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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 119, december 2016

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:
- donderdag 15 december: Lezing ‘de Kerstkribbe’, Jan de Vries, Wolvega
- zaterdag 17 december: Excursie naar de Krippenmarkt in Kevelaer - Dld.
- Han Snijders, ereburger van Doesburg
- Bijzondere initiatieven Stad en Ambt Doesborgh/De Roode Tooren beloond
- Uitbreiding van onze collectie Doesburgs zilver van Gerrit Christoffel Fels
- Zeer speciale aanbiedingen van boeken in Streekmuseum De Roode Tooren, 

een aantrekkelijke cadeau-suggestie voor de komende feestdagen!
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Lezing donderdag 15 december 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

DE KERSTKRIBBE
door Jan de Vries te Wolvega

De internationale collectie kerskribben van Jan de Vries uit Wolvega:
‘Reeds als kind stond ik mij te vergapen aan de grote beeldengroepen die rond
de kerst in de katholieke kerken werden opgesteld. Jarenlang koesterde ik de
wens om een beeldengroepje te mogen bezitten, dat in de kersttijd een ereplaats
in de woonkamer zou kunnen krijgen. Deze lang gekoesterde wens werd eerst
vervuld toen ik in 1979 van mijn kinderen een eenvoudig kerststalletje van de
HEMA kreeg. Nog steeds neemt dit beeldengroepje, dat is vastgelijmd in een
eenvoudig stalletje, een zeer bijzondere plaats in mijn verzameling in. Ik reali-
seerde me op dat moment niet, dat hiermee de basis was gelegd voor de grote col-
lectie kerstkribben, die ik momenteel bezit.
Een jaar later wist ik beslag te leggen op een aantal onbeschilderde beelden uit
een klooster in het Limburgse Steyl. Deze beelden waren echter stuk voor stuk
afkomstig uit verschillende groepen en liepen qua stijl en grootte nogal uiteen.
Om er toch nog een fraai geheel van te maken beschilderde ik, onder het toeziend
oog van Broeder Aquino, de beelden in authentieke kleuren, waardoor er alsnog
een aardig geheel ontstond, dat werd uitgebreid met een Oostenrijkse stal.
Hierna kreeg ik de smaak pas echt goed te pakken en ging ik op zoek naar meer
in stijl uiteenlopende groepen, waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de
invloed die de eigen volkskunst uit diverse landen op de ontwikkeling van de
kerstkribbe heeft gehad.
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Dat ene geboortetafereel, dat over de gehele wereld op honderden en waar-
schijnlijk wel duizenden manieren is uitgebeeld, geeft een extra dimensie aan het
verzamelen van kerstkribben. In het door mij, in het kader van het vak
Heemkunde voor het Weststellingwerfse basisonderwijs, geschreven boekje ‘De
geschiedenis van de kerstkribbe’, heb ik de ontwikkeling van de kerstkribbe
vanaf de tweede eeuw na Christus tot heden beschreven.
Ook werd bij het opzetten van de collectie aandacht besteed aan de verscheiden-
heid van gebruikte materialen zoals: klei, terracotta, maïsblad, glas, tin, gips,
diverse houtsoorten, zeepsteen, was, porselein, stro, blik, ijzer, mergel, giethars,
fimoklei, leer, kurk, brooddeeg, marmer, plastic, touw, brons, jute, stof, parel-
moer, bananenblad, wol, enzovoort.
Op dit moment is een grote internationale collectie opgebouwd, bestaande uit
meer dan 350 kerstkribben uit diverse landen zoals: Duitsland, Nederland,
België, Rusland, Mexico, Pen, Colombia, Denemarken, Israël, Kenia, Polen,
Thailand, Bangladesh, Hongkong, El Salvador, Filipijnen, Ivoorkust, China,
Taiwan, Curaçao, Sri Lanka, Indonesië, Zaïre, Thailand, Italië, Engeland, Opper
Volta, Nigeria, Chili, India, Kameroen, Ghana, Rwanda, Spanje, Ecuador, enzo-
voort. Ook uit kerken afkomstige groepen behoren tot de collectie. Het nadeel
hiervan is echter dat deze nogal wat ruimte vergen.’
Tijdens de lezing zal de heer De Vries uitgebreid ingaan op het ontstaan en de
geschiedenis van de kerstkribbe in de loop der eeuwen.
U mag eventueel uw eigen kerstkribbe of delen hiervan ter beoordeling op deze
avond meebrengen. Jan de Vries zal ze graag met ons bespreken.

Lezing donderdag 15 december 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
Leden gratis toegang, niet-leden Euro 5,00 p.p.
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ZEER BIJZONDERE DAGEXCURSIE NAAR
DE KRIPPENMARKT IN KEVELAER - DUITSLAND

op zaterdag 17 december a.s. Vertrek per luxe touringcar om 09.00 uur vanaf
ons Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.

We verwachten tussen 17.00 en 17.30 uur weer terug te zijn in Doesburg.
Voor leden Euro 20,00 p.p., niet-leden Euro 25,00 p.p.

Bij aankomst in Kevelaer beginnen we met een uitgebreide stadsrondleiding met
o.a. als aanvullend thema de Advents- en Kerstgebruiken in het verleden en
heden in deze regio.
Na de rondwandeling worden we verwacht in het Niederrheinisches Museum für
Volkskunde und Kulturgeschichte. Hier drinken we koffie of thee en is er gele-
genheid in het museumcafé eventueel een meegebracht lunchpakket te nuttingen.
Museumbezoek en koffie/thee zijn bij de deelnameprijs inbegrepen.
Aansluitend is er ruim gelegenheid om in het museum rond te kijken en o.a. te
genieten van de vele speciaal opgestelde historische kerststallen, waaronder
enkele van zeer groot formaat (zie foto). Daarnaast beschikt het museum over
een zeer bijzondere verzameling op het gebied van de geschiedenis van de regio:
bedevaarten naar Kevelaer (ook vanuit Doesburg vertrokken decennia lang bede-
vaartgangers naar Kevelaer), een unieke verzameling speelgoed en poppen-
huizen, huishoudelijke objecten van brons, koper, tin, ijzer, glas en aardewerk,
ambachtelijke beroepen zoals rijtuigschilder, touwslager, smid, glazenier, klom-
penmaker, schrijnwerker, schoenmaker, kuiper, pottenbakker, etc.
Hierna is er uitgebreid gelegenheid om, op eigen gelegenheid, een bezoek te
brengen aan de internationale ‘Krippenmarkt’. Kevelaer is al decennia lang dé
‘Weihnachtsstadt am Niederrhein’.
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Tijdens deze manifestatie kunnen we in de historische binnenstad kennis nemen
van vele ambachtelijke en kunstzinnige kerstdecoraties, uiteraard met demon-
straties van de makers. Speciale culinaire kerstproducten en een gezamenlijke
presentaties van de plaatselijke bakkers in een Weihnachtskonditorei. Daarnaast
een unieke ‘levende kerststal’. De markt vindt o.a. plaats op het Forum Pax
Christi, het binnenhof bij het museum en op de Luxemburger Platz. De winkel-
straten zijn sfeervol aangekleed en veel spciaalzaken op het gebied van kunst,
handwerk en devotionalia tonen hun collecties. Daarnaast zijn natuurlijk de
basilika van de Heilige Maria, de bijzondere Kerzenkapelle (bedevaartskapel) en
de Gnaden-kapelle zeer de moeite van een bezoek waard.
Om 16.00 uur staat de touringcar weer klaar voor vertrek en tussen 17.00 en
17.30 uur zullen we weer in Doesburg arriveren.

ZEER BIJZONDERE DAGEXCURSIE NAAR
DE KRIPPENMARKT IN KEVELAER - DUITSLAND

op zaterdag 17 december a.s. Vertrek per luxe touringcar om 09.00 uur vanaf
ons Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.

We verwachten tussen 17.00 en 17.30 uur weer terug te zijn in Doesburg.
Voor leden Euro 20,00 p.p., niet-leden Euro 25,00 p.p.

Opgave: per email museum@deroodetooren.nl of telefonisch via 0313-474265
(museum, geopend van 13.30-16.30 uur) of bij Rinus G.M. Rabeling, 0313-472968.

Een van de fraaie kerstkribben in het museum te Kevelaer.



6

Het interieur van de Kerzenkapelle met de vele kaarsen en bedevaartsschilden.

Genieten in Kevelaer van het bijzondere aanbod van Kerstmis gerelateerde producten.
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BESTUURSLID HAN SNIJDERS EREBURGER VAN DOESBURG

Op 18 oktober j.l. was ons bestuurslid Han Snijders, zoals zo vaak, in vergade-
ring. De voorbereidingen voor de 50ste Doesburg Binnenste Buiten zijn al weer
in volle gang. De bijeenkomst werd echter met een smoes abrupt onderbroken
omdat elders in De Waag ‘iets spoedeisends’ zijn aandacht moest hebben.
Hier werd Han opgewacht door familie, vrienden en mede-bestuursleden van de
verschillende organisaties waarvan hij deel uitmaakt. Ook burgemeester Loes
van der Meijs was, getooid met ambtsketen, aanwezig. Iets officieels dus...
Zij kon Han vertellen dat het College van Burgemeester en Wethouders onlangs
had besloten hem te benoemen tot ereburger van Doesburg. Een onderscheiding
die Han Snijders meer dan verdiend heeft! Er wordt bijna niets in Doesburg ge-
organiseerd of Han is hierbij betrokken.
Zo maakt hij al meer dan 40 jaar deel uit van ons bestuur en is daardoor bij vele
projecten en exposities betrokken geweest. Ook voor Doesburg en Oranje heeft
hij zich inmiddels ruim veertig jaar ingezet. Een Doesburg Binnenste Buiten is
zonder de inbreng van Han eigenlijk ondenkbaar. Daarnaast was/is hij vele jaren
actief bij de Palmpaasoptocht, de jaarlijkse Sinterklaasintocht en coördineert hij
de inzet van de groep verkeersregelaars. Deze opsomming is lang niet compleet,
hetgeen zijn inzet op veler terrein nog eens extra onderstreept. Overigens werd
Han Snijders in 2005 ook al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na afloop was er onder het genot van een hapje en drankje uitgebreid gelegen-
heid de nieuwe ereburger te feliciteren. Uiteraard ook onze hartelijke felicitaties!
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INITIATIEVEN STAD EN AMBT DOESBORGH /
STREEKMUSEUM DE ROODE TOOREN BELOOND...

Ruim vier jaar geleden hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders
van Doesburg gevraagd om twee locaties in Doesburg te voorzien van een
passende naam. In een geval het terugbrengen van een historische naam, in het
andere het geven van een nieuwe naam. Beide verzoeken werden gehonoreerd en
op 23 juni en 31 oktober werden de naamborden onthuld.

Vischmarkt
Regelmatig werden wij door oudere inwoners aangesproken: men vond het jam-
mer dat de naam Vischmarkt in onbruik was geraakt en dat er fantasienamen voor
deze plek in de plaats dreigden te komen. 
We hebben hier te maken met een van de oudste straatnamen van Doesburg.
Reeds in 1326 genoten inwoners van Doesburg allerlei tolvrijheden bij de Rijntol
bij Lobith. Het handelsverkeer per schip ging via de Rijn ook over de IJssel naar
Doesburg. Naast bijvoorbeeld wijn was een belangrijk product vis, met name
veel stokvis.
De eerste vermelding van de naam Vischmarkt treffen we dan ook al aan in 1416!
Dit jaar dus precies 600 jaar geleden. Dit is zelfs nog voor de oudste en enige
vermelding van Doesburg als Hanzestad in 1447.
In 1457 is er sprake van de ‘Vischmarktstraat achter den Beitel’. De Philippus
Gastelaarsstraat heette voor 1945 Beitelstraat. 
Vanaf die 15e eeuw komt de naam veelvuldig voor. In de 19e en 20e eeuw komen
we het dan ook tegen als officieel adres voor bewoners van met name de kant van
het museum. Het gedeelte links van het steegje was in de 17e eeuw de Markt (de
huidige Markt was toen kerkhof) en rechts werd Vischmarkt genoemd.
In september 1929 is er plotseling een aantal bewoners van de Roggestraat en de
Beitelstraat die verzoeken om de ’Vischhal’ af te breken. In de Graafschapbode
van die tijd wordt vermeld dat het hierbij gaat om zeer ’laag-bij-de-grondsche’
redenen. Wat die redenen zijn is niet geheel duidelijk! In het bericht wordt ook
melding gemaakt dat van andere zijde op behoud van de Vischmarkt uit oud-
heidkundig oogpunt veel prijs wordt gesteld. Er wordt tot slot vermeld dat
B en W niet voornemens zijn het verzoek in te willigen.

Er is, met name in de jaren dertig van de vorige eeuw, een periode geweest dat
er bij de gemeente ook een Visafslager in dienst was. De vis werd bij afslag aan
de man gebracht. Soms werd een mand vis bewust hoog ingezet zodat het
daardoor niet werd verkocht. Deze vis werd dan daarna verdeeld onder de
behoeftigen in de stad.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Doesburgse ‘vischhal’, mede naar aan-
leiding van beschadiging door een aanrijding, toch afgebroken. De aanvoer van
verse vis, inmiddels al ruim twee honderd jaar afkomstig uit de Zuiderzee, was
gestopt en op de plek van de overkapping werd een klokkenstoel gebouwd. In
deze klokkenstoel hebben vele jaren de zware luidklokken uit de op 15 april 1945
opgeblazen Martinitoren een plek gekregen. Na de herbouw van de toren zijn ze
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uiteraard weer herplaatst en kwam er in 1965 ook een eind aan de klokkenstoel.
Zoals net gemeld werd in Doesburg in latere tijden Zuiderzee-vis verkocht.
Bijzonder in dit verband is de geschiedenis van de Elburgse vissersfamilie Van
Triest. Enkele generaties lang, totaal meer dan 150 jaar, kwam men wekelijks
met verse vis uit de Zuiderzee naar Doesburg. In 1934 werd daarvoor de derde
generatie, de 70-jarige Frank van Triest, uitgebreid in het zonnetje gezet. Hij
vierde toen zijn 50-jarig jubileum Reeds zijn grootvader en vader (bekend als
Garrit de Vischboer) gingen hem decennia lang voor. Op zeer jonge leeftijd trok
Frank van Triest er al met zijn vader op uit om vis te verkopen. Elke vrijdag naar
Doesburg. Toen hij amper 20 jaar was nam hij het bedrijf en de Elburger botter
EB43 van zijn vader over. Hij liet de vissersknechten uitvaren voor de visvangst
en verkocht zelf de vangst in een aantal plaatsen. Later verkocht hij de botter en
kocht de vis op de afslag. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee werd het voor de
vissers steeds moeilijker een goede boterham te verdienen.
Op 23 juni werd tijdens de Doesburgse Haringparty het naambord ‘Vischmarkt’
door wethouder Fred Jansen onthuld.

Drukte bij de Vischmarkt omstreeks 1900.
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Theo Colenbranderplantsoen
Het was voor de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en
Streekmuseum De Roode Tooren weer een feestelijke dag. Eerst de Vischmarkt op
23 juni en nu, op 31 oktober de geboortedag 175 jaar geleden van ‘onze’
Colenbrander, het Theo Colenbranderplantsoen.

Na een kort welkom door wethouder Fred Jansen hield voorzitter Rinus Rabeling
een inleiding over Streekmuseum De Roode Tooren in relatie tot Colenbrander.
‘Ik kan mij nog herinneren dat we omstreeks 1978 contact zochten met de alom
bekende Pierre Jansen, destijds directeur van het Gemeentemuseum te Arnhem.
Het ging toen met name om de nalatenschap van Alexander VerHuell. Helaas
was hij niet bereid om objecten van VerHuell weer terug naar Doesburg te doen,
maar richtte hij naar aanleiding van onze vraag en ideeën zelf een Alexander
VerHuell presentatie in in de koepel van het museum.

Bij die gesprekken was ook conservator Riet Neerincx van het museum betrok-
ken. Via haar werden wij attent gemaakt op de persoon Theo Colenbrander, in
1841 in Doesburg geboren en in 1930 in Laag-Keppel gestorven. Het duurde
toch nog een tijd eer wij het aandurfden een expositie over Theo Colenbrander te
gaan inrichten. Inmiddels was Riet Neerincx opgevolgd door Hadewych
Martens. Zij verleende ons alle medewerking en we konden rekenen op een aan-
tal bijzondere bruiklenen.
Ook ontstond in die tijd het contact met het verzamelaarsechtpaar Toos en
Willem Spijker uit Hilversum. Willem bezat een grote collectie keramiek, waar-
onder natuurlijk ook objecten van Theo Colenbrander.
Zo konden wij in 1996 een bijzondere tentoonstelling aan belangstellenden, maar
vooral ook aan de Doesburgers, presenteren. Onze stadgenoot stond volop in de
belangstelling. Met hulp van Willem Spijker konden we zelfs enkele kleinere
objecten van Theo voor het museum verwerven.

Daarna duurde het tot medio 2010 eer Colenbrander bij ons weer actueler in
beeld kwam. Volgens mij bezocht Arno Weltens in de zomer van dat jaar ons
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museum en sprak ons aan. Hij vond dat deze bijzondere Doesburger eigenlijk
meer aandacht verdiende. Hij was al vele jaren bezig met onderzoek naar de kun-
stenaar en stelde voor om een ruimte in te richten als Theo Colenbrandersalon.
Hij lichte zijn ideeën toe en wij vonden een en ander direct een bijzondere aan-
vulling op onze permanente presentatie.
Met dit plan in het achterhoofd hebben wij toen de stoute schoenen aangetrok-
ken en contact gezocht met Dirk Nienhuis. Een groot verzamelaar van toegepaste
kunst uit de eerste helft van de vorige eeuw en dus ook liefhebber van het werk
van Colenbrander. Hij was direct bereid om een aantal zeer bijzondere stukken
uit zijn Meentwijck collectie beschikbaar te stellen. Onze presentatie kreeg hier-
mee een geweldige kwaliteitsimpuls.
Uiteraard zijn we hiervoor de heer en mevrouw Nienhuis veel dank verschuldigd.
Met financiële steun van de Gestichten van Weldadigheid en het Rabobank
Coöperatie Fonds kon de salon worden ingericht en werd in 2011 geopend.
Wekelijks komen er bezoekers die het werk van Colenbrander waarderen naar
het museum. Anderen constateren regelmatig: ‘O, die Colenbrander van kunst en
kitsch of schatgraven…’
Vanmiddag krijgt Theo Colenbrander ook in zijn geboorteplaats, vandaag op de
dag af 175 jaar na zijn geboorte, een eigen plantsoen. Het plantsoen werd
omstreeks 1920 aangelegd en misschien heeft hij er in die tijd wel rondgekeken.

Fred Jansen en Rinus Rabeling onthullen gezamenlijk het fraaie informatiepaneel.
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Theo Colenbrander (Doesburg 1841-Laag-Keppel 1930) woont met zijn ouders
en zijn zus in de Kerkstraat 21 in Doesburg. Een broertje van hem is al op zeer
jeugdige leeftijd overleden. Hij gaat naar alle waarschijnlijkheid naar de Franse
school in de Kosterstraat. Zijn vader Johannes is handelaar en hoofd van finan-
ciën van de gemeente Doesburg.
In 1862 gaat Theo in de leer bij de Arnhemse architect Lucas Eberson, de latere
chef-bouwmeester van koning Willem III. Drie jaar later wint zijn ontwerp voor
een museum de prijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
Het faillissement van zijn vader in 1868 heeft tot gevolg dat de gemeenteraad het
vertrouwen in Colenbrander sr. opzegt. Dit heeft tot gevolg dat de familie uit
Doesburg vertrekt.

In 1867 neemt Theo Colenbrander in Parijs deel aan de voorbereidingen voor de
Wereldtentoonstelling en maakt kennis met onbekende culturen. Deze nieuwe
culturen zijn voor hem ongetwijfeld tot grote inspiratie geweest. In 1876 keert hij
terug uit Parijs.
Colenbrander werkt daarna als technisch tekenaar voor het ministerie van Oorlog
in Den Haag en het Hoogheemraadschap Rijnland. In 1884 wordt hij artistiek lei-
der van de Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg. Hij krijgt opdrachten als
binnenhuisarchitect, tekent boekillustraties en maakt textielontwerpen. Ook ont-
werpt hij tapijten en wordt in 1895 artistiek leider van de Amersfoortsche
Tapijtfabriek. 
Vanaf 1912 heeft hij ook vele ontwerpen gemaakt voor de Plateelbakkerij Zuid-
Holland in Gouda. Deze samenwerking was echter van korte duur.
Na vele jaren keert hij terug naar de provincie Gelderland. De vrijgezelle kun-
stenaar verhuist in tien jaar tijd elf keer. 
In 1920 wordt speciaal voor Colenbrander plateelbakkerij RAM in Arnhem
opgericht. Maar ook deze activiteit eindigde in 1925 met behoorlijke menings-
verschillen.
In 1928 verhuist Colenbrander voor de laatste keer, nu naar Laag-Keppel en
neemt zijn intrek bij de plaatselijke veldwachter Berenschot en zijn gezin. Hier
overlijdt hij in 1930 en wordt in Oosterbeek, in het graf van zijn zuster, bijgezet.

Als historische vereniging en streekmuseum zijn wij trots op Theo Colenbrander
en zijn invloed als mogelijk eerste industrieel vormgever in ons land en zijn wij
uiteraard erg blij met de vernoeming van dit park.’
Na afloop van de onthulling was er een gezellig samenzijn in De Roode Tooren.
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BIJZONDERE UITBREIDING ZILVERCOLLECTIE VAN ONS

STREEKMUSEUM DE ROODE TOOREN

Onlangs hebben wij op een veiling van historisch zilver een set van zes dessert
couverts kunnen aankopen van de Doesburgse zilversmid Gerrit Christoffel Fels.
In onze verzameling bevinden zich inmiddels diverse objecten van Fels, waaron-
der twee suikerstrooiers, een soeplepel, twee zoutvaatjes, enkele lepels en vor-
ken, een schoengesp en een fraai roomkannetje. De aangekochte zes dessert-
couverts zijn vervaardigd in de periode 1805-1810.

Gerrit Christoffel Fels (Anholt, 1746 - Doesburg, circa 1770 tot circa 1810 -
Kampen, 1828) was in de tweede helft van de 18de eeuw en het begin van de
19de eeuw de belangrijkste edelsmid in Doesburg.
Hij is in 1746 geboren in Anholt als zoon van de zilversmid Frederik Fels en
Maria Elisabeth Kaufman. Na zijn opleiding bij zijn vader vestigde hij zich als
zilversmid in Doesburg. Doesburg was vanuit Anholt geen vreemde keuze.
Anholt lag aan de Oude IJssel die bij Doesburg in de Gelderse IJssel stroomde. 
Op 29 mei 1778 trouwde Gerrit in Mastenbroek met Frederika Wehling, geboren
in Zwolle op 12 februari 1756.
Zijn elf jaar jongere broer Jan Jacob Fels (Anholt, 1757-Kampen, 1829) kwam
na zijn opleiding bij vader Frederik Fels ook naar Doesburg. Het is waarschijn-
lijk dat hij dan als gezel bij zijn broer werkt want er zijn van zijn hand geen in
Doesburg gekeurde werken bekend. Jan Jacob trouwde in 1781 met een zuster
van Frederika Wehling; de twee jaar oudere Jacoba Wehling geboren in 1754.
Frederika, de vrouw van Gerrit, overleed in Doesburg op 25 september 1799. Hij
hertrouwde op 1 juli 1800 met een weduwe, Willemina Carolina Palairet,
gedoopt op 25 augustus 1753 in Ellecom. Het huwelijk werd in Drempt gesloten. 

In 1807 komt zijn meesterteken als enige in Doesburg actieve zilversmid voor op
een koperen insculpatieplaatje van de nieuw ingestelde keurkamer voor de
Graafschap in Zutphen. In 1811 ging deze net opgerichte keurkamer op in het
‘bureau de garantie’ voor goud- en zilverwerken dat was gevestigd in Arnhem. 
Uiteindelijk verhuisde Gerrit, na de dood van zijn tweede vrouw op 2 september
1807 in Doesburg, op een nog niet bekend moment naar Kampen. Mogelijk om
bij zijn familie te zijn. Gerrit Christoffel sterft in 1828 te Kampen. 

Onder het meesterteken ‘GCF’ van Gerrit Christoffel Fels, de letter D voor Doesburg
en het door hem vaak meegeslagen wapen van de stad Doesburg.
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Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn
door J.W. van Petersen (1989), 335 pagina’s, gebonden

De geschiedenis van de gezondheidszorg in de gemeen-
ten Angerlo, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Wehl,
Westervoort en Zevenaar, vanaf de veertiende eeuw tot
ongeveer 1945. De auteur gaat in op de verschillende
maatregelen en voorzieningen op hygiënisch gebied.
Uitvoerig wordt de rol belicht van de geneesheren, chi-
rurgijns, apothekers, vroedvrouwen, wijkverpleegsters
en andere geneeskunstbeoefenaren, maar ook die van
kwakzalvers, ‘striekers’, e.d. En veel meer...
Van destijds fl 49,50, nu speciale prijs          Euro 5,00

Wielbergen en de familie Brantsen
Redactie B.M. Gort en T.P.G. Kralt (2008), 304 pagina’s

De lotgevallen van een landgoed en Victoriaans landhuis
in Angerlo. Op het landgoed Wielbergen te Angerlo
(gemeente Zevenaar) dat voor het eerst in 1378 wordt
vermeld, werd van 1869-1872 in opdracht van Carel
Marie baron Brantsen door de architect L.H. Eberson
een landhuis in chaletstijl gebouwd. Tevens werden een
koetshuis, oranjerie, paardenstal, hondenkennel en tuin-
prieel gebouwd. De aanleg van de tuinen door C.E.A.
Petzold vond in 1870 plaats in Engelse landschapsstijl.
Van destijds Euro 29,95, nu speciale prijs   Euro 15,00

Theo Colenbrander, 1841-1930
door Willemijn Lindenhovius en Arno Weltens (2014),
144 pagina’s, paperback

Na een weinig succesvolle carrière als architect besloot
Doesburger Theo Colenbrander op 44-jarige leeftijd als
sierkunstenaar door het leven te gaan. Als artistiek leider
van de Haagse plateelbakkerij Rozenburg wist hij grote
bekendheid te bereiken in binnen- en buitenland. Zijn
uitzonderlijke kleurgebruik in combinatie met geabstra-
heerde kleurmotieven, ontleend aan flora en fauna, was
even uitzonderlijk als die van tijdgenoot Vincent van
Gogh. Een prachtig overzicht van leven en werk van Theo.
Van destijds Euro 34,95, nu speciale prijs   Euro 15,00

SPECIALE AANBIEDING VAN INTERESSANTE PUBLICATIES



15

VOORAANKONDIGING

LEZING DONDERDAG 19 JANUARI 2017:

Cultuur en natuur in Iran (met voettocht door het

nomaden gebied in het Zagrosgebergte).

Lezing door Jan Blokland te Leidschendam.

20.00 uur in Het Meulenhuus. Noteer de datum!

Eén stad, vier dorpen en een buurtschap
door o.a. Stef Grit, Loek Kemming en Rinus Rabeling
(2004), 176 pagina’s, gebonden

Uitgave naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling
van Hummelo en Keppel in 20014. In aparte hoofdstuk-
ken wordt uitgebreid ingegaan op de bestuurlijke, cultu-
rele, sociale en natuurhistorische aspecten. 
Het boek is buitengewoon interessant voor iedereen die
belangstelling heeft voor lokale historie, tradities, cul-
tuur en natuurschoon. Hummelo en Keppel (1818-2004)
werd vaak ‘de mooiste gemeente van Nederland’
genoemd.
Van destijds Euro 19,50, nu speciale prijs      Euro 7,00

Gemeente Bronckhorst
gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst
samenstelling Henk Hilferink (2010), 92 pagina’s.

De gemeente Bronckhorst is in 2005 ontstaan na de
samengaan van de gemeenten Hengelo, Vorden, Steen-
deren, Zelhem en Hummelo en Keppel. In dit fraai geïl-
lustreerde boek wordt onder meer de geschiedenis van
deze jonge plattelandsgemeente geschetst. Er is niet
alleen aandacht voor de bestuurshistorie, van de feodale
machthebbers tot het huidige democratie, maar ook voor
de rijke cultuurhistorie. Er is verder aandacht voor de
plaats van de religie, in verleden en heden, en voor de
ontwikkeling van de landbouw, natuur en toerisme.
Tenslotte is er aandacht voor lokale gebruiken en tradi-
ties, zoals o.a. schuttersfeesten en noaberplicht.
Van destijds Euro 19,50, nu speciale prijs      Euro 5,00
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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 Koepoortstraat 20 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
-  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
-  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
-  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
-  Guido J. Hengeveld Schilderijenrestaurateur Kerkstraat 29 Doesburg
-  Zilversmederij Blok Roggestraat 12 Doesburg
-  Te Lindert Notaris Kraakselaan 5a Doesburg
-  Cafetaria Reinders Kraakselaan 61-63 Doesburg
-  J.W.J. Derksen v.o.f. Verhuellweg 29 Doesburg
-  Intec Specialistische Reiniging bv Leigraafseweg 25 Doesburg
-  Elektrotechnisch Bedrijf Nootenboom bv Rijksweg 34 Drempt
-  Wijnkoperij Van Ditmars Gasthuisstraat 10 Doesburg


