Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 109, maart 2015
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 2015:
JAARVERGADERING en FILMVOORSTELLING
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg

VERTONING OUDE FILMS DOESBURG
gepresenteerd door Han Snijders
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VERTONING OUDE FILMS DOESBURG
In de verzameling van onze vereniging bevinden zich diverse oude films. Zij
tonen veelal beelden van Doesburg zoals het er ooit uitzag, maar ook gebeurtenissen en inwoners van toen. De films van deze avond zijn gemaakt tussen
1935 en 1955 door huisarts dr. J. Kuiper. Onderstaand een aantal onderwerpen
die aan bod komen. De presentatie wordt verzorgd door Han Snijders.
Doesburg in de dertiger jaren: speelkwartier op de lagere school, laden en lossen
in de haven van Doesburg, stoomtram, markt in Doesburg, de Mauritskazerne,
parade van het garnizoen in de binnenstad, de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, vogelschieten, spelletjes voor de kinderen,
het ophogen van de Burgemeester Nahuyssingel en Lindewal t.b.v. woningbouw,
strenge winters, sneeuw- en ijspret en kortebaan schaatswedstrijden, aubade
t.g.v. Koninginnedag, feeststemming op de Markt, aankondiging mobilisatie
(augustus 1939), oproepen van reservisten, het vorderen van paarden door het
leger, diverse fragmenten uit het dagelijks leven in Doesburg, het plaatsen van
een nieuw uurwerk op de Martinitoren, vee op de Stadsweide, hooien, hoog
water in de IJssel, garnizoen met muziek in de Koepoortstraat.
De schipbrug: o.a. het uitvaren van het middenstuk, ijsgang op de IJssel bij de
schipbrug, per auto over de bevroren IJssel, kruiend ijs bij de schipbrug, begin
van de sloop van de brug en zicht op de nieuwe oeververbinding.
Doesburg in de jaren 1945-1955: restauratie van De Waag, blikfabriek Verblifa,
Prins Bernhard bezoekt Doesburg op 9 juni 1948, bouw en betrekken van de
nieuwbouw in het Molenveld, de nieuwe IJsselbrug in aanbouw, opening van de
nieuwe brug door Koningin Juliana (22 januari 1952), optocht t.g.v. deze opening, begin van de restauratie van de Martinikerk (3 augustus 1955), de oude
stuw in de Oude IJssel, regeringsjubileum 1948, militaire parade (geallieerden)
voor burgemeester Keiser, voetbal op de Stadsweide, het zwembad in de oude
loop van de Oude IJssel, zwem- en polowedstrijden (ca. 1950), sneeuwpret.
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JAARVERGADERING
Uitnodiging aan alle leden van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ voor de algemene
jaarvergadering op donderdag 19 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 20 maart 2014, waarvan
het verslag in dit bulletin is opgenomen.
3.
Behandeling jaarverslag 2014. Ook dit verslag treft u in dit bulletin aan.
4.
Behandeling financieel verslag over 2014, evenals de begroting 2015.
Zie eveneens in dit bulletin.
5.
Verslag van de Kascontrolecommissie, de heren Herman Bakker en
Frans Hofman (reservelid de heer Carl König).
6.
Benoeming lid Kascontrolecommissie, de heer Herman Bakker is aftredend. Tevens benoeming nieuw reservelid.
7.
Aanvaarding schenkingen en legaten; schenkingen moeten formeel door
de vergadering geaccepteerd worden, zodat ze later 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 dan 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:
- De heer Hein Berends te Doesburg, stafkaart van Doesburg;
- Mevrouw R. Riewald-Rutten te Nijmegen, foto’s van Doesburg 1945
en ansichtkaarten (stadsgezichten circa 1930), overgedragen aan het
stadsarchief;
- De heer K. van Dam te Ermelo, boodschappenboekje van W. van den
Bold, Doesburg, Koloniale waren – Stoomkoffiebranderij, t.n.v. de heer
Brouwer (212), 1923/1924;
- N.N., boekje ’De zeven Kruistochten naar het Heilige Land’, door
H.E. Keeling. Uitgave: J.C. van Schenk Brill, Doesburg (1901);
- Familie Rabeling te Drempt, tegel ’Doesburg 750’ (1987), een viertal
sleutels afkomstig uit Doesburgse panden, een sleutel (vermoedelijk 16e
eeuw) afkomstig uit slibafval van de stadsgrachten;
- De heer J. Weustink te Doesburg, blik Hummelo, speldjes Doesburg
700 jaar stadsrechten;
- Mevrouw A. Bolsenbroek-Luimes te Doesburg, spaarpot Spaarbank
Angerlo;
- De heer P. Rensing te Doesburg, veilingcatalogus Kasteel Enghuizen
(1884);
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8.

9.

- Mevrouw P. Hei te Doesburg, flessenopener Gebr. Borg, aannemer te
Doesburg en scheermesjes;
- De heer Mulder te Angerlo, drie boekjes ‘Ons Lieve Leven’;
- Mevrouw Niks te Doesburg, couponboekje zwembad Doesburg;
- N.N., reclamekaarten Van der Meulen, o.a. pruimtabak en rooktabak;
- Mevrouw C.J.M. van Weerdenburg, poppen, in de 2e Wereldoorlog
gemaakt;
- De heer Vester te Zutphen, foto’s o.a. R.K. Middenstandsvereniging,
overgedragen aan stadsarchief;
- De heer Hartjes te Doesburg, contributiestaten Ned. Katholieke
Metaalwerkersbond, afdeling Doesburg, overgedragen aan stadsarchief;
- De heer R. Vermeer te Doetinchem, miniatuur hengselpot Keppelsche
IJzergieterij;
- Uit de nalatenschap van de heer H. Klein te Drempt, archiefstukken
betonfabriek Klein & Zn. en fotoalbums (overgedragen aan stadsarchief). Ingelijste fotocollage 10-jarig jubileum, enkele films;
- Familie J. Wevers te Doesburg, statuten Doesburgsche ziektekas,
kwitantie entreegeld woning Wilhelminastraat;
- N.N., kinderboek ’De grote reis van kabouter Karperboer’ door A.D.
Hildebrand, uitgegeven te Doesburg;
- Mevrouw R. Polman, Doesburg, kasboek Baron Brantsen, Wielbergen;
- De heer E. Holleman te Doesburg, fragment van een kanonskogel
(gevonden Lage Linie), diverse kogels, knopen en munten;
- De heer Wil Elissen te Doesburg, schilderij olieverf ‘De smidse van
Vossers’, pentekeningen van o.a. de Windmolenstraat en de Veerpoortstraat. Alle werken van zijn vader Arie Elissen, (huis)schilder en destijds
eigenaar van het schildersbedrijf in de Ooipoortstraat;
- ‘De smidse in de winter’, via de heer Wil Elissen, afkomstig van een
nicht van hem;
- Luxe bank afkomstig van Huize Sint Elisabeth. In 1949 gemaakt en
aangeboden door leerlingen van de Doesburgse Technische School in
verband met het 50-jarig jubileum (1899-1949) van de Congregatie der
Franciscanessen in Doesburg.
Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend Nina Herweijer en
Rinus Rabeling. Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot
twee dagen voor de vergadering door minimaal 10 leden bij het bestuur
worden ingediend.
Rondvraag en sluiting van het huishoudelijke gedeelte.

Pauze (omstreeks 20.30 uur).
Na de pauze zal ons bestuurslid Han Snijders historische films van Doesburg vertonen. De films zijn tussen 1935 en 1955 gemaakt door huisarts dr. J. Kuiper.
Aanvullende informatie op pagina 2 van dit Informatiebulletin.
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NOTULEN

van de jaarvergadering van ‘Stad en Ambt Doesborgh’ op donderdag 20 maart
2014 in ’Het Meulenhuus’ te Doesburg.
Aanwezig zijn 49 leden en het voltallige bestuur. Bericht van verhindering is
binnengekomen van de heer en mevrouw Broeder en de heer en mevrouw Van
der Lei.
In zijn openingswoord spreekt de voorzitter van een redelijk tot goed jaar voor
de vereniging en het streekmuseum. Hoewel er minder bezoekers kwamen. Er
zijn veel nieuwe plannen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een complete
herinrichting van de kelder met de presentatie bodemvondsten. Een en ander is
financieel mogelijk gemaakt door o.a. de opbrengst van de Haringparty van de
Rotary en het provinciaal Anjerfonds.
De teksten en de presentatie in de ruimte ‘geestelijk leven en openbaar bestuur’
worden nagelopen en verbeterd. De informatie wordt bijgewerkt en er komen zaalteksten met algemene informatie in Nederlands, Engels en Duits. De expositie
’Kastelen en adellijke huizen langs IJssel en Oude IJssel’ is in voorbereiding en
voor dit jaar staat ook de herijking van de museumregistratie op het programma.
Deze certificering is buitengewoon belangrijk, met name in de contacten ten behoeve van projectsubsidies en bij de verwerving van bruiklenen van andere musea.
Het aantal ’Vrienden van het museum’ is uitgebreid tot 29, het bestuur is blij met
deze extra financiën. In het kader van Doesburg 777 zijn bijzondere lezingen en
excursies gepland. Kortom, er staat van alles te gebeuren.
Er zijn geen wijzigingen in de notulen van de vergadering van 21 maart 2013 en
deze worden aldus vastgesteld. Ook het jaarverslag 2013 wordt zonder wijzigingen, onder dank aan de secretaris, vastgesteld.
Het financieel verslag van de penningmeester roept geen vragen op bij de toehoorders. Maar in zijn toelichting heft de penningmeester wel een belerend vin5

gertje op. Het positief saldo is zeer gering, € 59,-. We hebben een aantal tegenvallers gehad, zoals de stijgende energiekosten en een nieuwe ketel en de beveiliging van de deuren moest worden aangepast. Ook zullen we rekening moeten
houden met een eventuele subsidievermindering vanaf 2016/2017. We hebben
desalniettemin gezond gedraaid, aldus de penningmeester en moeten zien dat we
de begroting sluitend blijven houden. Hij doet een oproep aan de aanwezigen
nieuwe leden aan te brengen.
De heer Jan Vervoort vraagt naar de ANBI-status van de vereniging; hij kan op
de belastingsite onze culturele ANBI niet vinden. Nog steeds wordt deze niet vermeld onder Doesburg maar onder Giesbeek, dit omdat de secretaris in Giesbeek
woont. We zullen nogmaals bij de belastingdienst vragen dit aan te passen. Ook
zullen we de gegevens opnemen in een volgend Informatiebulletin. Daarnaast
staan de gegevens ook vermeld op onze website www.deroodetooren.nl.
De heer Gerard Louwes informeert naar een eventuele contributieverhoging.
Circa 8 jaar geleden is dit voor het laatst gebeurd. Dit zou pas op de agenda voor
2015 kunnen komen en dan in 2016 ingevoerd kunnen worden. Indexering is statutair niet toegestaan. Het bestuur wil liever niet overgaan tot een verhoging, veel
leden betalen nu reeds meer dan de vastgestelde minimum bijdrage. Het zou jammer zijn als er leden afhaken vanwege de hoogte van de contributie.
De kascontrolecommissie laat bij monde van Jan Wanders weten dat zij alles in
orde bevonden heeft en spreekt haar waardering uit voor het werk van de penningmeester. Hij stelt de vergadering voor hem decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid.
De heer Jan Wanders is aftredend. De kascontrolecommissie bestaat nu uit de
heren Herman Bakker en Frans Hofman. Als reservelid wordt de heer Carl König
benoemd.
De schenkingen, zoals vermeld in agendapunt 7, worden door de vergadering
aanvaard. De schenking van de heer Guido Hengeveld te Doesburg is geen olieverf, maar een krijttekening van Théophile de Bock. De heer Jan van Raalten
vraagt naar de vermelding van de tabakschenking van mevrouw Magda van
Dalen. We nemen aan dat Mage en Velvet tabakssoorten zijn.
Volgens rooster zijn aftredens Antionette Seegers, Francien Mulder en Henk
Heyting. Zij worden bij acclamatie door de vergadering herbenoemd.
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Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De 1e consumptie is zoals gebruikelijk
voor rekening van de vereniging. Verder liggen de speciale kaarten van de schilderijen van Alwin Kok ter verkoping en staan de krijttekening van De Bock en
het gerestaureerde schilderij van Johanna Pieneman ter bezichtiging.
De voorzitter sluit het huishoudelijk gedeelte rond 20.30 uur. Na een korte pauze
volgt de lezing ‘De IJssel als dreigende en beschermende rivier’ door drs.
Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus te Huissen.

JAARVERSLAG 2014
VERENIGING STAD EN AMBT DOESBORGH
De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh, opgericht 27 september
1950, omvat het volgende gebied: Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek,
Lathum, Bahr, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, LaagKeppel, Hummelo en Eldrik. Dit is ongeveer het voormalige Richterambt
Doesborgh, omstreeks 1340. De vereniging exploiteert streekmuseum De Roode
Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.
De vereniging heeft ten doel:
a. het verkrijgen, beheren, documenteren en exposeren van roerende goederen,
betrekking hebbende op de historie van het werkgebied;
b. het bevorderen van de studie en het eventueel publiceren van gegevens betreffende de historie, natuurhistorie, dialect en folklore van het werkgebied;
c. het activeren van werkgroepen binnen de vereniging;
d. het wekken van belangstelling voor, en het opsporen en verzamelen van alles
wat betrekking heeft op de onder b. genoemde onderwerpen.
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;
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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.
Ledental en contributie:
Het ledental per 31 december 2014 bedroeg:
Persoonlijke leden
Echtpaarleden
Gezinsleden
Vrienden
Totaal

.174x1
.136x2
. 2x3
. 30x1

174
272
6
30
------482

De contributiebijdragen in het verslagjaar bedroegen totaal € 6.600,50.
Er werd € 995,50 aan extra bijdragen ontvangen, fantastisch!
De minimum contributie bedraagt: Individueel lidmaatschap € 15,-; echtpaar lidmaatschap € 20,-; gezinslidmaatschap € 25,-; jeugdlidmaatschap € 7,50 en vrienden € 50,-.
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 8x in vergadering bijeen en vele malen in kleiner verband ten
behoeve van b.v. exposities en projecten.
Henk Heyting werd in het verslagjaar koninklijk onderscheiden voor zijn vele
verdiensten voor de Doesburgse samenleving.
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Activiteiten van de vereniging:
In het verslagjaar werden diverse activiteiten georganiseerd. De lezingen en
excursies werden door bijna 900 personen bezocht: lezingen 565, excursies 66,
vestingwandelingen 185, palmpaasoptocht 60.
23 januari: ‘Een rondje Schotland’, lezing door de heer Ari Martinali te Helmond;
20 maart: Jaarvergadering, aansluitend lezing ’De IJssel als dreigende en beschermende rivier’, door drs. Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus;
12 april: Palmpaasoptocht;
19 april: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
01 mei: ‘Middeleeuwse tuinen’, lezing door drs. Henk Saaltink te Doetinchem;
17 mei: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
07 juni: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
12 juni: ‘Adel en Ridderschap in ons deel van Gelderland’, lezing door drs.
C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oye te Rotterdam, voorzitter van de
Hoge Raad van Adel;
21 juni: Excursie kasteel Keppel te Laag-Keppel;
19 juli: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
16 augustus: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
20 september: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
25 september: ‘Het ontstaan en de vroegste geschiedenis van Doesburg’, lezing
door dr. Michel Groothedde, o.a. stadsarcheoloog van Doesburg;
25 oktober: Vestingwandeling/excursie naar de Hoge Linie;
30 oktober: ‘Het stadsrecht van Doesburg in perspectief’, lezing door prof. dr.
Frank Keverling Buisman;
15 november: Excursie naar Huis Bergh te ’s-Heerenberg;
18 december: ’In bevrijding, nood en bezetting’, lezing over de Kleefse enclaves
in 1813-1814 door dr. Emile Smit te Tiel.
Informatiebulletin
In het verslagjaar verschenen 7 informatiebulletins. Hierin o.a. opgenomen de
uitnodigingen voor lezingen, excursies en vestingwandelingen. Verder nieuws uit
het museum, verrassende aankopen/schenkingen en diverse activiteiten.
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Financiën vereniging
Een uitgebreid financieel overzicht is afgedrukt op pagina 21 en 22.
Jaarverslag archiefwerkgroep 2014
Het jaarverslag van de werkgroep is opgenomen op pagina 17 en 18.
Jaarverslag vogelwerkgroep 2014
Het jaarverslag van de werkgroep is opgenomen op pagina 19 en 20.

JAARVERSLAG 2014
STREEKMUSEUM DE ROODE TOOREN
Beheerder museum:
Ook in dit 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.
Vrijwilligers:
Gastheer/gastvrouw: Frans Hofman, Paul Koch, Gerard Louwes, Henk Scholten,
Peter Theuns, Loes Vels en Jan Weustink.
Registratie en/of presentatie: Cees Evers, Walter van Til en Dorien Hagedoorn.
Technische assistentie: Gerard Pelgrom en Freek Besselink (elektrotechniek e.d.).
Bezorging bulletin: Jan Slotboom, Jan Wanders en Jan van Petersen.
Verspreiding raambiljetten: Joke Jonker, Marjolijn Rietschoten en Nel Kolkman.
Bovengenoemde activiteiten worden voor een deel ook uitgevoerd/ondersteund
door bestuursleden.
In 2014 heeft Harmen Blok, leerling van het Arnhemse Gymnasium met veel
enthousiasme zijn maatschappelijke stage in het museum volbracht.
Raad van Advies:
De heer drs. E.J. Harenberg, archeologie en middeleeuwen; mevrouw drs. A.M.
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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.
Na afsluiting van dit verslag kwam het droeve bericht van het overlijden van
mevrouw drs. A.M. Kutsch Lojenga. Zij maakte vanaf de instelling van onze
Raad van Advies hiervan deel uit en was altijd bereid ons waar mogelijk van
informatie te voorzien. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!
Sponsoring:
De werkzaamheden ten behoeve van het museum worden mede mogelijk
gemaakt door sponsoring, deels in geld deels in materiële ondersteuning. In dit
kader kunnen genoemd worden Robaard Interieurbouw te Doesburg,
Woonservice IJsselland, KAB Accountants en Belastingadviseurs te Doetinchem
en Didam, SIJN ict-services te Doesburg en Guido Hengeveld schilderijenrestaurator te Doesburg.
Voor de realisering van de zomertentoonstelling werd een belangrijke bijdrage
ontvangen van het provinciaal project IJssel-ID.
Vrienden van De Roode Tooren:
Naast sponsoren en betalende leden is ook gestart met het werven van ‘Vrienden
van De Roode Tooren’. De minimale bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Ook
in 2014 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,
Alfun Evenementenservice bv Doesburg, Coffee Fresh Westhoff bv Drempt,
Hubo Bouwmarkt Doesburg, Autorijschool Wim Steintjes Drempt, Glasatelier
Jevaba Doesburg, Stein Boeken Doesburg, Döneria Pizzeria Doesburg, Brasserie
Het Zesde Zintuig Doesburg, BMV Advies Doetinchem, Restaurant De Liefde
Doesburg, Restaurant De Bonte Hond Doesburg, Garage Schel bv Angerlo, JRS
Bedrijfssupport Doesburg, Only for Men Doesburg, LekkerszenZo Doesburg,
Chinees Restaurant Xiang Man Doesburg, Café Du Midi Doesburg, Heel Metaal
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bv Doetinchem, Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Hummelo, Revelman
Woonkunst Doetinchem, Hillenaar Optiek Doesburg, Rootz Hair & Care
Doesburg, Viking Adventure Sports Doesburg, Youprinting.nl Doetinchem, LBN
Assist Zelhem, Diabola Drempt.
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 2014
bedroeg 12.525. Ten opzichte van vorig jaar een flinke stijging (2013: 9.377).
In het verslagjaar werd een speciale avondopenstelling georganiseerd voor de
leden van de Doesburgse afdeling van de Rotary. Dit naar aanleiding van het
gereedkomen van de nieuwe presentatie bodemvondsten, waaraan de Rotary
middels de Haringparty 2013 een belangrijk financieel aandeel had.
In het kader van het landelijk project ’Museumburen’ werd een groot aantal
Doesburgers uitgenodigd om een avondbezoek te brengen aan het museum.
Hiervoor was een brede belangstelling. De bezoekers werden rondgeleid en uitgebreid geïnformeerd over de doelstelling en plannen van De Roode Tooren.
Iedereen was erg enthousiast en men heeft een en ander erg op prijs gesteld. Het
project werd daarnaast financieel ondersteund/gestimuleerd door de Nederlandse
Museum Vereniging.
Jongeren en scholen:
Het aantal jeugdige bezoekers is de laatste jaren enigszins dalende. Ook dit jaar
waren er weer minder jeugdige bezoekers, 827. Scholen uit de regio bezoeken in
georganiseerd verband regelmatig de exposities.
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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 bestaat er ook een aantrekkelijke speurtocht door het museum voor incidentele jeugdige bezoekers.
In samenwerking met EduArt 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 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. In dit verslagjaar bezochten ook scholen
uit Velp en Hummelo het museum in het kader van het Middeleeuwenproject.
Een aantal schoolklassen bracht een bezoek aan de tentoonstelling ‘Doesburg,
van palissadewal tot garnizoensstad’.
Tijdens het speciale schoolproject van de Doesburgse Carillonstichting hebben
diverse schoolklassen uit de bovenbouw het museum bezocht.
Op zaterdag 18 oktober werd weer deelgenomen aan de Gelderse Museumdag,
speciaal voor kinderen. Het thema was dit keer ‘Vriend en vijand’, tevens het
thema van de Dag van de geschiedenis. De door Gelders Erfgoed aangeleverde
posters met opdrachten inspireerden de kinderen tot originele activiteiten.
Ook werd op deze dag de nieuwe speurtocht door het museum geïntroduceerd.
Uitbreiding en actualisering diverse ruimtes:
Rotary Doesburg verraste ons museum in 2013 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
heeft het museum de herinrichting van de archeologische collectie in 2014 kunnen realiseren. De presentatie archeologie is geheel vernieuwd. In de op maat
gemaakte vitrine voor o.a. de boomstamkano van de Bevermeer (275 na Chr.)
zijn ook de beide skeletjes, gevonden bij de verbouwing van de Doesburgse
Gasthuiskerk in 2013, opgenomen. Inmiddels zijn de gegevens van uitgebreid
DNA onderzoek bekend. Het geslacht van het grotere skelet, in de volksmond
bekend onder de naam ’Geeske’, viel niet meer te achterhalen. Hij/zij leed ernstig aan de ziekte van Bechterew of TBC, de waarschijnlijke doodsoorzaak. Het
kleine skelet was bij overlijden ongeveer 1 jaar oud, de doodsoorzaak onbekend.
Beiden blijken via mitochondrisch DNA (via de vrouwelijke lijn) niet verwant.
Zij zijn beide in één kist bijgezet rond 1700. Merkwaardig genoeg niet bij de rest
van de doden op het kerkhof van de Gasthuiskerk of bij de Martinikerk.
In 2014 is ook een begin gemaakt met de restyling van de ruimte ’geestelijk
leven en openbaar bestuur’. Teksten en presentatie zijn aangepast, verbeterd en
uitgebreid. Er zijn zaalteksten gemaakt en in het Engels en het Duits vertaald. De
reacties van het publiek zijn positief. De commissie, bestaande uit Nina
Herweijer, Dorien Hagedoorn, Francien Mulder en Carel Rensing, komt regelmatig bijeen en zal ook de andere ruimtes aanpakken.
De landelijke vergoeding voor het project Museumburen en de inbreng van de
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Vrienden van De Roode Tooren maakten het mogelijk ook in de ruimte ’geestelijk leven en openbaar bestuur’ de vitrine van de brandbestrijding te vervangen
en te vergroten. Zo kunnen meer van de gerestaureerde leren brandemmertjes
geëxposeerd worden.
Virtuele bezoekers:
In 2014 werd ook onze website operationeel: www.deroodetooren.nl. Sander
Snijders (Diabola, Drempt) beheert de website en is met verdere uitbreiding aan
de slag. In het komende jaar moet een en ander afgerond worden en zal ook de
vogelwerkgroep worden geïntegreerd.
Exposities:
’Alwin Kok, magisch realisme langs de IJssel’, expositie t/m 4 mei. Ook dit keer
waren een aantal doeken gewijd Doesburg. Maarten Lindner van Doesburg TV
maakte speciaal een documentaire over Alwin Kok. De verkoop-tentoonstelling
was een groot succes. 4.413 belangstellenden bezochten deze expositie; er werden vier werken verkocht.
‘Kastelen en adellijke huizen langs IJssel en Oude IJssel’. Expositie t/m 1 maart
2015. De tentoonstelling geeft veel informatie over de geschiedenis van diverse
huizen en toont vele kaarten en afbeeldingen vanaf de 17e eeuw. Fred van
Daalen, de bekende landschapsfotograaf, heeft alle objecten in de huidige tijd
vastgelegd. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt in het kader van het
project IJssel-ID, dat de identiteit van de IJsselvallei in kaart wil brengen. Tot en
met 31 december 2014 bezochten reeds 6.561 belangstellenden deze expositie.
Activiteiten:
09 t/m 12 juli: Doesburg Binnenste Buiten. Ruim 460 belangstellenden bezochten het museum tijdens deze drukke dagen in Doesburg. Ook was er weer een
quiz, dit keer natuurlijk over kastelen en adellijke huizen.
18 oktober: Gelderse Museumdag, speciaal voor kinderen. Het thema was dit
keer ‘Vriend en vijand’, tevens het thema van de Dag van de geschiedenis.
Museumwinkel:
De erfgoedwinkel voorziet in een behoefte voor het publiek en brengt het
museum extra (noodzakelijke) inkomsten. De winkelcommissie is steeds op zoek
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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 bijna 100 raambiljetten (in twee formaten) verspreid.
De Regiobode, Doesburg TV en de website Doesburg Direct nemen regelmatig
bijzondere bijdragen over onze activiteiten op.
Sinds enige tijd 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 de collectie, wordt er in overleg met de schenker naar een
andere museale bestemming gezocht of gaat het object retour naar de schenker.
Aangekocht werden:briefkaart met afbeelding pand Kerkstraat/Markt noordzijde
met tekening van H.P. Berlage; sluitzegels (cinderella’s) van Doesburgse bedrijven (o.a. Stein en zonen, fabrikanten Doesburg, Henri Stronkman Doesburg,
binnen- en buitenlandse likeuren, J.H. Schmitt & Zn, Gaskoffiebranderij Doesburg); twee kinderboekjes (1966, Cantecleer), ‘Jan Klaassen krijgt een feestmuts’ en ‘Jan Klaassen vindt de koningskroon’. Geïllustreerd door Paul Whistler
(1938-1974), schoonzoon van Jan Homan, werkte o.a. te Doesburg (atelier
Heerenstraat); sierbloempot, groen, pottenbakkerij ‘De IJsel’; asbak, blauw
gespikkeld, ‘Proficiat Mill-Hill Fathers’, pottenbakkerij ‘de IJsel; schilderij
‘Veerhuis met stoomtram op de schipbrug te Doesburg’, schilder Kreeftenberg;
vestingplattegrond Doesburg 17e eeuw (ingekleurd) door Joan Bleau; aquarel
van Maximiliaan Leopold Kitzinger (1811-1882), werkte en overleed te Angerlo.
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. In 2015
worden de criteria aangepast en zal weer een nieuwe toetsing worden voorbereid.
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.
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Depot:
In wisselende samenstelling komt het bestuur elke maandagavond bijeen voor
depotbeheer en onderhoud.
Omdat de huidige opslagruimte van ons ‘buitendepot’ moest worden ontruimd
i.v.m. een wijziging van de bestemming zijn deze spullen tijdelijk elders opgeslagen. In de eerste helft van 2015 zal hiervoor een definitieve andere passende
locatie moeten worden gevonden.

LAMBERT WESTERASTICHTING
De Lambert Westerastichting is genoemd naar ons eerste erelid Lambert Westera,
opperwachtmeester bij de plaatselijke politie. Hij was degene die direct na de
oorlog begon met het verzamelen van ’historische curiositeiten’. Deze kleine
verzameling, die zich bevond op het politiebureau en die later werd ondergebracht in een oudheidkamer op de zolder van het stadhuis, is de aanzet geweest
tot de oprichting van ’Stad en Ambt Doesborgh’ (1950). Voor deze pioniersactiviteiten is de heer Westera later tot erelid benoemd.
De activiteiten van de vereniging werden in de jaren vijftig/zestig van de vorige
eeuw geleidelijk minder en eind jaren zestig werd er een nieuwe start gemaakt.
De ledenactiviteiten kregen meer inhoud en de ’museumverzameling’ groeide
gestaag. De oudheidkamer op de zolder van het stadhuis werd verruild naar een
ruimte beneden, de voormalige secretarie (1971). Ook hier werd het ruimtegebrek al snel gevoeld.
Toen Doesburg in 1975 de beschikking kreeg over een nieuw politiebureau
kwam het oude bureau (Roggestraat 9-11) vrij. Uitgebreid overleg met het
gemeentebestuur van Doesburg resulteerde in de verwerving van genoemd pand.
Ingewonnen advies gaf aan dat het om diverse redenen verstandig was om het
onroerend goed onder te brengen in een aparte stichting. Deze stichting kreeg,
met toestemming van de kinderen, de naam van de inmiddels overleden heer
Westera. De restauratie/verbouwing kon casco worden uitgevoerd in het kader
van een speciale werkgelegenheidsregeling. De overige werkzaamheden werden
geheel in eigen beheer uitgevoerd.
Het pand, vroeger bekend als De Roode Tooren (naar de 16e eeuwse stadsge-
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vangenis 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 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.

WERKGROEPEN
Jaarverslag Archiefwerkgroep 2014
Zoals aangekondigd in het jaarverslag over 2013 is de werkgroep in januari 2014
begonnen met het transcriberen van de rekening van gasthuismeester Jan Otten
over het jaar 1614. Omdat de begin- en einddatum van de jaarrekeningen in deze
tijd altijd Sint Petrus ad Cathedram (22 februari) was, betreft die rekening in feite
de periode van februari 1614 tot februari 1615. De transcriptie is bijna voltooid
en waarschijnlijk kunnen we deze in februari 2015 afronden, dat is dan precies
400 jaar na het opmaken van de rekening.
Bij het transcriberen is weer de gebruikelijke werkwijze gevolgd: het
Streekarchief maakt foto’s van het handschrift, de leden van de werkgroep krijgen in groepjes van twee een paar bladzijden als huiswerk op en het resultaat
daarvan bespreken we in de maandelijkse bijeenkomsten in het archief, waar het
originele handschrift op tafel ligt. Daarna maakt de secretaris – Henny Henrix –
een tweede versie, die nog door één van de leden – dit jaar Anna Marie Kutsch
Lojenga – wordt gecontroleerd. Voordat de transcriptie definitief wordt kijkt
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bovendien Jan Weustink telkens of de optellingen die de gasthuismeester aan het
eind van elke bladzijde maakt wel kloppen. Dat blijkt lang niet altijd het geval te
zijn, geen wonder als je kijkt naar de verschillende maten, gewichten en geldeenheden die men gebruikte.
Welk project we na de rekening van 1614 ter hand gaan nemen is nog niet zeker.
Voorlopig beginnen we met de volgende bewaard gebleven gasthuisrekening, die
van 1616, maar daarna stappen we waarschijnlijk over naar archiefstukken van
andere aard. Dat betekent trouwens niet dat het werk aan de rekeningen ons verveelt. Het is interessant om te zien waar het geld van het Gasthuis aan werd
besteed: graan, vis, vlees, groenten e.d. naast hout en turf voor de verwarming en
de keuken, maar ook werkloon voor timmer- en metselwerk, het dorsen van
graan en allerlei vervoer. De verschillende bedragen laten ook iets zien over de
onderlinge verhoudingen tussen de waarde van bijvoorbeeld het loon voor het
dorsen en het graan zelf.
Enkele werkgroepleden zijn ook dit jaar verder gegaan met het werk aan het oude
Gasthuisboek. De laatste artikeltjes zijn geschreven en Liesbeth Rensing heeft
een lijst van vreemde woorden opgesteld, evenals een register van persoonsnamen. Aan het register van veldnamen wordt op het ogenblik de laatste hand
gelegd en intussen worden illustraties bij elkaar gezocht. Het moment van publicatie nadert.
De voor oktober 2014 geplande excursie naar het Gelders Archief in Arnhem kon
op het laatst niet doorgaan. Maar de uitnodiging ligt er nog steeds en zal zeker in
2015 worden verzilverd.
Ook in 2014 zijn we weer gastvrij ontvangen in het Streekarchief door Alex
Koster en zijn medewerkers, in het bijzonder Diny Kirchhoff.
De samenstelling van de werkgroep is in zoverre veranderd dat Berend Arentsen
helaas afscheid heeft genomen. Nieuw toegetreden is Bert Klees. De werkgroep
had per 1 januari 2015 de volgende leden: Gerrit Banda, Margreet Frankot,
Henny Henrix (secr.), Pim de Jonge, Bert Klees, Carl König, Anna Marie Kutsch
Lojenga-Rietberg, Frank Lange, Ton Pos (vz), Carel Rensing, Liesbeth RensingVeenenbos en Jan Weustink.
Na de afsluiting van dit verslag kwam het droevige bericht van het overlijden van
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Anna Marie Kutsch Lojenga. Zij was sinds 2003 lid van de werkgroep en heeft
daar een belangrijke rol in gespeeld, niet alleen door haar bijdragen aan het werk,
maar ook door haar hartelijke en opgewekte persoonlijkheid. Wij zullen haar erg
missen.
Ton Pos
Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh
Vier jaar op rij hebben we delen van de Fraterwaard geïnventariseerd op broedvogels. En met veel plezier. De laatste keer hebben we ook nog een aanvullend
gedeelte gedaan en daarmee hebben we nu de meest interessante gebieden in de
Fraterwaard onderzocht. Opvallend in de telresultaten was dat het gedeelte
Dollemansstede het kleinste aantal primaire weidevogels telde. Bijzonder was
ook dat we dit jaar twee paar watersnippen konden bijschrijven in het lijstje
broedvogels. Uiteraard waren er veel meer snippen te zien. Tijdens de eerste
inventarisaties vlogen soms wel tien of vijftien snippen op uit de kreken. We
dachten natuurlijk: stom dat we die beesten nu verjaagd hebben. Maar toen we
even later het plasje achter ons lieten, zagen we de snippen weer terugkeren naar
hun natte stekkie. Kennelijk kunnen ze zo’n eenmalige verstoring wel hebben.
Ook nu weer hebben we genoten van de zang van wulp, grutto, tureluur en kievit. Onvergetelijk was het toen een wulp met veel misbaar een wilde achtervolging inzette op een grutto. Zo te zien was die grutto een bedreiging of concurrent
voor de wulp. Na enkele honderden meters achter elkaar aangejakkerd te hebben
vond de wulp het wel genoeg en staakte zijn actie.
Voor de vierde keer hebben we kunnen constateren dat in de Fraterwaard nog
steeds mogelijkheden zijn voor weidevogels. In de conclusies en aanbevelingen
die ook nu weer door Frans zijn verwoord klinkt echter duidelijk door dat, willen we die weidevogels behouden, er nog wel wat werk aan de winkel is.
Naast broedvogels is er ook weer de nodige aandacht geweest voor roofvogels
en uilen. Frans hoopte op een herstel van de muizenpopulatie en hij kreeg inderdaad, zoals hij het zelf zegt ’een explosie van muizen’. Dat was te merken aan
het aantal territoria maar ook aan het broedsucces. Vrijwel alle soorten roofvogels en uilen hadden grotere legsels. Een paartje kerkuilen spande de kroon
met een nest van maar liefst negen jongen.
Al een aantal jaren zagen we tijdens het tellen van de ganzen in de Fraterwaard
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wel eens een slechtvalk. Meestal zat hij of zij dan op een paaltje en keek dan eens
links en dan weer rechts maar maakte weinig aanstalten om voor ons zo’n spectaculaire jacht op waterwild op te voeren. Uiteindelijk vloog ie weg en verdween
uit ons gezichtsveld. Slechts één keer heb ik hem paniek zien zaaien onder een
flink aantal eenden. Zo’n beeld blijft wel in je geheugen hangen. Dit jaar zijn de
slechtvalken met z’n tweeën. Daarom is er ook een kast geplaatst op de kerktoren van Doesburg. We wachten de ontwikkelingen af.
Frank is inmiddels helemaal ingeburgerd op Bingerden en verzorgt daar nu de kleine kastjes en telt en regelt en timmert. Alfons doet dat voor de kleine kastjes in de
Groene Bedstee. Alfons en Frank maakten een optelsommetje aan het eind van het
seizoen en toen bleek dat ze huisvesting hadden geboden aan zo’n 180 kool- en
pimpelmezenouders. Deze mezenouders brachten samen 700 jongen groot.
In februari was de vogelwerkgroep actief rond de ’Kolk van Smit’. Omdat de
kolk dreigt dicht te groeien moet regelmatig enig snoeiwerk worden verricht.
Helaas was het die dag heel slecht weer en daardoor vlotte het werk ook niet zo
erg. We zullen dus nog wel een keer of misschien zelfs wel twee keer terug moeten om het werk af te maken.
Een bezigheid van de vogelwerkgroep, waar we tot nog toe geen aandacht aan
besteedden in het verslag, is de jaarlijkse PTT-route. Toch zijn we al sinds 1983
bezig met deze transecttellingen. Een transect is een route van ongeveer twintig
kilometer, die representatief is voor het landschap waarin hij ligt. Op zo'n transect worden op twintig vaste punten precies vijf minuten lang alle vogels geteld
die worden waargenomen, gezien en/of gehoord. In het jaarverslag is te lezen wat
zo’n PTT-telling inhoudt en hoe leuk het is. Het tellen van de ganzen in de
Fraterwaard is elk jaar een heel plezierige bezigheid gedurende de wintermaanden. Het dwingt je om ook in minder aangename weersomstandigheden er op uit
te trekken. En als je eenmaal in Fraterwaard rondloopt is er, naast de soms enorme aantallen ganzen, altijd nog wel iets anders dat je aandacht vraagt. Je bent
dan extra blij dat je toch weer bijtijds je bed bent uitgestapt zodat je in de waard
kunt genieten van grote zilverreigers, tientallen kramsvogels of een hand vol putters. In het jaarlijks verschijnende verslag is bij het ganzenverhaal ook te zien
wat er nog meer werd gezien tijdens het ganzentellen. Het verslag ligt in het
museum ter inzage.
Aloys Sanders
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Totaal €

Inkomsten €
contributie leden
bijdragen verenigingsactiviteiten
rente
diverse ontvangsten
cursus 1940-1945

6.840,00

7.381,16

8.525,00

6.100,00 6.600,50 6.300,00
510,00
562,75
310,00
170,00
185,19
170,00
60,00
32,72
1.745,00

begroting realisatie begroting
2014
2014
2015

Totaal €

saldo vereniging +

Uitgaven €
afdracht contributie (1/3 deel)
lezingen en excursies
overige verenigingsactiviteiten
informatiebulletin
cursus 1940-1945
promotie
lidmaatschappen
administratiekosten
kosten internet
bankkosten
kantoorbenodigdheden
werkgroepen
vrijwilligers
representatie
overige uitgaven

Financieel overzicht Stad en Ambt Doesborgh 2014 / begroting 2015

6.840,00

7.381,16

29,56
8.525,00

2.030,00 2.200,17 2.100,00
1.430,00 1.019,05 1.340,00
360,00
216,71
550,00
1.125,00 1.322,04 1.300,00
1.345,00
100,00
221,18
75,00
115,00
300,00
691,91
595,00
620,00
675,34
670,00
250,00
231,86
250,00
200,00
58,23
100,00
151,37
150,00
75,00
205,48
75,00
243,26
225,00
100,00

begroting realisatie begroting
2014
2014
2015
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Totaal €

Inkomsten €
1/3 deel contributie leden
giften museum
subsidie Gemeente Doesburg
sponsoring
vrienden van het museum
overige bijdragen
bijdragen tentoonstellingen
herinrichting presentatie bodemvondsten
verkoop museumwinkel
2.200,17
7.258,49
11.696,49
485,40
1.500,00
3.424,19
2.887,00
11.414,10
5.244,86
4.300,00

1.500,00
650,00
765,00

2.100,00
6.000,00
11.500,00

saldo museum +

42.830,00 46.110,70 26.815,00

285,49

61,03
185,00
5.082,44 5.100,00
7.627,17 8.100,00
330,26
410,00
354,68
255,00
1.492,92 1.200,00
2.343,30
350,00
214,11
500,00
388,77
420,00
516,56
540,00
601,88
670,00
1.444,23
750,00
250,00
829,30
650,00
3.010,37 1.650,00
3.026,36
700,00
305,50
575,00
500,00
610,51
650,00
14.716,20

574,41
760,00
2.295,21 2.600,00

begroting realisatie begroting
2014
2014
2015
Uitgaven €
lidmaatschappen
455,00
inkoop museumwinkel
2.500,00
aankoop publicaties
100,00
kosten museumwinkel
250,00
huur museum
5.100,00
gas en electra
7.500,00
belastingen
360,00
verzekeringen
250,00
beveiliging
1.100,00
collectiebeheer
315,00
onderhoud interieur
450,00
huishoudelijke dienst
500,00
telefoon
550,00
diverse kosten
600,00
aankoop en restauratie collectie
750,00
depotvoorzieningen
250,00
promotie
250,00
tentoonstellingen
4.600,00
educatie en presentatie
500,00
vrijwilligers
250,00
aflossing fonds culturele doeleinden
verzekering tentoonstellingen
1.200,00
herinrichting presentatie bodemvondsten 15.000,00

42.830,00 46.110,70 26.815,00 Totaal €

2.030,00
4.800,00
11.400,00
500,00
1.350,00
450,00
3.300,00
15.000,00
4.000,00

begroting realisatie begroting
2014
2014
2015

Financieel overzicht Streekmuseum De Roode Tooren 2014 / begroting 2015

CONTRIBUTIEBETALING 2015
Door veranderingen in het geautomatiseerd betalingsverkeer maken wij, net als
vorig jaar, ook dit jaar weer gebruik van een op naam gestelde contributienota
voor het jaar 2015. 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
Bedrijven/instellingen € 50,-.
Uiteraard wordt een hogere bijdrage bijzonder op prijs gesteld!

VESTINGWANDELINGEN 2015
Mede door het grote succes van afgelopen jaren hebben wij besloten ook dit jaar
weer rondleidingen te organiseren op de Hoge Linie. Op zaterdag 18 april, 16
mei, 13 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september en 17 oktober, telkens om 10.00
uur, vertrekken we vanaf het viaduct bij de Van Middachtenweg/Coehoornsingel
naar de door Menno van Coehoorn ontworpen vestingwallen (Hoge Linie).
Tijdens de wandeling (ongeveer twee uur) is er aandacht voor de vestingbouw en
de natuuraspecten van het gebied.
Men dient zich tijdens openingsuren (tot vrijdag 15.00 uur) aan te melden bij
Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313-474265 of per email:
museum@deroodetooren.nl. Stevig schoeisel/laarzen aanbevolen.
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PALMPAASOPTOCHT
De jaarlijkse Palmpaasoptocht vindt dit keer plaats op zaterdag 28 maart. 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 ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door de
Doesburgse Ondernemers Vereniging.

STOLPERSTEINE
In het kader van 70 jaar bevrijding hebben we vorig jaar een speciale folder uitgegeven over de Bevrijdingsroute Doesburg. Als vervolg hierop is nu een folder
beschikbaar over de ’Stolpersteine’ in Doesburg. Ook deze uitgave is gratis voor
belangstellenden in het museum verkrijgbaar. Een exemplaar gelieve u bijgesloten aan te treffen.

DOESBURG VIERT FEEST, 1937 EN 1987
Naar aanleiding van Doesburg 777 vindt er in ons museum van 28 maart t/m. 16
mei een tentoonstelling plaats onder de titel ’Doesburg viert feest, 1937 en 1987’.
Aan de hand van veel beeldmateriaal, affiches, objecten en souveniers komen de
vele herinneringen aan de uitgebreide stadsfestiviteiten in die jaren ongetwijfeld
weer boven. Onderstaand de Koepoortstraat tijdens de feesten van 1937.
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Stoomrijtuigfabriek en carrosserie automobiles van Donderwinkel in de Meipoortstraat, 1880

GEMAAKT IN DOESBURG
In het kader van het provinciale festival ’Gemaakt in Gelderland’ partciperen wij
in dit project met de speciale tentoonstelling ’Gemaakt in Doesburg’. Het is de
bedoeling een beeld te geven van een deel van de vele kleine bedrijfjes die in de
19e en 20e eeuw in Doesburg gehuisvest waren. Inmiddels allemaal dus verdwenen. Van sommige zijn prachtige foto’s of briefhoofden bewaard gebleven;
van enkele zelfs producten of productiemiddelen. De voorbereidingen zijn op dit
moment in volle gang. Naar verwachting zal er o.a. aandacht zijn voor de volgende thema’s: koffiebranderij, zadelmakerij, schaatsenfabriek, pottenbakkerij,
fietsenfabricage, vernis- en politourfabriek, rijtuig- en carrosseriefabriek, stoomkorenmolen, sigarenmaker, scheepstimmerwerf, mosterdmolens, steenfabriek,
ijzergieterij, zuivelbereiding, balletjesfabriek, tabakskerverij.
Aan het project is voor het onderwijs, in samenwerking met de Doesburgsche
Mosterdfabriek, ook een educatief programma gekoppeld.
Naast objecten en beeldmateriaal uit eigen collectie van De Roode Tooren, wordt
gebruik gemaakt van belangrijk beeldmateriaal uit het Doesburgse stadsarchief.
Ook worden er interessante zaken beschikbaar gesteld door nazaten van toenmalige ondernemers en verzamelaars. Mochten er onder onze leden/lezers nog mensen
zijn die beschikken over aanvullend materiaal dan zijn we uiteraard zeer belangstellend. De expositie ’Gemaakt in Doesburg’ begint op zaterdag 12 juni a.s.
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HERINNERINGEN
bij een foto van Sini Everdij-Wermers te Wageningen
Bij het doorbladeren van wat oude boeken vond ik deze foto.
Hij is te mooi om zo maar weg te doen en ik denk dat met mij veel oude
Doesburgers ook herinneringen hebben aan de volgende personen.
De foto is waarschijnlijk gemaakt in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In het
midden van de Kloosterstraat tegenover de r.k. pastorie stond een dubbele
woning. Rechts daarvan woonde de familie Van Westen en links de familie
Geerlings. De dame rechts is mejuffrouw Geerlings. Ze woonde samen met haar
broer. Haar vader was de dichter van het Gelders Volkslied: ’Waar de beuken,
breede kronen, ons heur koele schaduw biën.’ enz.
De vrouw met de fiets is Wilhelmien ter Laak. Zij bezorgde groente en fruit. Zij
woonde met haar zussen in de Ooipoortstraat. De dames stonden vijandig tegenover het gebruik van water en zeep. Ze hadden een groente/snoepwinkel. Als je
er een reep chocolade kocht, kwatta in die tijd, haalden ze er eerst de wikkel af,
want als je genoeg kwatta-soldaatjes inleverde kreeg je een cadeau.
De oudste van de zusters was Marie. Zij verbouwde de meeste groente voor de
winkel op een stuk land achter in de Kraakselaan, voorbij de r.k. begraafplaats.
Haar zuster Wilhelmien ventte deze groente uit in de stad; aanvankelijk met een
handkar, later met de fiets.
Dina, de derde zus, beheerde de winkel en borduurde. Deze borduurwerken verkocht ze, maar werden ook vaak cadeau gedaan.
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De jongste, Anneke, werd door haar zussen ’het kleine ding’ genoemd. Ze naaide voor andere mensen. Ook toen al waren de dames een bezienswaardigheid,
maar ze pasten toch wel in het leven van alle dag. Ik denk dat veel oudere mensen en oud-Doesburgers nog veel over deze dames zouden kunnen vertellen.
Zo kwam bij mijn broer en zus ook een prachtig verhaal naar boven. Toen mijn
man en ik in 1967 trouwden kwamen Dina en Anneke op de receptie. Dat deden
ze trouwens bij elke trouwerij in Doesburg. Ze brachten dan een borduurwerk mee
en zetten zich op de stoelen van het bruidspaar. Daar hebben ze een groot gedeelte van de middag gezeten. Sommige bruiloftsgasten keken er vreemd van op.
Het is een van de verhalen die nogal eens opgehaald worden als we met onze
familie bij elkaar zijn. Wat je je toch allemaal herinnert als je de kast opruimt.
Sini Everdij-Wermers

CURSUS COMPUTERGENEALOGIE
Op de dinsdagen 6, 13 en 20 oktober 2015 zal er door de gezamenlijke historische verenigingen in de gemeente Bronckhorst een cursus computergenealogie
aangeboden worden. Ook niet-leden kunnen zich hiervoor aanmelden.
Ook Stad en Ambt Doesborgh maakt, vanwege het werkgebied Hummelo en
Keppel, deel uit van dit samenwerkingsverband.
De cursus wordt verzorgd door Wim Ruiterkamp uit Vorden. De kosten bedragen
(incl. kopje koffie) € 25,- voor leden en € 30,- voor niet-leden. Het cursusmateriaal zal vooraf per e-mail worden toegezonden.
Doel is om te leren hoe een familiestamboom kan worden opgezet met behulp
van de computer. De onderwerpen zijn: gegevens verzamelen, gegevens opslaan,
gegevens publiceren. Tijdens de cursus zullen er talloze voorbeelden getoond
worden. Ook zal er volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van het gratis genealogieprogramma
Aldfaer. Op de eerste avond zal er o.a. instructie gegeven worden over het installeren van dit programma op de eigen computer.
Cursuslocatie is museum Smedekinck, Pluimersdijk 5, 7021 HW
De aanvangstijd is 19.30 uur.

Zelhem.

Van de deelnemers wordt verondersteld dat zij vanwege het gebruik van Aldfaer
beschikken over een eigen laptop, tablet of PC, gebaseerd op Microsoft Windows
en een printer. Daarnaast dienen zij een redelijke kennis te hebben van tekstverwerking, web browsen (b.v. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) en
het op internet zoeken (b.v. met Google).
Verdere informatie en aanmelding kan via e-mail: museum@deroodetooren.nl.
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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
Evenementenservice Alfun bv
Coffee Fresh Westhoff bv
Hubo 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
Youprinting.nl
Viking Adventure Sports
LBN Assist
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts

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
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Edisonstraat 60
Meipoortstraat 55
Industriepark 7b
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 34

28

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

