Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 111, juni 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

In dit nummer:
- 20 juni a.s., Dag-excursie naar houtzaagmolen Agneta in Ruurlo en
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge te Borculo;
- 25 juni a.s., Lezing ’Met de hond en de hondenkar terug in de historie’,
door Bert Willemen te Rijen;
- Wie heeft belangstelling om vrijwilliger te worden in een van de leukste
musea van de regio?
- Nieuwe expositie ’Gemaakt in Doesburg, twee eeuwen bedrijvigheid’
in ons museum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13, Doesburg
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dagexcursie HOuTZaagMOLeN agNeTa iN ruurLO eN
BOerderiJMuseuM de LeBBeNBrugge Te BOrcuLO
op zaterdag 20 juni 2015, vertrek om 10.00 uur vanaf parkeerplaats De Bleek.
Deelnamekosten incl. koffie/thee en broodjes tijdens lunchpauze
voor leden Euro 10,00, niet-leden Euro 13,00 p.p.
De windmolen Agneta te Ruurlo bestaat al ruim anderhalve eeuw. Eerst heeft ze
dienst gedaan als koren-, pel- en oliemolen. In 1914 is de molen omgebouwd tot
zaag- en korenmolen.
De Agneta is een ronde stenen stellingmolen die is ingericht met een koppel
stenen op de stellingzolder en een zaagraam op de begane grond.
Ruim 100 jaar worden op de molen diverse inlandse houtsoorten gezaagd. In het
begin op windkracht en later tevens m.b.v. een elektromotor. Het zaagmechanisme waar destijds mee begonnen is, is nog steeds in de molen aanwezig. Voor
enkele speciale doeleinden wordt dit zogenaamde zaagraam nog steeds gebruikt.
Daarnaast geeft de Stichting Vrienden van de Molen Agneta geregeld zaagdemonstraties in de windmolen. Zo ook vandaag tijdens onze excursie.
In de loop der jaren zijn de zaagschuren rond de molen diverse keren uitgebreid.
Hierin zijn tegenwoordig machines aanwezig om op een efficiënte wijze het hout te
bewerken tot het gewenste eindproduct. Ook het hanteren van de zware stammen
gebeurt met hedendaagse hulpmiddelen. Op het buitenterrein liggen de diverse houtsoorten opgeslagen. Daarnaast houdt men voorraad op diverse plekken in binnen- en
buitenland, zodat men altijd snel over geschikte stammen kan beschikken.
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In 1931 lukte het de meester H.W. Heuvelstichting ’De Lebbenbrugge, een bijzondere oude Saksische boerderij, aan te kopen. De boerderij, eens een jachthuis
van de Heren van Borculo, was tevens herberg, tolhuis en zelfs korte tijd, tijdens
de vredesonderhandelingen in Münster, een soort postkantoor.
De koop van deze boerderij had tot doel dat het nageslacht zich een voorstelling
kon maken van het leven en het bedrijf van de boerenbevolking, zoals dat in
begin 1900 was.
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Het gebouw is een niet zuiver type van een Nedersaksisch boerenhuis, maar heeft
een tweeledig karakter. Het achterhuis, de deel, daterend uit rond 1400, duidt op
een ’löss hoes’, een huis waarin mens en dier in één ruimte samen leven, terwijl
het later, zo rond 1550, voorgebouwde dwarshuis een zuiver middeleeuwse
bouwstijl heeft, die vroeger zelden op het platteland werd aangetroffen. De
Lebbenbrugge is daarom van zeer bijzondere betekenis.
Het museum is gelegen aan een oude Hessenweg, die destijds zo druk werd bereden dat in 1679 door de Staten van Gelderland het recht van tol heffen werd
verleend. De weg werd voornamelijk bereden door Duitse kooplieden, de zogenaamde Hessen, die hun waren vanuit het Duitse Münsterland naar Zutphen
transporteerden.

dagexcursie HOuTZaagMOLeN agNeTa iN ruurLO eN
BOerderiJMuseuM de LeBBeNBrugge Te BOrcuLO
op zaterdag 20 juni 2015, vertrek om 10.00 uur vanaf parkeerplaats De Bleek.
Deelnamekosten incl. koffie/thee en broodjes tijdens lunchpauze
voor leden Euro 10,00, niet-leden Euro 13,00 p.p.
De excursie gaat met eigen vervoer (carpooling) en volgt een landelijke route.
Opgave (voor 19 juni): Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313-474265
of per email museum@deroodetooren.nl.
Donderdag 25 juni 2015:
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg

MeT de HONd eN de HONdeNKar Terug iN de HisTOrie
lezing door Bert Willemen te Rijen
Tijdens deze lezing over het werk van de hond met de hondenkar wordt een uiteenzetting gegeven over hoe men, tussen 1850 en 1962, in de verschillende
beroepsgroepen met dit transportmiddel werkte. De hond, de hondenkar en de
gebruiker van dit transportmiddel lopen als een rode draad door de voordracht.
Ook komt het gebruik van de hondenkar bij de posterijen - werd officieel in 1912
ingevoerd - en in het leger aan de orde. In het kader van oorlogsvoering eind 19e
eeuw/begin 20e eeuw werd de hond verschillende functies toebedacht zoals:
koerier, bevoorrader en verkenner. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vervulden
ruim 1200 trekhonden hun militaire dienst in Nederland, soms onder de meest
moeilijke omstandigheden. Bij de demobilisatie van het veldleger in 1918/1919
werden ze uitgespannen en ’afgedankt’. De trouwe ’oudgedienden’ trokken zo de
burgermaatschappij in.
Het gebruik van trekhonden met hondenkarren in de kunst en in de reclame komt
ook aan de orde. Een afzonderlijk onderdeel vormt de trekhondenwet en de overtredingen die zoal werden gemaakt.
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MeT de HONd eN de HONdeNKar Terug iN de HisTOrie
lezing door Bert Willemen te Rijen
op donderdag 25 juni 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.
De versierde hondenkar van Pottenbakkerij ’De IJsel’ aan de Kraakselaan te Doesburg
omstreeks 1910. Het was een van de eerste transportmiddelen van de familie Welling voor de
bezorging van haar producten in de regio. We weten niet bij welke gelegenheid de hondenkar
werd versierd. Onder een hondenkar in dienst van het leger.
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Het fraaie pand van ‘De eerste Nederlandsche Stoomfabriek van alcoholische vernissen, politoeren en beitsen Stein & Zonen’ aan de Lindewal (thans op deze plek ’de Steinborg’).

geMaaKT iN dOesBurg, TWee eeuWeN BedriJVigHeid
In de komende zomerperiode wordt in de provincie Gelderland een bijzonder erfgoedfestival georganiseerd: ’Gemaakt in Gelderland’. Vele musea en organisaties organiseren tal van activiteiten in het kader van dit thema.
Streekmuseum De Roode Tooren in Doesburg toont onder bovenstaande titel een
bijzonder overzicht van verdwenen bedrijfjes die ooit in het Hanzestadje aan de
IJssel voor veel bedrijvigheid en werkgelegenheid zorgden. Er wordt aandacht
besteed aan scheepstimmerwerven (De Goede, Ankersmit, Van der Werff), potten- en aardewerkfabriek (Welling), fotografen (o.a. Kars Karen), mosterdmolens (Doesburgsche Mosterdfabriek), balletjesfabriek (Heintzberger), rijwielfabriek (Bier en Ten Hulzen), lak- en politoerfabriek (Stein), schaatsenfabriek
(Blaauw), koffiebranderijen (Lamping. Brus, Van den Bold, Verlaan), sigarenmaker (Graafsma), tabakskerverij (Van der Meulen), stoomkorenmolen (o.a.
Polman), rijtuig- en carrosseriefabriek (Donderwinkel), roomboterfabriek
(Simonsz), stoomwasserij (Barink en Janssen) en een meubelmaker (Schepers).
Onder de bedrijfjes bevinden zich drie Hofleveranciers. Fotograaf Kars
(Kasparus) Karsen werd in 1894 Hofleverancier van Moeder Weduwe Emma,
Koffiebranderij A.N. Lamping verkreeg in 1896 ook het predicaat Hofleverancier van Moeder Weduwe Emma (als kruidenier/koloniale waren) en later
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als koffiebrander ook het predicaat Hofleverancier van Koningin Wilhelmina.
Politoerfabriek Stein & Zoon krijgt het predicaat van Koningin Wilhelmina. In
1905 wordt het vanwege een bedrijfswijziging ingetrokken maar krijgt men in
1936 een nieuwe bestendiging.
De expositie ’Gemaakt in Doesburg’ is vanaf 19 juni te zien in Streekmuseum De
Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg. Geopend: dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur, zaterdag en zondag van 13.30-16.30 uur.
De toegang is gratis!

Wie

HeeFT er BeLaNgsTeLLiNg OM VriJWiLLiger Te
WOrdeN iN eeN VaN de LeuKsTe Musea VaN de regiO?
Door persoonlijke omstandigheden daalt het aantal vrijwilligers in ons museum.
Ook de gemiddelde leeftijd neemt toe.
We zijn daarom op korte termijn op zoek naar uitbreiding van ons team vrijwilligers m/v die ingezet willen worden als gastheer/gastvrouw tijdens
openingsuren. Zij ontvangen onze bezoekers, geven informatie en verrichten
lichte baliewerkzaamheden waaronder natuurlijk ook de museumwinkel.
De meeste museumbezoekers zijn enthousiast over wat er in het museum te zien
is en over de sfeer in het museum. De persoonlijke inbreng is hier groot en het
geeft voldoening als de bezoekers tevreden vertrekken en wat in de giftenpot
achterlaten. Uiteraard worden de nieuwe vrijwilligers goed geïnformeerd over
het museum en de winkel en ingewerkt in het omgaan met de kassa.
Het museum heeft ook behoefte aan handige mensen die bij de aanpassingen
voor nieuwe exposities of de inrichting en onderhoud van het museum behulpzaam kunnen zijn. Ook hier kunnen we nog wat extra handen gebruiken.
Wilt u graag deel uitmaken van ons vrijwilligersteam of wilt u meer informatie
over de werkzaamheden, neem dan contact op met Carel Rensing (0313-473147)
of Rinus Rabeling (0313-472968) of mail naar info@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
Doesburgkunst.nl

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
Burg. Nahuyssingel 34
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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
Doesburg

