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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 110, mei 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 7 mei 2015:
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg

Hooibergen in soorten en maten
hooibergen van het zand en van de klei

lezing door drs. Suzan Jurgens te Apeldoorn



2

Hooibergen in soorten en maten
hooibergen van het zand en van de klei

Hooibergen, haverbergen, parapluutjes, stoltenbergen... Voor dit bouwwerkje
met in hoogte verstelbaar dak zijn nog veel meer benamingen in omloop, die
samenhangen met het gebruik en de constructie. Suzan Jurgens doet hier al jaren-
lang onderzoek naar, in binnen- en buitenland, waarbij ook de geschiedenis van
de hooiberg, van de prehistorie tot heden, niet vergeten wordt. Zo blijken er vele
regionale verschillen te zijn, die vaak terug te voeren zijn op de mogelijkheden
die de grond bood en de grootte van de bedrijven. Hoewel traditie niet uit het oog
mag worden verloren blijken veel verschillen een functionele achtergrond te
hebben, al is hiervan nog lang niet alles bekend.
In de lezing zullen al deze aspecten aan de orde komen, met zeer veel foto-
materiaal, dat een kijkje biedt in een wereld die zo goed als verdwenen is. Ook
rond Doesburg is de hooiberg op zijn retour. Wel worden er in den lande tegen-
woordig weer nieuwe gebouwd, meestal zonder agrarische functie en soms meer,
maar meestal minder gelijkend op het origineel. Kennelijk raakt de hooiberg aan
nostalgische gevoelens over het platteland. De hooiberg hoort bij Nederland!

Suzan Jurgens is historisch geograaf. Zij is destijds aan de Universiteit Utrecht
afgestudeerd op het onderwerp ‘Hooibergen en vloedschuren in het Gelders
rivierengebied’. Sindsdien heeft het onderwerp haar niet meer losgelaten en
heeft zij in binnen- en buitenland onderzoek naar hooibergen verricht en daar-
over gepubliceerd. Zij is wetenschappelijk adviseur van de in 2005 opgerichte
Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland.
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Hooibergen in soorten en maten
hooibergen van het zand en van de klei

lezing door drs. Suzan Jurgens te Apeldoorn

op donderdag 7 mei 2015, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg
Toegang leden gratis, niet-leden Euro 5,00 p.p.

Han sniJDers 40 Jaar bestUUrsLiD staD en ambt DoesborgH

Tijdens de jaarvergadering van 19 maart j.l. werd Han Snijders in het zonnetje
gezet voor zijn 40-jarig bestuurslidmaatschap van onze vereniging.
Voorzitter Rinus Rabeling stond uitgebreid stil bij deze lange periode. Het was in
1975 dat Han als jonge, bijzonder in historie geïnteresseerde, deelnemer aan een
hobbytentoonstelling in de Grote of Martinikerk was opgevallen. Al snel bleek
hij bereid toe te treden tot het bestuur. De vereniging was op dat moment volop
bezig met de plannen om van de oudheidkamer in het stadhuis te ver-
huizen naar een heus museumpand aan de Roggestraat. Er moest veel zelfwerk-
zaamheid worden ingebracht. Han heeft daar met diverse anderen fantastisch
invulling aan gegeven. Ook de technische en creatieve oplossingen bij de inrich-
ting vroegen veel aandacht. De opening volgde in 1977. In 1987 volgde alweer
een zelfde soort project, weliswaar kleiner, bij de uitbreiding met Roggestraat 13.
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Er volgden vele tentoonstellingen. Als er technische ondersteuning nodig was
werd Han ingeschakeld. Met name bij het creëren van presentaties met kostuum-
figuren kwamen zijn kwaliteiten volledig tot zijn recht. Een van de ‘producten’,
het ijsdiorama bij onze tentoonstelling ‘IJspret’, is daarna nog door het hele land
gegaan! Als beheerder van onze collectie historische wapens wordt hij weleens
gekscherend ‘de grootste crimineel van Doesburg’ genoemd. Alle zaken betref-
fende beveiliging, brandweerinspectie, gebruiksvergunning en AED zijn bij Han
al vele jaren in goede handen. Ook zijn aandacht voor onze museumetalage
ondervind veel waardering.
‘We hadden het al vroeg gezien in de jongeman van toen...’, aldus de voorzitter.
Later volgden Doesburg en Oranje, Doesburg Binnenste Buiten, de Sinterklaas-
intocht, en wat al niet meer. De waardering voor die jarenlange inzet werd
getoond door de overhandiging van een fraaie ets van de voormalige Doesburgse
smidse op de Markt. Voor zijn vrouw Ria was er uiteraard een bloemetje.

sCoUting en mUseUm ‘Poetsen’ De stoLPersteine

Zaterdag 11 april hebben een aantal padvindsters van Scouting Doesburg in
samenwerking met Streekmuseum De Roode Tooren, 10 Stolpersteine (struikel-
stenen) opgepoetst. De steentjes (messing plaatjes) waren in de loop der jaren erg
vuil geworden en bijna niet meer zichtbaar. In deze tijd van alle herdenkingen in
het kader van 70 jaar bevrijding is het zeker van belang om ook stil te staan bij
onze weggevoerde en omgekomen Joodse inwoners.
Ter herinnering aan dit feit werden in mei 2009 in de stoep/straat voor hun woon-
huis van destijds tien zgn. ‘Stolpersteine’ aangebracht. Op de ‘stenen’ is een mes-
singplaatje met daarop gegraveerd de naam, geboortedatum, deportatie-/overlij-
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densjaar en plaats. Hannie Sternfeld, die de oorlog overleefde, koos voor haar
omgekomen vader Maurits Sternfeld, voor een plexiglas plaatje. Dit plaatje is
aangebracht op de achtergevel van het woonhuis van toen. Zij had moeite met de
gedachte dat er ook in deze tijd weer over de omgekomenen zou worden gelopen.
Het project Stolpersteine, van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, heeft in heel
Europa een enorme weerklank gevonden. Inmiddels zijn in achttien landen ruim
50.000 van deze gedenkstenen geplaatst.
In het museum werd het verhaal uitgebreid toegelicht en na afloop nagepraat. De
jonge padvindsters waren erg onder de indruk.
Het is de bedoeling dat Scouting en Streekmuseum De Roode Tooren elk jaar dit
initiatief, omstreeks de bevrijdingsdatum van Doesburg 16 april, herhalen.

DoesbUrg Viert Feest, 1937 en 1987

Expositie in De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg t/m 16 mei a.s.
In 1937 werd, ondanks de moeilijke economische tijden, het 700-jarig bestaan
van de stad uitbundig gevierd. Straten werden versierd, stadspoorten opgericht
en er werd een groot aantal activiteiten en feestelijkheden georganiseerd. Sport-
wedstrijden, straatfeesten, een allegorische en een historische optocht. Heel de
bevolking vierde mee.
In 1987 begon de Stichting Doesburg 750 al vroeg met de voorbereidingen. Alle
geledingen van de bevolking werden hierbij betrokken. De werkgroep Reünie
haalde de mensen bijeen, die de vieringen in 1937 nog hadden meegemaakt.
Scholen, sportverenigingen, culturele instellingen, heel de bevolking, waaronder
ook de Turkse en de Molukse inwoners, vierde feest.
De expositie tracht van beide feesten een impressie te geven, waarin velen, oud
en jong zich zullen kunnen herkennen.
De tentoonstelling is een samenwerking tussen Streekmuseum De Roode Tooren
en Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg en werd mede mogelijk gemaakt
door de Stichting Doesburg 777.
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VrienDen Van De rooDe tooren
De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:

-  Warenhuis Staarink Markt 7 Doesburg
-  ARCX Monumentenzorg Bergstraat 41 Doesburg
-  Monumentenvereniging 15 april 1945 Postbus 95 Doesburg
-  Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
-  Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
-  Evenementenservice Alfun bv Eekstraat 2a Doesburg
-  Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
-  Hubo Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
-  Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
-  Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
-  Stein Boeken Gasthuisstraat 16 Doesburg
-  Döneria Pizzeria Kerkstraat 57 Doesburg
-  Brasserie Het Zesde Zintuig Roggestraat 1 Doesburg
-  BMV Advies Innovatieweg 13c Doetinchem
-  Restaurant De Liefde Ph. Gastelaarsstraat 5a Doesburg
-  Restaurant De Bonte Hond Roggestraat 8 Doesburg
-  Garage Schel BV De Koppeling 1 Angerlo
-  JRS Bedrijfssupport Rietmaat 36 Doesburg
-  Only for Men Barend Ubbinkweg 9 Doesburg
-  LekkerszenZo Kerkstraat 6 Doesburg
-  Chinees Restaurant Xiang Man Meipoortstraat 54 Doesburg
-  Café Du Midi Meipoortstraat 1 Doesburg
-  Heel Metaal BV Edisonstraat 28 Doetinchem
-  Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Zelhemseweg 14 Hummelo
-  Revelman Woonkunst Grutstraat 41-47 Doetinchem
-  Hillenaar Optiek Kerkstraat 21 Doesburg
-  Rootz Hair and Care Kerkstraat 12 Doesburg
-  Youprinting.nl Edisonstraat 60 Doetinchem
-  Viking Adventure Sports Meipoortstraat 55 Doesburg
-  LBN Assist Industriepark 7b Zelhem
-  Robaard Interieurbouw Doormansingel 16 Doesburg
-  Diabola Gildeweg 20 Drempt
-  Etos Doesburg Meipoortstraat 11a Doesburg
-  Hoog&Kamp Makelaars Kerkstraat 31 Doesburg
-  Sonneveld Rijwielen Gasthuisstraat 20 Doesburg
-  Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Kerkstraat 34 Doesburg
-  Doesburgkunst.nl Burg. Nahuyssingel 34 Doesburg


