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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 113, oktober 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:

- 22 oktober: lezing ’Over papiermolens, (koper)molens en wasbazen’
door Huub Ummels uit Hoog-Soeren; in Het Meulenhuus, 20.00 uur.

- 7 november excursie naar IJzermuseum en ICER te Ulft, opgave voor
deelname uiterlijk 5 november a.s.

- Informatie over Gelderse Museumdag en laatste Vestingwandeling 2015.
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Lezing op donderdag 22 oktober, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Over papiermakers, (kOper)mOlens en wasbazen

door  H.A.M. (Huub) Ummels te Hoog Soeren, oud-beleidsambtenaar cultureel
erfgoed van de gemeente Apeldoorn, daarna maakte hij nog  bijna 10 jaar deel uit

van de wetenschappelijke staf van Nationaal Museum Paleis Het Loo.

papiernijverheid
Papiermakers ontdekten in de loop van de zeventiende eeuw de gunstige omstan-
digheden van de Veluwse beken en sprengen. Op de Veluwe maakte men vrijwel uit-
sluitend gebruik van die waterkracht. Deze waterlopen vormden een systeem,
bestaande uit hoog gelegen infiltratiegebieden, lager gelegen kwelgebieden en een
beekdal. Op plaatsen waar grond- en kwelwater dicht aan de oppervlakte kwam. 
Gebruikmakend van de natuurlijke hellingen en dalen voerden de papiermakers het
water naar die punten waar het verval groot genoeg was om de molens aan te drij-
ven. Bovendien was het water vanwege het lage kalk- en ijzergehalte bijzonder
geschikt voor het maken van papier. Veel van die Veluwse papiermakers en molen-
bouwers waren waterbouwkundigen in het klein, die met groot vernuft en enorm
veel grondwerk het rijke water uit de heuvels wisten te benutten. Anders dan de aan-
wezige natuurlijke beken, zijn alle sprengen immers door mensenhand gegraven en
dat met een enorm vernuft. 

Tekening van het interieur van papiermolen ‘de Stinkmolen’ op de Grift bij Apeldoorn
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Voor intensief industrieel gebruik werden ook de aanwezige natuurlijke waterlopen
omgeleid om meerdere molens te kunnen voorzien van stromend water. De spren-
gen lopen daarom altijd wat hoger in de beekdalen dan de beek. Vanaf de molen
werd de spreng vervolgens weer teruggeleid naar de oude beekbedding. De spren-
gen waren onmisbaar voor deze regionale nijverheid. Van een industrieel proces was
absoluut nog geen sprake. Het gebruik, beheer en het eigendom van de sprengen was
vanaf het midden van de zeventiende eeuw aan een strenge reglementering onder-
hevig.
Lange tijd werd Marten Orges beschouwd als de eerste maker van handgeschept
papier op de Veluwe. Op zijn grafzerk in de kerk van Beekbergen staat namelijk ver-
meld dat hij de ‘oldeste pampiermaker’ is geweest in Gelderland. Vanaf 1606 is hij
eigenaar en stichter van de nog altijd bestaande Tullekensmolen te Beekbergen.
Echter al in 1593 kreeg Johan Steenbergen vergunning van de rekenkamer van het
Hof te Arnhem om op de Grift bij Apeldoorn een papiermolen te stichten, op een
plek waar in de 19de eeuw een Koperpletterij zou worden gevestigd. Het gebeurde
wel vaker dat bestaande molens van functie veranderden. Orges is bij zijn overlijden
ongetwijfeld de oudste papiermaker geweest in jaren, maar  niet de eerste. Ook
Arnhem kende al eerder een papiermolen en ook Doesburg geldt als een van de
allereerste plaatsen in ons land waar papier werd vervaardigd.

Opkomst papiermakerij in Tachtigjarige Oorlog
De opkomst van de Veluwse papiermakerij, maar soms ook elders, zoals bij voor-
beeld aan de Zaan, maar ook in Doesburg, heeft er alles mee te maken dat tijdens de
Tachtigjarige Oorlog het voor papier belangrijke handelscentrum Antwerpen in
1585 in Spaanse handen valt. Daarmee waren de Noordelijke Nederlanden groten-
deels van de import van papier verstoken. Een vluchtelingenstroom van vooral intel-
lectuelen en vaak aanhangers van de nieuwe religie uit het zuiden, bracht bovendien

Tekening van het interieur van papiermolen ‘de Stinkmolen’ op de Grift bij Apeldoorn
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een ongekende bovenlaag naar ons land. Vergeet niet dat Leuven tot dat moment de
enige universiteit in de Nederlanden was. Er ontstond grote behoefte aan het gedruk-
te woord. Als gevolg van een en ander ontstond in die tijd tevens een ongekende cul-
turele opbloei die uiteindelijk zou leiden tot onze Gouden Eeuw.

wasserijen
Geldgebrek en onvoldoende innovatie maakten dat de Veluwse papiermakers vanaf
het midden van de negentiende eeuw steeds meer terrein verloren ten opzichte van
het machinaal vervaardigde papier dat vooral vanuit Frankrijk geïmporteerd werd.
Slechts enkele grotere Veluwse papiermakers maakte gebruik van nieuwe technische
vindingen zoals die van de stoommachine. Daarmee onderging vooral in de tweede
helft van de negentiende eeuw deze nijverheid een grote verandering.
Papierfabrieken met stoomaandrijving namen de ambachtelijke papierproductie
over. De meeste, vooral kleinere molens, bleven nog enkele decennia in bedrijf als
wasserij. Treinen vervoerden het wasgoed van West-Nederland naar de Veluwe van-
wege het zuivere water uit de Veluwse sprengen. De wasserijen maakten tot de
sluiting in de jaren vijftig en zestig gebruik van waterkracht.

Waar mogelijk zal ook worden ingegaan op de papierfabricage in onze omgeving. In
Doesburg is er in 1595 reeds sprake van de ‘pappierenmull van Jan Alleman’. Bezat
Jan Alleman een papiermolen in Doesburg, ook op de Veluwe hield de familie
Alleman zich bezig met papiermaken. In dezelfde tijd is broer Hans Alleman eige-
naar van een papiermolen op de Grift te Apeldoorn (1595).  

Lezing op donderdag 22 oktober, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Over papiermakers, (kOper)mOlens en wasbazen

door  H.A.M. (Huub) Ummels te Hoog Soeren.
Leden gratis, niet-leden Euro 5,- p.p.

Het Doesburgse watermolencomplex in 1743 door Jan de Beijer. Aan het eind van de 16e eeuw
was hier de papiermolen van Hans Alleman en Jan Cabbeliau gevestigd.
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Excursie (bij voldoende deelname) op zaterdag 7 november a.s.

iJzermUseUm en iCer innOvaTieCenTrUm Te UlFT

vertrek om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Turfhaven/Barend Ubbinkweg.
Kosten van deelname voor leden Euro 12,50 p.p., niet-leden Euro 15,- p.p.

(inclusief kopje koffie of thee in het ‘Schaftlokaal’ van het fraaie DRU-complex.
Opgave voor 5 november: 0313-474265 (tijdens openingsuren van het museum) of

museum@deroodetooren.nl.

iCer

Van oude gieterij naar hypermodern innovatiecentrum. ICER laat het ambacht van
vroeger zien en verrast met de nieuwste technische ontwikkelingen. Oud en nieuw
spannen samen met kunst tot een complete ervaring. Een spectaculaire multimedia-
show neemt de bezoeker mee op reis van ijzer en staal naar nieuwe technologieën
van de toekomst. Een doe-museum met gezichtsherkenning.
De kabinetten brengen elke stap van het ambachtelijke gietproces van het verleden
naar het heden en verbinden ze met de innovaties van de toekomst. 

iJzermuseum

IJzer is waar het om draait op deze historische plek aan de Oude IJssel waar het
innovatiecentrum is gevestigd: de oude gieterij van DRU. Inspirerende verhalen
nemen de bezoeker mee in de boeiende geschiedenis van de ijzerindustrie. Daar zien
wij hoe technieken leiden tot vernieuwingen die ons versteld doen staan. We gaan
‘aan den lijve ondervinden’ hoe het was om in de ijzerfabriek te werken.

Het fraai gerestaureerde oude gieterijcomplex van de DRU vanuit de lucht (2015)
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We krijgen een uitgebreide rodleiding en bekijken de film ‘Symphonie van Vuur en
IJzer’ (DRU 1948), waarin prachtig in beeld is gebracht hoe die beroemde potten en
pannen, badkuipen en (gas)kachels werden geproduceerd (ook het emailleerproces).

Excursie (bij voldoende deelname) op zaterdag 7 november a.s.

iJzermUseUm en iCer innOvaTieCenTrUm Te UlFT

vertrek om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Turfhaven/Barend Ubbinkweg.
Kosten van deelname voor leden Euro 12,50 p.p., niet-leden Euro 15,- p.p.

(inclusief kopje koffie of thee in het ‘Schaftlokaal’ van het fraaie DRU-complex.
Opgave voor 5 november: 0313-474265 (tijdens openingsuren van het museum) of

via museum@deroodetooren.nl.

OprOep
Om kosten te besparen worden alle Informatiebulletins in ons werkgebied
altijd bezorgd door vrijwilligers en bestuursleden. Een van de vrijwilligers,
Jan Wanders, heeft dit vele jaren verzorgd voor de ‘wijk’ Beinum. Onlangs
heeft hij laten weten hiermee te willen stoppen. Uiteraard hebben wij hier
begrip voor en bedanken Jan voor zijn medewerking in al die jaren.
Een en ander betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw vrijwilliger die
de wijk van Jan, ongeveer 45 adressen, wil overnemen. Het gaat om onge-
veer 6 bezorgingen per jaar. Wilt u ons hierbij helpen dan kunt u zich mel-
den bij Rinus Rabeling (0313-472968) of via info@deroodetooren.nl.
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laaTsTe vesTinGwanDelinG van DiT Jaar

Zaterdag 17 oktober a.s. om 10.00 uur, vertrekken we vanaf het viaduct bij de
Van Middachtenweg/Coehoornsingel naar de door Menno van Coehoorn ont-
worpen vestingwallen (Hoge Linie). Het is de laatste wandeling in de serie maan-
delijkse excursies van dit jaar.
Tijdens de wandeling (ongeveer twee uur) is er aandacht voor de vestingbouw en
de natuuraspecten van het gebied. Uiteraard valt er tijdens de oktoberwandeling
ook weer te genieten van de herfstinvloeden. Behalve vestingbouw, vogels en
vegetatie is er wellicht ook aandacht voor de paddestoelen. 
De wandeling staat onder leiding van een van de leden van onze Vogelwerkgroep
en van Rob Verhoef namens de Stichting Menno van Coehoorn.
Belangstellen dienen 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 wordt aanbevolen.

GelDerse mUseUmDaG Op zaTerDaG 24 OkTOber a.s.

Na negen succesvolle jaren zal de 10e Gelderse Museumdag ook in 2015 plaats-
vinden en wel op zaterdag 24 oktober a.s. Een zaterdag in de herfstvakantie. Het
thema is ‘Tussen Droom & Daad’, ook het onderwerp van de Maand van de
Geschiedenis 2015.
De Gelderse Museumdag is jaarlijks vooral afgestemd op de jeugd. Via de media
en de scholen worden de kinderen aangemoedigd een museum in de buurt te
bezoeken. De Roode Tooren heeft al die jaren meegedaan en is ook dit jaar weer
van de partij.
Waar droomden Gelderse kinderen door de eeuwen heen van? Van mooie kastelen,
oorlogen, goede handel en rijkdom? Over hun eigen stad, wat is daar allemaal
gebeurd? In het museum hebben we middels een vouwblad een viertal thema’s uit-
gelicht waarover de kinderen hun droom kunnen aangeven en vooral ook in eigen
woorden kunnen vertellen wat men denkt hiermee te kunnen gaan doen.
Het museumbezoek wordt natuurlijk nog leuker als de kinderen samen met hun
beste vriend(in) of de ouders, grootouders, broers en zussen komen! Zoals altijd
is Streekmuseum De Roode Tooren voor iedereen gratis geopend. Deze zaterdag
zelfs al vanaf 11.00 uur.
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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 Doetinchemseweg 56 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


