Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 114, november 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 o.a.:
- donderdag 10 december, lezing: Over oude en antieke kerstversiering;
door Egbert Dikken te Zwolle, in Het Meulenhuus, aanvang 20.00 uur;
- aankoop twee stadsgezichten van Doesburg, pagina 4-6;
Voor uw agenda:
- donderdag 21 januari 2016, lezing: Een pelgrimstocht in Japan
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Lezing op donderdag 10 december, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Over OUDe eN ANTIeKe KerSTverSIerING
door Egbert Dikken te Zwolle.
Egbert Dikken verzamelt sinds de jaren 80 van de vorige eeuw oude kerstboomversieringen. Met oud wordt bedoeld van voor 1970. In de lezing zal hij laten
zien hoe zijn verzameling tot stand is gekomen en op welke wijze hij begonnen
is met het uitzoeken van de geschiedenis rond de kerstversiering.
We kennen nu hoofdzakelijk de versiering die van glas gemaakt is maar vroeger
was dat niet altijd normaal. Als glas te kostbaar was maakte men zelf objecten.
Algemeen is altijd aangenomen dat in het Thüringerwoud, in het plaatsje
Lauscha, het maken van glazen kerstboomversiering als eerste heeft plaats
gevonden. Egbert Dikken wilde daar graag meer over weten. Er werden diverse
boeken aangeschaft en vanaf die 80er jaren bezocht hij regelmatig het voormalig
Oostblok om glasblazers te bezoeken en te vernemen hoe o.a. kerstballen werden
gemaakt. Zijn kennis van archeologisch glas kwam hem toen goed van pas.
Om de objecten goed te kunnen dateren gebruikte hij in het begin afbeeldingen
op o.a. oude prentbriefkaarten en familieafbeeldingen. Alleen die waar fotografisch een kerstboom op afgebeeld was. Door zo’n kaart uit te vergroten kon
hij zien in welke tijd er welke soort versiering werd gebruikt. Door oude artikelen over de kerstversiering te lezen werd zijn kennis maar ook zijn collectie
steeds groter. Daardoor werd het mogelijk vergelijkingen te doen en kwam hij tot
andere conclusies dan die op dat moment gangbaar waren. Vanaf dat moment
bleek dat verhalen en dateringen in Duitse en Amerikaanse boeken, maar ook in
musea, over kerstversiering aangepast moesten worden.
De collectie bestond langzamerhand uit vele duizenden objecten en ook de media
kreeg daar lucht van. Kranten, tijdschriften en diverse TV-programma’s hebben
uitgebreid aandacht besteed aan zijn verzameling.
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Na wat kleine exposities van zijn collectie werd in 2004 in het Stedelijk Museum
van Zwolle voor het eerst in Nederland een overzichtstentoonstelling van versiering uit de verschillende periodes ingericht. In 2012 is de collectie voor het
laatst uitgebreid getoond in het Nationaal Tinnen Figuren Museum te Ommen.
Al zijn verworven kennis heeft Egbert Dikken samengevat in drie boeiende
boeken ’Kerstversiering uit de oude doos’. In het laatste deel behandelt hij het
onderzoek naar het ontstaan van de kerstbal.
Tijdens de lezing zal hij een en ander uitgebreid behandelen, vergezeld van tientalle prachtige beelden van antieke en oude versieringen. Ook zal hij een aantal
bijzondere voorwerpen meebrengen en zijn ook zijn boeken te koop.
Ook u kunt natuurlijk versieringen van u of uw (groot)ouders meenemen, zodat
hij er wellicht het een en ander over kan vertellen.

Lezing op donderdag 10 december, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Over OUDe eN ANTIeKe KerSTverSIerING
door Egbert Dikken te Zwolle.
Leden gratis, niet-leden Euro 5,- p.p.
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AANKOOP STADSGeZICHT vAN
BUrCHArD THeODOOr PAeTS
Op een onlangs gehouden veiling bij het Notarishuis in Arnhem hebben we voor ons museum het op
pagina 4 afgebeelde stadgezicht kunnen kopen. Het
is een gezicht vanuit de Bressstraat op de Martinitoren door Burchard Theodoor Paets (1872-1938).
Het is kort voor 1910 geschilderd gezien de vorm
van de spits en het torenuurwerk.
Bijzonder is dat we van Paets een portret kennen
dat is gemaakt door de Doesburgse hofphotograaf
K. Karsen. Hij had een atelier/woonhuis in de Veerpoortstraat. Als we een beetje fantaseren zou het
kunnen zijn dat Karsen en Paets elkaar tijdens het
schilderen van dit werk hebben getroffen in de
Bresstraat met als gevolg dit portret!
Burchard Theodoor Paets werd op 13 juli 1872 geboren te Woerden en overleed
op 21 september 1938 te Ede. Van beroep was hij offcier bij de artillerie. In zijn
vrije tijd trad hij in het voetspoor van zijn vader Pieter Johannes Paets die bekend
stond als een verdienstelijk amateur schilder. Vanaf 1907 wordt de jonge Paets
behalve als legerofficier ook genoemd als ‘kunstschilder’. Hij woond en werkte
achtereenvolgens in Woerden, Amsterdam, Arnhem (omstreeks 1910), Renkum
en Ede. In de laatste twintig jaar zijn er een zestal van zijn werken op veilingen
aangeboden.

NOG eeN AANKOOP:
STADSWINDMOLeN eN MArTINITOreN Te DOeSBUrG
Onlangs hebben we nog een stadsgezicht aan onze collectie kunnen toevoegen. Door
aankoop kwamen we in bezit van een gezicht op de ‘Stadswindmolen en Martinitoren te Doesburg’. Ook dit werk dateert van de eerste jaren van de vorige eeuw en
is vermoedelijk gemaakt door Van Londen, een Doesburgse amateurschilder uit die
tijd. Het is niet bekend om welke Van Londen het hierbij precies gaat, maar mogelijk is het Willem (1864-1921).
Dit werk is niet gesigneerd, maar in onze verzameling bevindt zich een gesigneerd
schilderij (alleen de achternaam) met de zelfde voorstelling bij avond/nacht. Als we
de beide schilderijen gedetailleerd bekijken dan zien we grote overeenkomsten in de
eenvoudige manier van schilderen en vooral de diepte en het perspectief. Daarnaast
zijn een aantal bijzondere details, zoals torenspits met bliksemafleider, de kop en
wieken van de windmolen en de bescheiden torenspits van de Gasthuiskerk min of
meer hetzelfde.
Op pagina 6 boven de recente aankoop ‘Doesburg, stadswindmolen Martinitoren’
(1900-1910) en onder de afbeelding van het schilderij ‘Doesburg, Bleekersgracht bij
avond’, eveneens 1900-1910.
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AFSCHeID BeHeerDer GUUS BUrGeMeeSTer
Per 1 november j.l. heeft onze beheerder/gastheer Guus Burgemeester aangegeven te willen stoppen als vrijwilliger in ons museum De Roode Tooren.
Na lange tijd van twijfel wil hij toch meer tijd voor zichzelf vrijmaken en heeft
ons hiervan op de hoogte gesteld.
We vinden het buitengewoon jammer maar moeten uiteraard zijn besluit respecteren. Guus heeft ruim vier jaar met veel toewijding en zeer plichtsgetrouw
deze functie vervuld. Onlangs heeft het bestuur op passende wijze in een gezellig samenzijn Guus bedankt voor zijn grote inzet.
Gelukkig heeft hij aangegeven voor speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de
inrichting van exposities, op oproep en in overleg beschikbaar te zijn.
Op dit moment zijn we in overleg om te onderzoeken of we een geschikte
opvolger kunnen vinden. Mochten er onder u, of in uw omgeving, personen zijn
die belangstelling hebben om als vrijwilliger gastheer/gastvrouw of zelfs als
beheerder actief te zijn in ons museum dan kunt u een en ander doorgeven aan
Rinus G.M. Rabeling (0313-472968) of Carel Rensing (0313-473147). Per
email kan ook: info@deroodetooren.nl.

DePOTrUIMTe
Dit voorjaar hebben we na vele jaren afscheid moeten nemen van ons ruime
buitendepot. We hebben toen tijdelijk onderdak elders gevonden. Maar tijdelijk
is dus vooral niet permanent. Een en ander betekent dat we op korte termijn een
definitieve oplossing zoeken voor met name onze expositie-middelen zoals
vitrines, panelen, consoles e.d., alsmede een aantal grote collectiestukken. De
ruimte moet redelijk veilig zijn en vooral niet vochtig! Daarnaast is het van
belang te weten dat we hiervoor eigenlijk geen budget hebben. We zoeken
ongeveer 25-30 m2.
Kunt u ons hiermee helpen of weet u een oplossing neem dan contact op met
Rinus G.M. Rabeling (0313-472968) of Carel Rensing (0313-473147). Per
email kan ook: info@deroodetooren.nl.

Wij wensen u

Fijne feestdagen en
alle goeds voor 2016!
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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
Doetinchemseweg 56
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

