Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 103, maart 2014
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 20 maart 2013:
JAARVERGADERING en LEZING
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg

DE IJSSEL ALS DREIGENDE EN BESCHERMENDE RIVIER
door drs. Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus te Huissen
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LEZING:
DE IJSSEL ALS DREIGENDE EN BESCHERMENDE RIVIER
door drs. Ferdinand van Hemmen te Huissen
Donderdag 20 maart verzorgt landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen voor
ons een lezing over de vroegere betekenis van de IJssel als dreigende en beschermende rivier. De lezing staat in het teken van het project IJsseliD. Dit project
bevordert de bewustwording van het unieke karakter van de IJssel en zijn landschapsschoon. Door het stimuleren van allerlei initiatieven wordt geprobeerd de
IJssel een markante plek te geven in het leven van de bewoners van de
IJsselvallei. Dit kan mensen prikkelen tot meer belangstelling voor de woonomgeving, voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen rond de IJssel en voor
diverse activiteiten om samen te bouwen aan welzijn. IJsseliD onderscheidt
meerdere aspecten van de identiteit van de IJssel, en wel de Veilige IJssel, de
Voedende IJssel en de Verbindende IJssel.
Tijdens deze lezing staat de Veilige IJssel centraal. De vele doorbraakkolken,
kronkeldijken, terpen en plekken van verzwolgen dorpsdelen vertellen dat de
rivier lange tijd allesbehalve veilig was. Door de eeuwen heen moesten de
Doesburgers en andere bewoners van de IJsselvallei alles uit de kast halen om
te kunnen overleven bij de grillige rivier. Daarbij leerden ze vanuit gezond eigenbelang de handen ineen te slaan. De dijken zijn symbolisch voor dit resultaat.
Ferdinand van Hemmen laat in zijn beeldpresentatie zien hoe de IJssel vroeger
tekeerging. En met hoeveel slimheid de dijken werden gebouwd om have en

Spaanse opmars over de bevroren IJssel naar de Veluwe in 1624; Doesburg werd
zwaar bedreigd.
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goed te beschermen. Duidelijk wordt ook hoe kwetsbaar Doesburg was voor het
Rijnwater afkomstig uit de contreien van Emmerik.
Maar de ‘Veilige IJssel’ kende nog een andere dimensie. Hij ontpopte zich ook
als een bondgenoot in de verdediging van de Nederlandse zelfstandigheid. Een
rivier, die bijdroeg aan de bescherming van de nationale veiligheid. In de
Tachtigjarige Oorlog werd de IJssel onderdeel van een formidabele Staatse
rivierverdediging, van Kampen in het noorden tot Lobith in het zuiden en van
hier tot voorbij Gorinchem in het westen. Op de westoever werd de IJssel
bestrooid met schansen en wachttorens. Doesburg werd een scharnierpunt van
die verdediging, ongenaakbaar gemaakt door aarden wallen en water. Door de
eeuwen heen trok de IJssel legers aan en was herhaaldelijk toneel van bloedige
strijd, met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de IJsselvallei.
Belegering van Doesburg in 1672 door Lodewijk XIV.

3

JAARVERGADERING
Uitnodiging aan alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
jaarvergadering op donderdag 20 maart a.s., aanvang 20.00 uur, in ‘Het
Meulenhuus’, Bergstraat 48 te Doesburg.
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter.
2.
Behandeling notulen van de vergadering van 21 maart 2013, waarvan
het verslag in dit bulletin is opgenomen.
3.
Behandeling jaarverslag 2013. Ook dit verslag treft u in dit bulletin aan.
4.
Behandeling financieel verslag over 2013, evenals de begroting 2014.
Zie eveneens in dit bulletin.
5.
Verslag van de Kascontrolecommissie,
de heren Jan Wanders en Herman Bakker (reservelid Frans Hofman).
Benoeming lid Kascontrolecommissie, de heer Jan Wanders is aftredend.
6.
Tevens benoeming van reservelid.
7.
Aanvaarding schenkingen en legaten; schenkingen moeten formeel door
de vergadering geaccepteerd worden, zodat ze niet teruggevorderd kunnen worden. Er wordt altijd contact opgenomen met de schenker wanneer een voorwerp niet binnen de collectie past, zodat er naar een andere bestemming gezocht kan worden. Zo niet gaat het voorwerp terug
naar de schenker.
In overeenstemming met de voor de museumregistratie vastgestelde verzamelcriteria wordt voorgesteld onderstaande objecten aan de collectie
toe te voegen:
~ Mw. Van Middelkoop-Tangelder te Doesburg, olieverf op doek van Jo
Jansen, voorstellende een zeegezicht met rotsen;
~ Familie Rabeling te Drempt, diverse schilderijen van Jo Jansen en
twee werken in gemengde techniek van Jeltje Hoogenkamp uit haar
Doesburgse tijd;
~ Uit de verzameling van Mr. A. Brenninckmeijer te Amsterdam, riviergezicht van Th.A. Harbers (1833-1914);
~ De heer Guido Hengeveld, schilderijenrestaurator te Doesburg, olieverf op doek van Théophile de Bock (1851-1904),’Gezicht op Doesburg’;
~ Mw. T. Rupert-Peeters te Doesburg, tasje met aquarel van Marjolijn
van Rietschoten;
~ Dames A. en J. Enneman te Doetinchen, o.a. medailles en boekjes van
het Rode Kruis, boekje ‘Herinneringen’ van L. Westera en diverse foto’s;
~ Familie Besselink te Doesburg, pepermuntdoosje met opschrift
‘Doesburgse Apotheek’;
~ De heer Sim Broekhuizen te Doesburg, tekening van Nicolaas
Lansdorp (1925), ‘Gezicht op de smidse van Vossers’;
~ Mw. Magda van Dalen-Van Reine te Westendorp, tabak, Mage en
Velvet;
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~ De heer J.W. ten Holt te Doetinchem, boek ‘De Draaikooi’ (speelt te
Doesburg);
~ Familie Nijhof te Ede, suikerzakjes Gieterij Ubbink en Jos Röling;
~ De heer W.J. Bleumers te Ruurlo, 2 albums met rekeningen e.d. van
Drogisterij Ph. Gastelaars, Koepoortstraat, hoofdzakelijk 1940;
~ De heer Martin Beijer, de letters D-O-E-S (gebakken aardewerk),
destijds aangekocht op de veiling van de familie Ramspek;
~ Mw. Marga Geereking te Doesburg, vaasje De IJsel (groen, h=75 mm,
diameter bodem 70 mm);
~ Erven Jan Welling (Mark en Taco), diverse mallen van tuinvaas; map
met o.a. drukwerken, kasboek, notulen, receptieboek van NV de IJsel;
foto’s en knipsels overgedragen aan het Stadsarchief;
~ De heer Chris Melder te Doesburg, boek ‘De zeven kruistochten naar
het Heilige Land’, gedrukt te Doesburg in 1901, medailles van touwtrekwedstrijd 1920 en 1922 (uit de erfenis van Derk van Binsbergen);
~NN, sigarenkistje ‘Doesburgse Knakjes’ (Merkx);
~De heer Rudi Vermeer, documenten van wijlen zijn moeder Henna
Vermeer-Buunk, later getrouwd met Piet Lippets, o.a. poëziealbum, foto
oogstjurkje;
~ De heer Harry Niesink te Doesburg, diverse documenten (ten dele naar
stadsarchief);
~NN, stroken met driehoekige zegels ten behoeve van restauratie
Martinitoren;
~ Mw. Riet Riewald-Rutten te Nijmegen, diverse foto’s;
~ De heer Hugo Backer te Doesburg (voorheen eigenaar Juwelier Hofs,
Kerkstraat), o.a. diverse verpakkingsdoosjes, drukwerken (reparatiezakjes, naamkaartjes), diverse horlogemakers gereedschappen, zakhorloges
(sloop) en lakstaaf rood en zwart;
~ Mw. Ria Snijders te Doesburg, mok (2x) met oor en longdrinkglas
Zorgcentrum St. Elisabeth en kop en schotel Wonen en Zorg Doesburg
en Omstreken;
~ De heer Henk Heijting te Doesburg, 2 gedenkplaten familie Drexler
Dremefa;
~ De heer Han Snijders te Doesburg, herinneringstegels van o.a. brandweer en DBB.
Aangekocht werden:
~ ‘Tekens en symbolen’, cahier, handwerk/zeefdruk door Paul Whistler
(1938-1974);
~ Houtsnede Koepoortstraat, koets met paard en wagen, schutter en lantaarnopsteker, omstreeks 1880, 200x290 mm;
~ Plattegrondje Doesburg (Riegel, 1680), 73x130 mm (één van de vele
varianten);
~ Stadsgezicht Doesburg, ‘buurtje te Doesburg’ (staat op achterkant),
door J.H. (Jan) Wolhoff, betreft pand Kerkstraat/hoek Markt-Noord,
aangekocht van mevrouw Christine Verbunt te Eersel.
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8.

9.

Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Antionette Seegers,
Francien Mulder en Henk Heyting. Allen 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 zal de heer drs Ferdinand van Hemmen uit Huissen een lezing verzorgen over ‘De IJssel als dreigende en beschermende rivier’. Informatie op
pagina 2 en 3 van dit Informatiebulletin.

NOTULEN
Van de jaarvergadering van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ op donderdag 21 maart
2013 in ‘het Meulenhuus’ te Doesburg.
35 leden wonen de vergadering bij. Bericht van verhindering is binnengekomen
van Hennie en Dick van der Ley, Jaap Scheltes, Loes en Gerrit Vels. De bestuursleden Antionette Seegers en Han Snijders komen later.
De voorzitter opent de vergadering met de traditionele mededeling dat de eerste
consumptie voor rekening van de vereniging is. Hij kijkt tevreden terug op het
jaar 2012. Aangekocht werd een schilderijtje van Dirk Jan van Elten (18e eeuw)
waarnaar de vereniging al meer dan 30 jaar op zoek was. De aanhouder wint! De
tentoonstelling, ‘Doesburg, van palissadewal tot garnizoenstad’, was een groot
succes. Ruim 8.000 belangstellenden bezochten de expositie. Meer dan 1.000
mensen namen een kijkje in de Bandritzer tijdens Doesburg Binnenste Buiten en
ruim 400 mensen namen deel aan de vestingwandelingen en de lezingen.
De notulen van de jaarvergadering van15 maart 2012 worden zonder wijzigingen
onder dank aan de secretaris vastgesteld.
Ook het jaarverslag 2012, opgenomen in bulletin nr. 95, wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
De penningmeester licht het financiële verslag toe. Hij is tevreden, maar…. Hij
waarschuwt de toehoorders. Zowel de vereniging als het museum heeft een positief saldo. Er waren een aantal financiële meevallers: we hadden een legaat en het
expositiemateriaal van de “Oude IJssel” kon doorverkocht worden. Maar hij
waarschuwt dat alle hens aan dek moeten om deze resultaten in de toekomst
overeind te houden.
De kascontrolecommissie, bij monde van Jan Wanders, heeft alles in orde bevonden en de penningmeester wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid.
Aftredend is de heer Gerrit Banda. Hij wordt opgevolgd door het reservelid
Herman Bakker. Als nieuw reservelid wordt Frans Hofman benoemd.
De schenkingen, genoemd onder punt 7, worden aanvaard en toegevoegd aan de
collectie.
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Volgens rooster zijn aftredend de bestuursleden Carel Rensing en Han Snijders.
Beide heren worden door de vergadering herbenoemd.
Secretaris Francien Mulder is sinds 19 maart 1987 lid van het bestuur. In de euforie over het 40-jarig voorzitterschap van Rinus Rabeling is dat jubileum vorig
jaar op de achtergrond geraakt. Vandaar nu 26 jaar bestuurslid. Sinds 1990 neemt
Francien ook een aantal secretariële taken op zich. De voorzitter, zelf een groot
Martinuskenner, stelt vast dat deze heilige ook bij de secretaris steeds terugkomt.
Weert, waar ze opgroeide heeft een Martinuskerk, Groningen waar ze studeerde,
Giesbeek waar ze woont en natuurlijk Doesburg. Als bestuurslid heeft de secretaris zich verder beziggehouden met de voorbereiding van diverse exposities, zij
onderhoudt het contact met de vrijwilligers en was lange tijd verantwoordelijk
voor de museumwinkel. De jubilerende secretaris ontvangt een cadeau en bloemen.
Tijdens de rondvraag komt niets meer aan de orde en onder dank voor het in het
bestuur gestelde vertrouwen sluit de voorzitter rond 20.15 uur de vergadering.
Na de pauze houdt de heer dr. Clemens Hogenstijn te Deventer een lezing met
als onderwerp ‘Geert Grote en de Moderne Devotie’.

JAARVERSLAG 2013
VERENIGING STAD EN AMBT DOESBORGH
De historische vereniging, opgericht 27 september 1950, omvat het volgende
gebied: Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek, Lathum, Bahr, Bevermeer,
Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, 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.
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;
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e. het organiseren van lezingen, excursies, cursussen en alle andere mogelijke
daartoe dienstige activiteiten;
f. het stimuleren van activiteiten in werkgroepen op deelgebieden van de doelstelling.
Ledental en contributie
Het ledental per 31 december 2013 bedroeg:
Persoonlijke leden
Echtpaarleden
Gezinsleden
Vrienden
Totaal

.182x1
.135x2
. 1x4
. 26x1

182
270
4
26
------482

De contributiebijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 6.820,11.
Er werd € 832,50 aan extra bijdragen ontvangen, fantastisch!
De minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,-; echtpaar lidmaatschap € 20,-; gezinslidmaatschap € 25,-; jeugdlidmaatschap € 7,50 en vrienden € 50,-.
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Bestuur
G.M. (Rinus) Rabeling te Drempt, voorzitter, algemeen/pr, collectie, exposities;
mw. F.G.P. (Francien) Mulder-Bouman te Giesbeek, secretaris, vrijwilligers,
exposities; C.A.M. (Carel) Rensing te Doesburg, penningmeester, personeel,
registratie, exposities; mw. A.E.M. (Antionette) Seegers te Drempt, bestuurslid,
educatie, exposities; mw. N. (Nina) Herweijer te Doesburg, bestuurslid, collectie, registratie, educatie, exposities; 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 b.v. exposities.
Activiteiten van de vereniging
In het verslagjaar werden diverse activiteiten georganiseerd. De lezingen en
excursies werden door ruim 800 personen bezocht: lezingen 515, excursies 45,
vestingwandelingen 205, palmpaasoptocht 65.
24 januari: ‘Sint Petersburg’, lezing door mevrouw Tatjana Polman-Gorlova;
21 maart: Jaarvergadering, aansluitend lezing ’Geert Grote en de Moderne
Devotie’, door de heer dr. C.M. Hogenstijn te Deventer;
23 maart: Palmpaasoptocht;
18 april: ‘Stromende snelwegen: rivierscheepvaart in Oost-Nederland in de late
middeleeuwen’, lezing door de heer dr. Job Weststrate te Leiden;
20 april: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
18 mei: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
23 mei: ‘Middeleeuwse kloosters, functie en betekenis’, lezing door de heer dr.
Theo Hoogbergen uit Den Bosch;
15 juni: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
29 juni: Excursie naar Kalkar am Niederrhein met o.a bezoek aan de Begijnhof,
de Lohwindmükle en Nicolaikirche;
20 juli: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
17 augustus: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
19 september:’Het getijdenboek, bidden en pronken in de middeleeuwen’, lezing
door mevrouw dr. Saskia van Bergen te Leiden;
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21 september: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
19 oktober: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
24 oktober: ‘De muntslag tijdens de Republiek en de voorgangers’, lezing door
de heer Dick Purmer te Ruurlo.
09 november: Excursie naar Huis Bergh. Deze excursie kon niet doorgaan vanwege problemen rond de aanleg van nieuwe bestrating in ’s-Heerenberg en rond
het kasteel. Een en ander wordt in het jaarprogramma 2014 opnieuw opgenomen.
12 december: ‘Verhalen en tradities in de decembermaand’, voordracht door
mevrouw Dinie Hiddink-Dijkman te Lochem.
Informatiebulletin
In het verslagjaar verschenen 8 informatiebulletins. Hierin o.a. opgenomen de
uitnodigingen voor lezingen, excursies en vestingwandelingen. Verder nieuws uit
het museum, verrassende aankopen/schenkingen en diverse activiteiten.
Financiën vereniging
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 21 en 22.
Jaarverslag archiefwerkgroep 2013
Het jaarverslag van de werkgroep is opgenomen op pagina 17 en 18.
Jaarverslag vogelwerkgroep 2013
Het jaarverslag van de werkgroep is opgenomen op pagina 19 en 20.

JAARVERSLAG 2013
STREEKMUSEUM DE ROODE TOOREN
Beheerder museum
In het verslagjaar was Guus (G.) Burgemeester in het museum actief als beheerder. Guus Burgemeester is gastheer en verzorgt tevens het dagelijks onderhoud
en het voorraadbeheer van de museumwinkel. Daarnaast verzorgt hij kleine
reparaties en verleent hij ondersteuning bij de inrichting van tentoonstellingen.
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Vrijwilligers
Gastheer/gastvrouw: Frans Hofman, Paul Koch, Gerard Louwes, Henk Scholten,
Peter Theuns, Loes Vels en Jan en Janny Weustink.
Registratie en/of presentatie en collectiebeheer: Cees Evers, Walter van Til en
Dorien Hagedoorn.
Technische assistentie/bezorging bulletin: Gerard Pelgrom, Henk Rots, Jan
Slotboom, Jan Wanders en Jan van Petersen.
Verspreiding raambiljetten: Joke Jonker, Marjolijn van Rietschoten, Nel Kolkman en Gerard Pelgrom.
Raad van Advies
De heer drs. E.J. Harenberg, archeologie en middeleeuwen; mevrouw drs. A.M.
Kutsch Lojenga, kunsthistorie; mevrouw drs. N. 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.
Sponsoring
De werkzaamheden ten behoeve van het museum worden mede mogelijk
gemaakt door sponsoring. Wij zijn in dit verband blij met de ondersteuning door
Arno Weltens Retrowatcher te Huizen, Rabobank Graafschap-Midden, Robaard
Interieurbouw te Doesburg, Woonservice IJsselland, KAB Accountants en
Belastingadviseurs te Doetinchem en Didam, SIJN ict-services te Doesburg,
Guido Hengeveld schilderijenrestaurator te Doesburg en Geharo relatiegeschenken te Drempt.
Rotary Doesburg verraste Streekmuseum De Roode Tooren met een cheque van
Euro 5.555,-. De opbrengst van de eerste Doesburgse Haringparty. Samen met de
toegezegde financiële bijdrage van het provinciaal Anjerfonds Gelderland en een
reservering kan het museum de herinrichting van de archeologische collectie in
2014 realiseren. Het geld van Rotary Doesburg is met name bestemd voor de
aanschaf van een op maat gemaakte vitrine voor o.a. de boomstamkano van de
Bevermeer (275 na Chr.).
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Vrienden van het Museum
Naast sponsoren en betalende leden is in 2013 ook gestart met het werven van
‘Vrienden van het museum’. De minimale bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-.
Per 1 januari 2014 zijn dit: Warenhuis Staarink Doesburg, ARCX Monumentenzorg Doesburg, Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg, Doesburgsche
Mosterdfabriek Doesburg, Stadsbierhuys De Waag Doesburg, Alfun
Evenementenservice bv Doesburg, Multimate Bouwmarkt Doesburg, Glasatelier
Jevaba Doesburg, Stein Boeken Doesburg, Döneria Pizzeria Doesburg, Brasserie
Het Zesde Zintuig Doesburg, Restaurant De Liefde Doesburg, Restaurant De
Bonte Hond Doesburg, JRS Bedrijfssupport Doesburg, Only for Men Doesburg,
LekkerszenZo Doesburg, Chinees Restaurant Xiang Man Doesburg, Café du
Midi Doesburg, Heel Metaal bv Doesburg, Hillenaar Optiek Doesburg, Rootz
Hair & Care Doesburg, Coffee Fresh Westhoff bv Drempt, Autorijschool Wim
Steintjes Drempt, Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Hummelo, Garage
Schel bv Angerlo, BMV Advies Doetinchem, Revelman Woonkunst Doetinchem.
Openstelling
Het museum is behalve op maandag, dagelijks geopend. Dinsdag tot en met vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur; zaterdag en zondag 13.30-16.30 uur. In
de periode 1 november tot en met 31 maart is het museum ’s morgens gesloten.
Tijdens de Culturele Zondagen is het museum geopend van 12.00-17.00 uur.
De bezetting op werkdagen wordt verzorgd door beheerder Guus Burgemeester.
De zaterdagen worden verzorgd door de vrijwilligers gastheer/gastvrouw en de
zondagen door het bestuur. In tijden van vakantie en vrije dagen van de beheerder vindt vervanging plaats door vrijwilligers en bestuur.
Bezoekers
Het bezoek aan ons museum is gratis. Het totaal aantal bezoekers in 2013
bedroeg 9.377. Bleef het museumbezoek de laatste jaren vrijwel gelijk, over
2013 was er een kleine teruggang, een tendens die regionaal bij alle kleine en
middelgrote musea te zien was.
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Jongeren en scholen
Het aantal jeugdige bezoekers is de laatste jaren enigszins dalende. Ook dit jaar
waren er minder jeugdige bezoekers, 928. 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 exposities worden door hen verwerkt in opdrachten en speurtochten
die de leerlingen alleen of samen kunnen maken. Verder bestaan er ook een tweetal speurtochten door het museum voor incidentele jeugdige bezoekers.
In samenwerking met EduArt te Arnhem is het project ‘Handel in het middeleeuwse Doesburg’ uitgewerkt. Er is materiaal voor de lessen op de basisscholen
en voor een les in het museum en de binnenstad van Doesburg. Ook is er met een
klas een video gemaakt, die door EduArt als instructievideo wordt gebruikt om
te laten zien hoe zo’n les in het museum kan werken. Er zijn vrijwilligers aangezocht en gevonden die helpen bij de lessen in het museum en in de binnenstad.
Het is de bedoeling dat niet alleen de Doesburgse scholen dit onderwijsproject
gaan volgen. Komend jaar zal er ook een uitnodiging naar scholen buiten Doesburg uitgaan.
Een aantal schoolklassen bracht een bezoek aan de tentoonstelling ‘Doesburg,
van palissadewal tot garnizoenstad’.
Tijdens het speciale schoolproject van de Doesburgse Carillonstichting hebben
diverse schoolklassen uit de bovenbouw het museum bezocht.
Een aantal leerlingen van Het Rhedens (3e jaar VMBO) heeft in het afgelopen
jaar hun maatschappelijke stage volbracht in ons museum. De begeleiding werd
verzorgd door Nina Herweijer en Francien Mulder.
Virtuele bezoekers
In 2013 werd ook onze website operationeel: www.deroodetooren.nl. Sander
Snijders beheert de website en is met verdere uitbreiding aan de slag.
Exposities
‘Doesburg, van palissadewal tot garnizoenstad’. Deze expositie werd op 8 juni
2012 op bijzondere wijze geopend. Na een bijeenkomst in de burgerzaal van het
stadhuis gaf luitenant-generaal Mart de Kruif, Commandant der Landstrijd-
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krachten, letterlijk en figuurlijk het startschot voor deze expositie. De expositie
liep door tot maart 2013. Op 31 december 2012 was de tentoonstelling al door
bijna 8.000 personen bezocht. In de eerste twee ‘stille’ maanden van 2013 kwam
het totaal aantal bezoekers van deze tentoonstelling op ruim 8.600.
‘Impressies langs de IJssel, Herman Dijkjans 1889-1966’. Favoriete onderwerpen van deze Zutphense kunstenaar waren landschappen met knotwilgen en
ingewaterde oude bomen, IJsselgezichten, stadsgezichten en stillevens, af en toe
afgewisseld met een portret. Ruim 2.000 belangstellenden, met name uit de
regio, bezochten deze expositie.
‘Muntgewichtdozen uit de 17e en 18e eeuw’ en ‘Stadsgezichten uit eigen collectie’. Door slijtage of sabotage (snoeien) kon het gewicht van munten afnemen;
daarom werden ter controle de muntgewichten vervaardigd (kleine schijfjes of
blokjes met dezelfde massa). Deze werden samen met een klein balansje in een
doos of foedraal opgeborgen. Het museum heeft twee muntgewichtdoosjes in de
collectie. Met bruiklenen uit binnen- en buitenland kon een prachtig overzicht uit
genoemde periode gemaakt worden.
Een deel van de stadsgezichten uit eigen collectie maken normaal door ruimtegebrek een permanente presentatie niet mogelijk. Verschillend in tijd, afwijkend
in stijl en kwaliteit, werd een beeld gegeven van diverse locaties in onze stad.
Met verwijzingen naar huidige situaties. Er was werk te zien van o.a. Jacob van
Elten, H.E. Rademakers, Th.A. Harbers, Johanna Pieneman, e.a. In de periode
van 22 juni t/m 06 oktober bezochten ruim 5.000 belangstellenden deze beide
exposities.
‘Oude affiches uit de collectie van het Streekarchivariaat De Liemers en
Doesburg’. Ook deze expositie, tot stand gekomen met medewerking van het
Streekarchief, trok veel lokale belangstelling. 19 oktober 2013 opende de tentoonstelling en zal nog doorlopen tot 19 januari 2014. Tot en met 31 december
bezochten al meer dan 1.000 bezoekers deze expositie.
Activiteiten
10 t/m 13 juli: Doesburg Binnenste Buiten. Ruim 400 belangstellenden bezoch-
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ten het museum tijdens deze drukke dagen in Doesburg. Ook was er een quiz met
historische stadsgezichten van Doesburg.
19 oktober: Gelderse Museumdag, speciaal voor kinderen. Het thema was dit
keer ‘Er was eens’. In het museum o.a. een speciale speurtocht met een kleine
beloning voor elke deelnemer en een prijsje voor de winnaars.
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. Zo werden
er ook in het afgelopen jaar een aantal nieuwe artikelen toegevoegd en/of vervangen. 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
plaatsing geen invloed worden uitgeoefend. Het is duidelijk waarneembaar dat
opgenomen informatie direct invloed heeft op bezoek uit Doesburg en de regio.
Voor elke expositie worden ongeveer 80 raambiljetten (in twee formaten) verspreid.
Doesburg TV en de website Doesburg Direct nemen regelmatig bijzondere bijdragen over onze activiteiten op.
Sinds september is de informatie over het streekmuseum De Roode Tooren en de
historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh ook op internet te vinden:
www.deroodetooren.nl. Op YouTube zijn enkele filmpjes te bekijken over het
museum en de Theo Colenbrander Salon.
Uitbreiding collectie
In de agenda voor de jaarvergadering worden alle schenkingen vermeld. Het
bestuur dankt alle schenkers voor het gestelde vertrouwen. Wanneer een schenking niet past binnen onze collectie, wordt er in overleg naar een andere bestemming gezocht of gaat het object retour naar de schenker.
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Museumregistratie
In december 2009 kreeg het museum het officiële keurmerk ‘gecertificeerd
museum’. Dit certificaat is 5 jaar geldig, hierna vindt weer een herbeoordeling
plaats. Nina Herweijer en Rinus Rabeling coördineren dit vervolgtraject.
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
collectie te beschrijven en te fotograferen.
Depot
In wisselende samenstelling komt het bestuur elke maandagavond bijeen voor
depotbeheer en onderhoud.

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
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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.
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 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.

WERKGROEPEN
Jaarverslag Archiefwerkgroep 2013
Vorig jaar eindigde ik mijn verslag met het uitspreken van de hoop dat ik dit keer
zou kunnen melden dat het werk aan het oude Gasthuisboek af was, ‘althans in
principe’. Welnu, als we onze principes maar ruim genoeg nemen kan dat. De
transcripties en samenvattingen zijn gecorrigeerd en ook een deel van de artikeltjes is klaar. Maar andere daarvan moeten nog geschreven of definitief gemaakt
worden en verder wordt hard gewerkt aan een lijst met vreemde woorden. De
opstelling van die lijst, met controle in woordenboeken e.d., leidt soms toch nog
tot wijzigingen in de transcripties en samenvattingen. En dan volgen nog
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registers van personen- en veldnamen. We hopen nu dat het geheel in de loop van
2014 persklaar zal zijn.
Evenals in 2013 hield het werk aan het Gasthuisboek slechts een deel van de
werkgroepleden bezig. De hoofdmoot van de activiteiten, waar allen bij betrokken waren, bestond weer uit het transcriberen van oude teksten, dit jaar de rekening van gasthuismeester Derick Doys Penninck uit (waarschijnlijk) 1504. De
werkwijze daarbij is steeds dat een paar leden thuis aan de hand van fotokopieën van het handschrift een voorstel voor de transcriptie van een bladzijde maken.
Dit voorstel wordt onder de leden verspreid en in een van de maandelijkse bijeenkomsten gezamenlijk besproken, waarbij de transcriptie wordt vergeleken
met het originele handschrift. Daarna maakt de secretaris een tweede versie van
de transcriptie. Die wordt weer door één van de leden gecontroleerd. Dan pas is
er een definitieve versie. Coördinator bij dit alles is Henny Henrix.
Het transcriberen op deze manier van de rekening van 1504 is in december voltooid. Het plan bestaat die transcriptie op de website van het Streekarchief ‘De
Liemers en Doesburg’ te publiceren. Intussen hebben we besloten verder te gaan
op deze weg. Dat betekent dat we nu de eerstvolgende bewaard gebleven rekening van de Doesburgse gasthuismeesters ter hand nemen, dat is de rekening van
Jan Otten over 1614. De foto’s van het handschrift zijn verspreid en tijdens de
bijeenkomst van januari beginnen we met de bespreking van de eerste bladzijden. Het blijkt een mooi handschrift te zijn, maar niet eenvoudig te lezen.
Een extra-activiteit dit jaar was de excursie naar ’t Brewinc in Doetinchem, waar
we werden rondgeleid in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Dit door
Gerrit Banda georganiseerde uitje was heel leerzaam en gezellig. Het zal in 2014
ongetwijfeld een vervolg krijgen.
In 2013 zijn geen nieuwe leden tot de werkgroep toegetreden. Wel heeft
Marjolijn van Rietschoten helaas moeten besluiten ons te verlaten, maar zij blijft
gelukkig op de achtergrond meedoen. Voor het overige is de samenstelling van
de werkgroep dezelfde als vorig jaar.
Ook dit jaar hebben we weer geprofiteerd van de gastvrijheid van Alex Koster
en zijn medewerkers in het streekarchief. In het bijzonder Diny Kirchhoff staat
telkens voor ons klaar, zowel met archiefstukken en fotokopieën als met thee en
koffie.
Ton Pos
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Vogelwerkgroep 2013
Voor het derde jaar op rij heeft de Vogelwerkgroep een broedvogelinventarisatie
uitgevoerd in de Fraterwaard. Dat alleen al geeft aan dat er in dit gebied toch iets
te zien moet zijn. En er wás iets te zien. Als we bedenken dat sinds 1960 60%
van de weidevogels is verdwenen en dreigt uit te sterven, dan is het toch bijzonder dat wij in de Fraterwaard grutto, wulp, tureluur, kievit, scholekster als broedvogel hebben kunnen noteren. In enkele delen van de Fraterwaard liepen we onze
inventarisatierondjes te midden van overdadig bloeiende hooilanden. Op zulke
plaatsen inventariseren was een waar genoegen. Hoewel de eerste inventarisatiedag in maart bepaald een winters karakter had: het was twee graden onder nul en
er stond een stevige wind.
Niet alledaagse eenden als: slobeend, zomertaling, bergeend en krakeend broedden ook in het gebied. Al deze soorten vogels stellen specifieke eisen aan hun
leefomgeving. Niet alleen om er te kunnen broeden, maar zeker ook om er hun
jongen groot te kunnen brengen. Kennelijk voldoet de Fraterwaard aan deze
voorwaarden. Zou je denken. Maar we hebben geen getallen over de grootte van
legsels of de aantallen uitgevlogen jongen. De beschikbaarheid van voedsel, de
datum waarop het gras wordt gemaaid, het niveau van het grondwater, de hoeveelheid plas-dras situaties, de aanwezigheid van bloeiende planten, afwisseling
Overdadig bloeiende hooilanden in de Fraterwaard
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van hoger en lager begroeide delen zijn allemaal factoren die van invloed zijn.
Op deze onderdelen is zeker nog veel winst te behalen en deze zaken worden in
ons jaarverslag dan ook in aanbevelingen verwoord.
Onze roofvogels en uilen hadden een minder goed jaar. Dat lag zeker niet aan de
activiteiten van de vogelwerkgroep. Als je bijvoorbeeld ruim over de honderd
nestkasten voor steenuilen hebt uitgezet en die in het broedseizoen meerdere
keren controleert, de eventuele jongen ringt, meet en weegt dan is duidelijk dat
daar heel wat vogelaarsenergie in zit. Maar we hebben geen controle over de
beschikbaarheid van muizen. En muizen waren er te weinig zodat de uilen, maar
ook buizerds en torenvalken moeite hadden met het grootbrengen van hun jongen. Ook zij hadden dus een mager seizoen.
Gelukkig hebben kool- en pimpelmezen geen last van gebrek aan muizen en toch
was het ook voor hen, zeker op het landgoed Bingerden, geen succesvol broedseizoen. Ze hebben met name last gehad van de echte winter en daarna van het
koudste voorjaar sinds jaren.
Er waren minder kastjes bezet, de legsels kwamen later tot stand en er vlogen
aanzienlijk minder jongen uit. De resultaten in de Groene Bedstee te LaagKeppel waren iets gunstiger. Al met al was het een vogelseizoen met positieve
maar zeker ook met negatieve opbrengsten.
Daarnaast zijn we in 2013 ook begonnen met medewerking te verlenen aan het
Atlasproject van Sovon. In een gebied dat ligt in de buurt van Hummelo, met
een oppervlakte van 25 km², hebben we de broedvogels opgespoord. Ook de daar
voorkomende wintervogels worden inmiddels geteld. Alle gegevens hieruit worden gebruikt voor de door Sovon samen te stellen nieuwe vogelatlas van Nederland. Samenvattend: er wordt door de vogelwerkgroep met veel elan op heel veel
fronten gewerkt ten behoeve van de ons omringende vogelwereld.
Aloys Sanders
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ARCHEOLOGISCHE BERICHTEN
Zoals bekend heeft de gemeente Doesburg enige jaren geleden een samenwerkingscontract gesloten met de gemeente Zutphen om een beroep te kunnen doen
op de ‘Archeologische Dienst’ van deze gemeente. In de laatste jaren heeft deze
dienst diverse belangwekkende onderzoeken/opgravingen uitgevoerd. Onlangs
nog kwam de vondst van twee skeletjes bij de opgraving naast de Gasthuiskerk
uitgebreid in het nieuws. Na o.a. dna-onderzoek zullen de vondsten onderdak
vinden in ons streekmuseum!
Van de diverse opgravingen zijn door de archeologen dr. Michel Groothedde en
drs. Bert Fermin inmiddels bijzonder interessante verslagen verschenen in de
reeks ‘Doesburgse Archeologische Publicaties (DAP). Graag brengen we die
onder uw aandacht. De onderstaande rapporten zijn allemaal te koop in onze
museumwinkel.
DAP 1 Het convent van Maria op de Gracht
Euro 15,00
DAP 2 Twee Ooipoorten in Doesburg
Euro 7,50
DAP 3 Doesburg Diachroon (Korte Koepoortstraat)
Euro 10,00
DAP 4 Prehistorische en middeleeuwse bewoningssporen
rond boerderij Tricht in Beinum
Euro 10,00
DAP 5 De terp van Dollemansstede
Euro 5,00
DAP 6 De Agrarii Milites van Beinum
Euro 19,95
DAP 7 De Loddero en het Hoge Molenveld
Euro 7,50
DAP 8 De grondslag van de Antoniuskapel
Euro 7,50
DAP 9 Het diftarproject in Doesburg
Euro 10,00

JAARPROGRAMMA 2014
Lezingen en excursies:
Donderdag 23 januari: Lezing over verre culturen, ”Schotland, cultuur en
natuur”, door Ari Martinali te Helmond;
Donderdag 20 maart: Jaarvergadering met lezing, ”De IJssel als dreigende en
beschermende rivier”, door drs Ferdinand van Hemmen te Huissen;
Donderdag 1 mei: Lezing, ”Middeleeuwse tuinen”, door drs H.J. Saaltink te
Doetinchem;
Donderdag 12 juni: Lezing, ”Adel en ridderschap in ons deel van Gelderland”,
door drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oye te Rotterdam;
Zaterdag 21 juni: Excursie naar Kasteel Keppel te Laag-Keppel;
Donderdag 25 september: Lezing, ”Ontstaan en vroegste geschiedenis van
Doesburg”, door dr Michel Groothedde te Zutphen;
Donderdag 30 oktober: Lezing, ”Gelderse steden en stadsrecht, in het bijzonder
Doesburg”, door prof. dr F. Keverling Buisman te Velp;
Zaterdag 15 november: Excursie naar Huis Bergh te ’s-Heerenberg, aandacht voor
middeleeuwse handschriften en muntslag;
Donderdag 18 december: ”De Kleefse enclaves, 1813-1815”, door dr Emile Smit
te Tiel.
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Exposities in Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13, Doesburg:
t/m 19 januari: ”Oude affiches uit het stadsarchief van Doesburg”;
31 januari t/m 4 mei: ”Alwin Kok, magisch realisme langs de IJssel”;
1 juni t/m 2 november: ”Kastelen en adellijke huizen langs IJssel en Oude IJssel”;
7 december t/m 12 april 2015: ”Doesburg viert feest, 1937 en 1987”.
Vestingwandelingen 2014
Op zaterdag 19 april, 17 mei, 7 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september en 25 oktober
worden er om 10.00 uur speciale excursies gehouden naar de door Menno van
Coehoorn ontworpen vestingwallen (Hoge Linie, 1702). Tijdens de wandeling
(ongeveer twee uur) is er aandacht voor de vestingbouw en de natuuraspecten.
Opgave tijdens openingsuren bij Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313474265 of museum@deroodetooren.nl. Stevig schoeisel/laarzen aanbevolen.

Alwin Kok

ALWIN KOK, MAGISCH REALISME LANGS DE IJSSEL
Expositie t/m 4 mei in ons Streekmuseum De Roode Tooren; geopend van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 13.30-16.30 uur, zaterdag en zondag van 13.30
t/m 16.30 uur. Tot 31 maart ’s ochtends gesloten.
Alwin Kok woont in de oude historische Hanzestad Deventer en schildert voor
zijn plezier. Hij heeft ondertussen ruim 25 jaar ervaring. Hij schildert alleen met
olieverf op doek of masonite. Van jongs af aan heeft hij altijd schetsboeken vol
getekend. In het begin veel landschapjes, vaak dicht bij huis. Hij werd daarbij erg
geïnspireerd door de schetsen van Rembrandt. Pas veel later heeft hij de draad
weer opgepakt. Na een expositie van o.a. Carel Willink wist hij het zeker: ’ik ga
schilderen’.
Bij het schilderen liep hij al gauw tegen allerlei problemen op en heeft toen
besloten schilderles te nemen. Hij heeft 6 jaar les gehad van de uit Groningen
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afkomstige kunstdocent Henk Schuringa. Alwin is autodidact, dit is echter niet te
merken. Zijn kennis op het gebied van fijnschilderen en perspectivisch tekenen
zijn erg hoog. Daarnaast heeft hij door verschillende zelfstudies veel technieken
onder de knie gekregen. Hij voelt zich het meest aangetrokken tot de magische
en realistische schilderkunst. Hij heeft in korte tijd een heel eigen stijl ontwikkeld waarin precisie en kleuren zo bijzonder en in balans zijn dat het een streling
voor het oog is om er naar te kijken.
De schilderijen van Alwin Kok zijn een confrontatie tussen het concrete en de
illusie. Hij daagt je als het ware uit om het vervreemdende effect boven water te
krijgen en te zien. Men wordt nieuwsgierig om te weten hoe Alwin tot een onderwerp en compositie is gekomen.
Een schilderij van Alwin Kok kenmerkt zich door twee richtingen: een realistische en een vervreemdende magisch onwerkelijke voorstelling. Als eerste zijn
het de menselijke figuren die vaak aanwezig zijn in een bijna tijdloze vreemde
of onwerkelijke omgeving met op de achtergrond een silhouet van stad of een
rivierlandschap.
Als tweede zijn er de stadsgezichten, vaak met dreigende luchten of uitbundige
sprankelende wolkenpartijen. Doorgaans met op de voorgrond sterke schaduwen
van gebouwen en obstakels. Deze beelden en vormen zijn dikwijls voor hem een
grote inspiratiebron. De oplettende bezoeker zal al gauw bekende gebouwen en
plekjes ontdekken, vooral in Deventer, Zutphen of Doesburg. Ze zijn zeer herkenbaar en op bijzonder realistische wijze geschilderd.
Opvallend zijn de sprankelende en heldere kleuren waarmee hij in een tafereel
ruimte en leegte creëert. De helderheid van zijn kleurpalet zoals Alwin Kok die
op het doek of paneel weet te zetten, zijn zeer treffend en toch vervreemdend.
Het mystieke element in zijn schilderijen heeft een grote aantrekkingskracht en
de vele verborgen details lokken je om het schilderij vaker te bekijken.
De schilderijen op deze tentoonstelling zijn ook te koop, u kunt zich hiervoor
eventueel melden bij de gastheer/gastvrouw in het museum.
Doesburg, Koepoortstraat (olieverf op doek - 120x70 cm)
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ROLLENDE RAD’REN
Ruim 1.250 pagina’s en vele kilo’s tekst
over het rollend vervoer

Van de hand van J.W. (Jan) van Petersen, oud-bestuurslid van onze vereniging en
oud-streekarchivaris van De Liemers en Doesburg zijn onlangs onder de titel
“Van Rollende Rad’ren en dampend gespan” twee enorme boekbanden over de
geschiedenis van het weg- en railverkeer in de negentiende eeuw in de Liemers
en de Oude IJsselstreek verschenen.

Deze ruim 1.250 pagina’s (!) tellende en vele kilo’s wegende studie is het resultaat van jarenlang archiefonderzoek en behandelt de geschiedenis van het wegverkeer in een groot deel van Oost-Gelderland (en daarbuiten) in de periode
1795-1900. De publicatie kan beschouwd worden als een vervolg op het in 2002
door de schrijver uitgebrachte standaardwerk “Reizen is Tol Betalen”, waarin de
verkeersgeschiedenis in het gebied van Rijn en IJssel tot 1795 wordt beschreven.
Van Rollende Rad’ren is echter een geheel op zichzelf staand boek, het is daarom voor de gebruiker niet noodzakelijk eerst Reizen is Tol Betalen te lezen.
Het boek voert de lezer terug naar de tijd waarin een reis van Gendringen naar
Amsterdam nog twee dagen in beslag nam, waarin grote delen van de Achterhoek en Liemers bij winterdag in een staat van isolement verkeerden, naar de
treurige tijd van de honden kar en naar de die van de razendsnelle ontwikkeling
van verkeersmiddelen als diligence, trein en tram.
Een ieder met historische belangstelling die niet alleen bij de waan van de dag
leeft zal dit boek steeds weer opnieuw ter hand nemen om te zien onder welke
omstandigheden onze voorouders reisden.
Voor onze leden hebben we in overleg met de uitgever een speciale aanbieding
kunnen realiseren. De normale boekhandelsprijs bedraagt Euro 90,-- exclusief
verzendkosten. Als lid van Stad en Ambt Doesborgh kunt u tot uiterlijk 1 mei de
twee delen kopen voor de eenmalige prijs van Euro 75,--.
U kunt de beide delen afhalen en contant betalen bij het Streekarchivariaat De
Liemers en Doesburg, Nieuwstraat 4 in Doesburg. Het archief is dagelijk geopend van 9.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.
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CONTRIBUTIEBETALING
Door veranderingen in het geautomatiseerd betalingsverkeer maken wij geen
gebruik meer van de jaarlijkse acceptgirokaart. U ontvangt nu een op naam
gestelde contributienota voor het jaar 2014. Hierop staat naast uw naam en adresgegevens ook een lidmaatschapsnummer vermeld. We verzoeken u dit nummer
bij betaling te vermelden.
Uiteraard dient u gebruik te maken van het in de nota vermelde IBAN-nummer.
De minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,-; Echtpaarlidmaatschap € 20,-; Gezinslidmaatschap € 25,-; Jeugdlidmaatschap € 7,50 en
Vrienden van De Roode Tooren € 50,-.
Uiteraard wordt een hogere bijdrage bijzonder op prijs gesteld!

KOMENDE PROJECTEN
De komende tijd staan er ten behoeve van het streekmuseum diverse projecten
op stapel.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de herinrichting van de kelder ten
behoeve van de verzameling ‘bodemvondsten’. Voor de presentatie van o.a. de
pleistocene zoogdieren alsmede de archeologische collecties worden thans nieuwe
vitrines gebouwd en wordt er een speciale vitrine vervaardigd voor de presentatie
van de boomstamkano. Ook wordt er ruimte ingeruimd voor ‘Geeske’, het skelet dat afgelopen najaar bij de Gasthuiskerk is opgegraven.
Het project is onder meer mogelijk gemaakt door Rotary Doesburg (opbrengst
van de haringparty), Prins Bernhard Cultuurfonds (Anjerfonds) en de gemeente
Doesburg.
Ook zijn we met de voorbereidingen gestart voor de uitbreiding en actualisering
van de ruimte ‘geestelijk leven en openbaar bestuur’. Teksten en presentatie worden aangepast, verbeterd en uitgebreid.
Daarnaast zullen alle museumteksten worden gecontroleerd en/of verbeterd en
wordt de drie-taligheid (nederlands, duits en engels) geoptimaliseerd.
Dit jaar wordt ook gewerkt aan de hercertificering van de museumregistratie, het
nationaal museumkeurmerk dat wij in 2009 voor de eerste keer hebben ontvangen.
Uiteraard zijn er ook weer een aantal exposities in voorbereiding. Met name
wordt er veel werk verzet voor de komende tentoonstelling ‘Kastelen en adellijke
huizen langs IJssel en Oude IJssel’, van 1 juni t/m 2 november a.s.

PALMPAASOPTOCHT
De jaarlijkse Palmpaasoptocht vindt dit keer plaats op zaterdag 12 april. Om
11.00 uur vertrekt de stoet vanaf ons Streekmuseum De Roode Tooren.
Het muziekcorps der Voormalige Schutterij zal weer haar medewerking verlenen.
De optocht wordt mede mogelijk gemaakt door de Doesburgse Ondernemers
Vereniging.
27

VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN
- Warenhuis Staarink
- ARCX Monumentenzorg
- Monumentenvereniging 15 april 1945
- Doesburgsche Mosterdfabriek
- Stadsbierhuys De Waag
- Alfun Evenementenservice bv
- Coffee Fresh Westhoff bv
- Multimate Bouwmarkt
- Autorijschool Wim Steintjes
- Glasatelier Jevaba
- Stein Boeken
- Döneria Pizzeria
- Brasserie Het Zesde Zintuig
- BMV Advies
- Restaurant De Liefde
- Restaurant De Bonte Hond
- Garage Schel bv
- JRS Bedrijfssupport
- Only for Men
- LekkerszenZo
- Chinees Restaurant Xiang Man
- Café Du Midi
- Heel Metaal bv
- Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
- Revelman Woonkunst
- Hillenaar Optiek
- Rootz Hair and Care

Markt 7
Bergstraat 41
Postbus 95
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Eekstraat 2a
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Gasthuisstraat 16
Kerkstraat 57
Roggestraat 1
Innovatieweg 13c
Ph. Gastelaarsstraat 5a
Roggestraat 8
De Koppeling 1
Rietmaat 36
Barend Ubbinkweg 9
Kerkstraat 6
Meipoortstraat 54
Meipoortstraat 1
Broekhuizerweg 7
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12

Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg

DOETINCHEM - DIDAM

schilderijenrestaurator - Doesburg

WOONSERVICE
Graafschap - Midden
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