Tooren huurt de panden van de Lambert
Westerastichting. De stichting zorgt o.a. voor het onderhoud. De stichting is lid
van Monumentenwacht Gelderland, die de panden jaarlijks inspecteert op de
bouwkundige en 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.
17

Nadat in 2017 de buitenkant van nummer 13 een complete schilderbeurt had
gehad, is in 2018 het hele pand 9-11 aan de buitenzijde geschilderd. Daarnaast
werden de monumentale daklijsten van het pand gedeeltelijk hersteld en waar
nodig vervangen. Voorts is er een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd voor
alle dakgoten. In 2019 werden duiven-werende voorzieningen aangebracht op
het inpandige platte dak.
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.

Archiefwerkroep
Ook dit jaar heeft de archiefwerkgroep zich beziggehouden met de geschiedenis
van de ‘Nederduitse gereformeerde kerk’ in Doesburg in de 17e eeuw, dit aan de
hand van het ‘kerkeraadsboek’. Dat boek, nummer 1 van de inventaris van het
archief van de hervormde kerk van Doesburg, bevat de notulen van de kerkenraad uit de jaren 1619 tot 1700. Ondanks onze groeiende ervaring met dit boek
is het handschrift nog steeds vaak lastig te ontcijferen, alleen al doordat het om
verschillende handschriften gaat, er zijn telkens andere schrijvers. Daarbij hoort
ook wisselend taalgebruik, verschillende spelling, o.a. van namen, en bij de ene
notulist meer dan bij de ander gewichtigdoenerij door gebruik van echt en
potjeslatijn. Dat brengt mee dat de transcriptie, de letterlijke vertaling van het
handschrift, niet al te snel gaat.
Na de transcriptie komen de vragen over de betekenis, waarvoor we ons in de
context moeten verdiepen. In het vorige jaarverslag kon ik melden dat men na het
overlijden in 1623 van een van de dominees aan de pest lang bezig was met het
zoeken naar een nieuwe. Nu komen andere onderwerpen aan de orde, maar bij de
discussie over de zg. armen-oortjes, het deel van de stedelijke belasting dat
bestemd was voor de armen, gaat het weer over de verhouding van de kerkenraad tot het stadsbestuur. Mocht de diaconie over dit geld beschikken of alleen
de burgemeesters? De kerkenraad beroept zich o.m. op de praktijk in Arnhem en
Zutphen, waar de diaconie kennelijk naar eigen voorkeur de oortjes mag verdelen, maar de magistraat laat zich niet overtuigen.
Een onderwerp waarover de kerkenraad wel zeggenschap heeft is de huwelijkssluiting van gemeenteleden. Daarbij komen allerlei vragen op. Mag iemand trouwen met haar neef of met de stiefvader van haar overleden man? En wat te doen
als een vader toestemming weigert voor het huwelijk van een verloofd paar dat
al met elkaar naar bed is geweest? De kerkenraad probeert de vader over te halen
over zijn bezwaren heen te stappen en dat lukt. Ten slotte zijn trouwbeloften in
die tijd juridisch bindend. Die regel brengt ook mee dat de kerkenraad niet wil
meewerken aan het huwelijk van iemand die al met een ander verloofd is. Laat
hij eerst maar met een brief van het Hof bewijzen dat hij van zijn trouwbeloften
ontslagen is.
Extra interessant worden de notulen als het gaat over misdragingen van gemeenteleden. Zo wordt in 1625 de ziekenbroeder afgezet wegens ‘onordentlicken
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dronckenschap’, maar als hij beterschap belooft mag hij voorlopig, op proef, nog
drie maanden doorgaan met zijn werk. In mei 1628 is Jan Nootdorp, die eerder
op de nominatie heeft gestaan om diaken te worden, een keer bij terugkeer uit
Arnhem zo dronken dat hij tot ‘publijquen scandael’ bij Dieren met zijn paard in
de sloot terechtkomt en zwaar gewond raakt. Bovendien heeft hij een ‘pasquil’
(schotschrift) over een van de leden van de kerk verspreid bij vijanden van de
religie. Als de kerkenraad hem oproept om zich te verantwoorden weigert hij:
Doesburg is een stad van rechten, dus men moet hem maar voor de magistraat
dagvaarden. Maar ook hij komt later tot inkeer, waarover de kerkenraad ‘van
harten verblijt’ is.
Een heel ander probleem levert Jan van Santen op. Hij is recent overgekomen uit
het Pausdom (de katholieke kerk) en blijft nu steeds weg van de Avondmaalsvieringen. Zou hij weer tot zijn oude geloof zijn vervallen? Na een lang gesprek
komt de aap uit de mouw: hij heeft zijn moeder op haar sterfbed beloofd niet aan
het Avondmaal te zullen deelnemen. De gereformeerde leer wijkt op dit punt wel
heel erg af van de katholieke en hij vraagt hierin voorlopig geduld met hem te
hebben.
Deze en andere onderwerpen bespreekt de werkgroep elke maand op de bijeenkomsten in het Streekarchief aan de Nieuwstraat, waar we telkens een paar bladzijden lezen die de leden als huiswerk hebben voorbereid. Ook dit jaar zijn we
daar gastvrij ontvangen door Alex Koster en zijn medewerkers. Zij bieden allerlei service, zowel met archiefstukken en foto’s als in de vorm van koffie en thee.
In de samenstelling van de werkgroep is dit jaar geen verandering gekomen,
behalve in zoverre dat Carl König ons na 27 jaar verlaten heeft. Hij was een van
de oprichters en heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Tot 2011 was hij voorzitter, maar ook daarna is hij actief blijven meedoen. Wij zullen hem missen. De
werkgroep bestaat nu uit de volgende leden: Maaike Bäumler-Boumeester,
Margreet Frankot, Dorien Hagedoorn-Cool, Henny Henrix (secr.), Bert Klees,
Frank Lange, Ton Pos (vz.), Liesbeth Rensing-Veenenbos, Wieneke Weusten en
Lida Zuidberg.
Doesburg, januari 2020 - Ton Pos

Vogelwerkgroep
Na negen jaar waren we voor een broedvogel-inventarisatie weer actief op de
Hoge en Lage Linie. Voor de Lage Linie was het zelfs twaalf jaar geleden. Dus
eigenlijk was het de hoogste tijd dat we op de ‘Wallen’ weer eens aan de slag
gingen. Staatbosbeheer heeft beide linies onder beheer en na overleg met boswachter Adrienne Lemaire konden we aan de gang.
Het was zeker plezierig om de Linies weer te bezoeken, ook al viel het ons direct
op dat er behoorlijk stevig ‘onderhoud’ is gepleegd. Met name op de Hoge Linie
is in het noordelijkste gedeelte de ondergroei verwijderd. In ons uitgebreide jaarverslag is te lezen of dit ook gevolgen heeft gehad voor de broedvogelbevolking.
Naast het organiseren en uitvoeren van de broedvogelinventarisaties wordt er
door de vogelwerkgroep elk jaar ook erg veel tijd besteed aan roofvogels en
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uilen. Met name de steenuilen nemen behoorlijk wat tijd en energie in beslag.
Verspreid in het werkgebied van onze groep hangen bijna honderdtwintig kasten
en het is niet moeilijk te bedenken dat het bezoeken van deze kasten alleen al een
flinke aanslag is op de tijd. En ze worden ook nog meerdere keren bezocht.
Wanneer er geconstateerd is dat de uil een legsel heeft, wordt de kast een tijd
later weer bezocht om te kijken of de jongen geringd kunnen worden. Wanneer
dat niet het geval is moet de kast een derde keer worden bezocht. Naast ringen
van de jongen worden – alles ten behoeve van de wetenschap – de jonge vogels
gewogen en gemeten. Al deze activiteiten leveren natuurlijk een schat aan gegevens op die door Sovon (Sovon Vogelonderzoek Nederland), verwerkt worden.
Al deze data dienen vervolgens om daaruit landelijke trends te destilleren die dan
weer aanleiding kunnen zijn om beleid uit te stippelen of beleidsplannen aan te
passen. Heel nuttig en zeer noodzakelijk werk dus.
Geheel nieuw voor de vogelwerkgroep was dat we betrokken raakten bij het
bouwen van een oeverzwaluwwand. Plaats van handeling was het eiland bij de
brug over de Oude IJssel in Doesburg. Daadwerkelijk bouwen hoefden we zelf
natuurlijk niet. Ons werk was voornamelijk adviseren. Inmiddels is de wand
helemaal af en klaar om de eerste oeverzwaluwen te ontvangen. Heel benieuwd
of het volgend seizoen voor de oeverzwaluwen succesvol zal zijn.
De oeverzwaluwen graven in het voorjaar – via de voorgeboorde gaten – een
gang uit in het achter de wand liggende zand. Die nestgang kan wel tot een meter
lang zijn. Aan het einde van de gang wordt deze wat verbreed tot een plek waar
de eieren kunnen worden gelegd. Nu maar hopen dat de oeverzwaluwen in het
komende voorjaar de wand zullen weten te waarderen.
Een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden voor de oeverzwaluwenwand
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Al vele jaren controleren we op het Landgoed Bingerden te Angerlo de kleine
nestkastjes voor kool- en pimpelmezen, boomklevers en een enkele bonte vliegenvanger. Ook dit jaar bleken de kastjes weer te voorzien in een behoefte, want de
bezetting was heel goed. Echter bij een volgende controle bleek bij een kastje het
nest volledig ondersteboven in de kast te zitten. En daar bleef het niet bij. Zeker
75% van de kastjes was op deze wijze toegetakeld. Een ramp voor onze kleine
kastjesbewoners. Hoewel we als mogelijke dader eerst dachten aan een kat,
kwamen we uiteindelijk tot de slotsom dat zeer waarschijnlijk een marter de
boosdoener is geweest. Om de marters voor het volgende seizoen te weren gaat
Frank een tiental kastjes voorzien van een metalen korfje dat wordt vastgeschroefd rond de opening. Als straks blijkt dat dit korfje een oplossing is,
zullen we natuurlijk de rest ook voorzien van dit obstakel. We zijn allemaal
benieuwd naar het volgende broedseizoen.
Omdat het jaar 2019 een goed muizenjaar was, deden onze kerkuilen het ook bijzonder goed. Er was zelfs een uilenpaar dat maar liefst 11 jongen in één legsel
produceerde. Ook kregen we in het broedseizoen weer meerdere meldingen van
mensen die roepende ransuilen hadden gehoord of dat ze de piepende jongen
hadden opgemerkt. Dit hadden we al een paar jaar gemist.
Jaarlijks onderbreken we de vogelbezigheden met een ontspannen bezoek aan
een of ander natuurgebied om daar alleen maar te genieten van de vogels zonder
ze te ringen of te tellen. Dit keer waren we in Park Lingezegen, even ten zuiden
van Arnhem. Het gebied heeft o.a. ook flink wat ruimte voor natte natuur. En dus
ook een prima plek voor veel vogelsoorten. We zagen bijvoorbeeld: groenpootruiter, tureluur, kleine karekiet, wintertaling, bruine kiekendief, kluut, visdief,
baardman, putter, grasmus, veldleeuwerik en oeverzwaluw. In totaal turfde
Robbert wel zo'n zestig soorten! Het gebied is dus zeker de moeite waard en een
tip voor vogelliefhebbers.
In ons uitgebreide jaarverslag over 2019 is het bovenstaande – in uitgebreide
vorm – nog eens na te lezen. Zeer aanbevolen. Het ligt tijdens openingsuren in
De Roode Tooren ter inzage.
Namens de werkgroep, Aloys Sanders

oproEp niEuWE VrijWilligErs gasthEEr / gastVrouW
Graag doen we weer een oproep aan onze leden om, indien men daarvoor belangstelling heeft, zich aan te melden om toe te treden tot onze groep vrijwilligers
‘gastheer/gastvrouw’. Het gaat hierbij om het ontvangen en informeren van onze
bezoekers in Streekmuseum De Roode Tooren.
Het bezoek is nog steeds stijgende en de gasten zijn zeer geïnteresseerd en positief over Doesburg en ons museum. We willen de huidige groep graag uitbreiden
om ‘overbelasting’ van iedereen te voorkomen.
Indien u belangstelling heeft verzoeken wij contact op te nemen met Francien
Mulder (0313-632085) of Rinus Rabeling (0313-472968).
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totaal €

inkomsten €
contributie leden
bijdragen verenigingsactiviteiten
rente

7.355,00

8.685,91

8.850,00

6.900,00 7.172,00 8.100,00
450,00 1.510,00
750,00
5,00
3,91

begroting realisatie begroting
2019
2019
2020

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 2019 / begroting 2020

7.355,00

8.685,91

564,32
8.850,00

2.300,00 2.390,67 2.700,00
1.050,00 1.012,20 1.280,00
135,00
379,44
350,00
1.350,00 1.931,95 1.715,00
830,00
897,92 1.090,00
640,00
463,89
740,00
200,00
215,26
200,00
200,00
102,65
100,00
200,00
135,88
150,00
100,00
102,88
125,00
350,00
488,85
400,00

begroting realisatie begroting
2019
2019
2020
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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
2.700,00
11.970,00
12.100,00
1.700,00
180,00
1.000,00
1.253,00 1.250,00
8.314,95 6.250,00

2.390,67
14.991,31
12.192,85
1.700,00
132,05

34.550,00 40.974,83 37.150,00

2.300,00
10.350,00
12.100,00
1.750,00
50,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00

begroting realisatie begroting
2019
2019
2020

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 2019 / begroting 2020

744,58

441,18
5.198,19
302,73
6.000,00
7.355,65
469,68
291,60
940,96
964,35
1.508,48
444,24
604,13
2.806,45
1.390,69
1.072,83
1.036,65
2.809,24
4.769,40
278,88
500,00
1.044,92

430,00
4.000,00
250,00
6.500,00
8.400,00
520,00
400,00
1.380,00
340,00
2.000,00
2.200,00
630,00
1.000,00
1.400,00
600,00
1.000,00
2.250,00
1.500,00
750,00
500,00
1.100,00

34.550,00 40.974,83 37.150,00

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

begroting realisatie begroting
2019
2019
2020

contriButiEBEtaling 2020
Net als voorgaande jaren maken we voor de contributiebetaling ook dit jaar weer
gebruik van een op naam gestelde contributienota voor het jaar 2020. Hierop
staat naast uw naam en adresgegevens ook een lidmaatschapsnummer vermeld.
Wij verzoeken u bij betaling dit nummer te vermelden. Uiteraard dient u gebruik
te maken van het in de nota vermelde IBAN-nummer.
De minimumcontributie bedraagt: individueel lidmaatschap € 20,-; echtpaar lidmaatschap € 25,-; gezinslidmaatschap € 30,-; jeugdlidmaatschap € 10,- en bedrijven/instellingen (Vriend van) € 50,-.

Uiteraard wordt een hoger bedrag bijzonder op prijs geteld!
jaarFoldEr 2020 strEEkmusEum dE roodE toorEn
Onze onze jaarfolder 2020 is voor belangstellenden weer volop 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.
In de envelop met de contributienota is een exemplaar bijgesloten, alsmede een
exemplaar van onze verenigingsfolder. Het zou fijn als u via de verenigingsfolder
in uw omgeving personen kunt interesseren om lid te worden van onze vereniging!

komEndE actiVitEitEn
Voor de komende weken staan de volgende activiteiten op ons programma:
19 maart
Jaarvergadering en na de pauze lezing ‘Een opmerkelijke
muurschildering in de Doesburgse Martinikerk’, spreker is
ons lid Wieneke Weusten.
31 maart
(om 14.00 uur en 20.00 uur) vertoning van oude films van
Doesburg;
7 mei
De nieuwe vispassage tussen de IJssel en Oude IJssel te
Doesburg, door Ing. Jan Knuvers. Vooraf bezoek en
bezichtiging van de vispassage;
9 mei
Vestingwandeling naar de Hoge Linie;
12 mei
Vertoning van oude films van Doesburg (20.00 uur);
13 juni
Vestingwandeling naar de Hoge Linie.
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ook in 2020 WEEr VErtoning oudE doEsBurg Films
Dit jaar vertonen we op de dinsdagen 31 maart (14.00 en 20.00 uur), 12 mei
(20.00 uur), 20 oktober (14.00 en 20.00 uur) en 17 november (20.00 uur) in het
Meulenhuus (Bergstraat 48) weer een aantal oude Doesburg-films.
De zaal is een uur voor aanvang geopend. Toegangskaarten kosten € 5,00 incl.
koffie of thee en zijn voor de eerste twee data vanaf heden in voorverkoop
verkrijgbaar in Streekmuseum De Roode Tooren tijdens openingsuren.
Voor de pauze tonen we enkele Polygoonjournaals die vroeger werden getoond
in de Nederlandse bioscopen: 700 jaar stad (1937), opening vaste brug (1952) en
de stoomtram in Doesburg (1956). Daarna een tweetal films, destijds gemaakt
door de Doesburgse huisarts Kuiper, met onder meer beelden van de schipbrug
met o.a. het uitvaren van het middenstuk, ijsgang en kruiend op de IJssel, begin
van de sloop van de brug en zicht op de nieuwe oeververbinding; Doesburg in de
30-er jaren met o.a. laden en lossen in de haven, parade van het garnizoen, het
ophogen van de Burg. Nahuyssingel en Lindewal, de aankondiging van de mobilisatie en fragmenten uit het dagelijks leven voor de oorlog in Doesburg.
Na de pauze zien we dan Doesburg in de jaren 1945/1960 met o.a. nieuwbouw
in het Molenveld, de vaste IJsselbrug in aanbouw en de opening hiervan, begin
van de restauratie van de Martinikerk, de nieuwe brandweerauto, het toenmalige
zwembad in de oorspronkelijke loop van de Oude IJssel.
Tot slot bijzondere beelden van de bouw van de stuw en de sluis Oude IJssel (zie
foto) en kleurenbeelden van Doesburg in 1967 met o.a. opnamen vanaf de toren,
interieur van het stadhuis met een raadsvergadering, Koninginnedag, feest bij de
Molukse gemeenschap, het Dr. Brand zwembad en de boomplantdag aan de
Koppelweg. Totaal ruim twee uur historische/nostalgische beelden van onze stad.
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EXpositiE doEsBurg in dE tWEEdE WErEldoorlog
Van 4 april t/m 17 september wordt, mede in het kader van 75 jaar Vrijheid,onder
bovenstaande titel in De Roode Tooren onze zomertentoonstelling gehouden.
Aan de hand van een aantal thema’s, waaronder mobilisatie, bezetting, voedselvoorziening, verzet en verraad, joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door
de Canadezen op 16 april 1945 wordt een beeld gegeven wat de Duitse bezetting
voor de stad en de inwoners heeft betekend.
Met name de laatste twee weken voor de bevrijding hebben veel impact gehad
op de bevolking en de stad. Vele dagen werden doorgebracht in de kelders van
de historische binnenstad, het Canadese granaatvuur veroorzaakte veel schade.
Net voor de aftocht van de Duitse bezetters werden op 15 april 1945 de watertoren, de stadswindmolen en de toren van de Grote of Martinikerk opgeblazen.
De Martinitoren werd met steun van alle inwoners geheel gerestaureerd en opgebouwd en werd een symbool van de grote saamhorigheid in de jaren na de
oorlog. De herbouw en restauratie begon in juli 1959. Uiteindelijk waren in 1972
alle werkzaamheden afgerond en werden kerk en toren op 31 augustus van dat
jaar feestelijk heropend door prinses Beatrix.
Ook wordt de bijzondere documentaire ‘Het drama van Doesburg’ over onder
meer drogist Gastelaars, die werd gemaakt door Henk IJbema en Maarten
Lindner, doorlopend getoond.

De bevrijders worden met grote vreugde begroet voor de gehavende Waag, komende
vanuit de Kerkstraat.
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ZEEr BijZondErE ontdEkking op intErnationalE
kunst- En antiEkVEiling
Reeds vele jaren volgen we in ons land (en soms daarbuiten) de diverse
kunst- en antiekveilingen in de hoop Doesburgse objecten te vinden.
Het aanbod is uiteraard niet groot, soms is ons budget bij lange na niet
toereikend of zijn op de dan noodzakelijk korte termijn externe fondsen
niet beschikbaar.
Toch kon in een enkel geval werk van bijvoorbeeld Doesburgse schilders, zilversmeden of Theo Colenbrander worden aangekocht.
Onlangs viel ons oog op een afbeelding in een veilingcatalogus van
een olieverfschilderij op paneel met de korte aanduiding ‘Hollandse
school, 18/19e eeuw, rivierlandschap met vele mensen bij een werf’.
Op basis van een oudere afbeeling uit 1745 zagen we direct dat het
hierbij ging om de (houtzaag-)watermolen aan de IJssel/Oude IJssel bij
Doesburg. Andere details op het schilderij maakten het voor ons tevens
duidelijk dat het hierbij gaat om een werk van de Doesburgse stadstekenmeester Derk Jan van Elten (1750-1807). Het werk is een van de
vier schilderijen waarvan we uit de jaren dertig van de vorige eeuw
enkele zeer slechte zwart-wit foto’s kennen. Eerder (in 2012) konden
we van deze vier het ‘Wachthuis en de barrière aan de Kraaksche
Allee’ (ca. 1780) verwerven. Dit huidige werk is uit dezelfde periode.
Tijdens een spannende veiling hebben we het schilderij kunnen verwerven en is de noodzakelijke restauratie inmiddels afgerond en zal het
schilderij in de loop van april in het museum worden getoond.
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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

