Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 120, januari 2017
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 19 januari: Cultuur en natuur in Iran, met voettocht door nomadengebied in het Zagrosgebergte, door Jan Blokland te Leidschendam;
- dinsdag 17 januari en 7 februari: filmavond met oude films over Doesburg;
- Jan Weustink onlangs benoemd tot erelid van Stad en Ambt Doesborgh;
- Streekmuseum De Roode Tooren past de openingstijden aan op verzoek van
de vele bezoekers van onze historische stad.

Wij wensen u alle goeds voor 2017!

Foto: Fred van Daalen
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Lezing donderdag 19 januari 2017, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Cultuur en natuur in iran, met voettoCht door
nomadengebied in het Zagrosgebergte
door Jan Blokland te Leidschendam
In mei en juni van 2001 heeft Jan Blokland met een klein gezelschap een voettocht door het Zagrosgebergte in Iran gemaakt. Hoewel Iran nou niet bepaald als
een populaire reisbestemming te boek staat, kan hij terugkijken op een boeiende
en aangename reiservaring.
Het Zagrosgebergte is een omvangrijke bergketen van 1600 km lang en wat
hoogte en omvang betreft te vergelijken met de Alpen, maar daarmee houdt dan
ook elke vergelijking op.
De trekking ging dwars door een berggebied dat voor een belangrijk deel niet
met gemotoriseerd verkeer toegankelijk is, en daarom zelfs niet door Iraanse toeristen wordt bezocht.
De avonden en nachten werden in de nomadenkampen doorgebracht waardoor
een goed beeld van het nomadenleven werd verkregen.
Jan Blokland laat ons in zijn lezing mee genieten van de ongerepte natuur en
ongeschonden cultuur, de ontmoetingen met de nomaden en de bewoners van
kleine dorpjes en nederzettingen met lemen huisjes.
De presentatie begint met een bezoek van de zuidelijke stad Shiraz, vanwaar o.a.
een uitstapje naar het beroemde Persepolis is gemaakt. Van de trekking is een
samenvatting gemaakt waardoor een boeiend beeld wordt verkregen van het
leven van deze kleurrijke nomaden en de prachtige natuur in het bezochte gebied.

Nomaden in het Zagrosgebergte
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Jan Blokland heeft, sinds hij gestopt is met zijn werkzame loopbaan, veel tijd om
mooie reizen te maken. Zijn voorkeur gaat uit naar reizen met bestemmingen
waar weinig of geen toeristen naartoe gaan en waar zowel van de natuur als van
de cultuur te genieten valt. Een van zijn grote hobby’s is het kweken van planten
uit het hooggebergte. Daarom zijn vooral de leefgebieden van rots- of alpineplanten in dat hooggebergte, maar ook andere prachtige natuurgebieden, zijn
favoriete bestemmingen.
Tijdens deze verre bestemmingen probeert hij altijd in contact te komen met de
plaatselijke bevolking en bezoekt hij de lokale bezienswaardigheden. Dit brengt
telkens weer bijzondere en verrassende ervaringen met zich mee. De presentaties
van zijn reizen zijn daarom een mix van cultuur en natuur. Graag laat hij u van
dit alles meegenieten.
Jan Blokland is inmiddels ook 15 jaar voorzitter van de afdeling Leidschendam
van de KMTP/Groei & Bloei, en weet daarom uit eigen ervaring hoe belangrijk
het is dat presentaties boeiend en informatief moeten zijn. Hij is daarom voortdurend bezig de kwaliteit en de inhoud van zijn lezingen te verbeteren.
Door gebruikmaking van kwalitatief hoogwaardige film-, foto- en projectieapparatuur kunnen de bezoekers optimaal genieten van de geprojecteerde beelden.

Lezing donderdag 19 januari 2017, 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.

Cultuur en natuur in iran, met voettoCht door
nomadengebied in het Zagrosgebergte
door Jan Blokland te Leidschendam

Persepolis
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vertoning oude Films doesburg
o.a. parade garnizoen, Mauritskazerne, de schipbrug, ijsgang op de IJssel, vee
op de stadsweide, het natuurzwembad in de Oude IJssel, de stoomtram, etc.
Op dinsdag 17 januari en 7 februari 2017 organiseren Stad en Ambt Doesborgh/
Streekmuseum De Roode Tooren samen met de Folkloristische Dansgroep De
Meulenvelders weer bijzondere filmavonden met historische beelden van
Doesburg in Het Meulenhuus. De avonden beginnen om 20.00 uur (zaal open
19.30 uur) en de toegang is Euro 4,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee. Het
aantal bezoekers is beperkt, dus vol is vol!
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar in ons museum: dinsdag t/m vrijdag
tussen 11.00 en 17.00 uur; op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.
De verschillende films tonen beelden van Doesburg zoals het er ooit uitzag, maar
ook gebeurtenissen en inwoners van toen. De films van deze avond zijn overwegend gemaakt tussen 1935 en 1955.
Onderstaand een aantal onderwerpen die aan bod komen. Doesburg in de dertiger jaren: speelkwartier op de lagere school, laden en lossen in de haven van
Doesburg, de legendarische stoomtram, markt in Doesburg, de Mauritskazerne,
parade van het garnizoen in de binnenstad, de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, vogelschieten, spelletjes voor de kinderen,
het ophogen van de Burgemeester Nahuyssingel en Lindewal t.b.v. woningbouw,
strenge winters, sneeuw- en ijspret en kortebaan schaatswedstrijden, aubade
t.g.v. Koninginnedag, feeststemming op de Markt, aankondiging mobilisatie

4

(augustus 1939), oproepen van reservisten, het vorderen van paarden door het
leger, diverse fragmenten uit het dagelijks leven in Doesburg, het plaatsen van
een nieuw uurwerk op de Martinitoren, vee op de Stadsweide, hooien, hoog
water in de IJssel, garnizoen met muziek in de Koepoortstraat. De schipbrug: o.a.
het uitvaren van het middenstuk, ijsgang op de IJssel bij de schipbrug, per auto
over de bevroren IJssel, kruiend ijs bij de schipbrug, begin van de sloop van de
brug en zicht op de nieuwe oeververbinding. Doesburg in de jaren 1945-1955:
restauratie van De Waag, blikfabriek Verblifa, Prins Bernhard bezoekt Doesburg
op 9 juni 1948, bouw en betrekken van de nieuwbouw in het Molenveld, de nieuwe IJsselbrug in aanbouw, opening van de nieuwe brug door Koningin Juliana
(22 januari 1952), optocht t.g.v. deze opening, begin van de restauratie van de
Martinikerk (3 augustus 1955), de voormalige stuw in de Oude IJssel, regeringsjubileum 1948, militaire parade (geallieerden) voor burgemeester Keiser, voetbal
op de Stadsweide, het natuurzwembad in de Oude IJssel, zwem- en polowedstrijden (ca. 1950), sneeuwpret. Ook is er ruime aandacht voor de stoomtram
in en om de stad. Totaal ruim twee uur unieke beelden van onze oude Hanzestad.

U bent van harte welkom, 17 januari of 7 februari a.s., 20.00 uur (zaal open
19.30 uur), in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg. Entree 4,00 p.p.,
inclusief koffie of thee. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in ons
museum: dinsdag t/m vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur; op zaterdag en zondag
tussen 13.00 en 17.00 uur. Er zijn een vast aantal kaarten per avond beschikbaar.
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Jan Weustink ontvangt van voorzitter Rinus Rabeling een fraaie oorkonde.

Jan WeustinK
benoemd tot erelid van stad en ambt doesborgh
Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur van het
museum werd stil gestaan bij het ontvallen van Gerard Louwes en Henk
Scholten. Ook Loes Vels en Marijke de Jonge zijn gestopt met hun activiteiten
als gastvrouw. Het is duidelijk dat we veel dank verschuldigd zijn voor al hun
inzet, vaak over vele jaren, voor De Roode Tooren en haar bezoekers.
Ook werd afscheid genomen van Jan Weustink. Jan heeft besloten om, na bijna
een halve eeuw, definitief te stoppen met zijn activiteiten voor Stad en Ambt
Doesborgh en De Roode Tooren.
Het was ver in de vorige eeuw (1969) dat Jan betrokken raakte bij de vereniging
en toen met name bij de ernstig verstofte oudheidkamer onder de hanebalken van
het stadhuis. Samen met een aantal anderen werd een eerste globale inventarisatie gemaakt van de aanwezige objecten en werd de vereniging weer enigszins
op poten gezet.
Met name de beleidsmatige realisering van de nieuwe oudheidkamer in de voormalige secretarie van het stadhuis is voor een groot deel te danken aan de inzet
van Jan Weustink. Ook bij de vervolgstap van oudheidkamer naar museum is Jan
van grote betekenis geweest. Zijn ambtelijke en vooral ook financiële deskundigheid waren hierbij van grote waarde. Samen met een aantal andere bestuursleden werd het voormalige politiebureau, na casco oplevering, omgevormd tot
een streekmuseum dat vanaf toen De Roode Tooren zou gaan heten.
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Als het om financiële beslissingen ging was Jan Weustink telkens weer de grote
ruggengraat van het bestuur. Zo ook bij de volgende uitbreiding van het museum
met het naastgelegen winkeltje Roggestraat 13.
Naast deze bestuurlijke inzet, waarvan uiteraard een deel als penningmeester,
was Jan ook vele jaren betrokken bij de Archiefwerkgroep van de vereniging en
altijd een actief lid van de ‘graafclub’ van Ed Harenberg, onze Archeologische
werkgroep.
Al deze activiteiten, en op vele andere terreinen buiten ons gezichtsveld, waren
ook aanleiding voor het toekennen van een koninklijke onderscheiding in 1993.
Hierna maakte voorzitter Rinus Rabeling bekend dat het bestuur in haar vergadering van 28 november 2016 had besloten om Jan Weustink voor al deze
activiteiten over een periode van bijna vijftig jaar, te benoemen tot Erelid van
onze vereniging. Een en ander werd bevestigd met een oorkonde en een fraai
cadeau en natuurlijk was er voor zijn persoonlijke steun en toeverlaat Janny een
fraai boeket bloemen.

oPeningstiJden museum vanaF 1 Januari geWiJZigd
Mede op verzoek van de vele bezoekers van onze fraaie historische stad hebben
we onlangs de openingstijden van ons Streekmuseum De Roode Tooren aangepast. Vele belangstellenden komen in de loop van de ochtend aan en gaan graag,
na een kopje koffie, op pad om te genieten van wat Doesburg te bieden heeft. Dat
was ongeveer net het moment waarop het museum na de ochtendopenstelling aan
een korte middagpauze begon.
Er is nu besloten om ‘s morgens om 11.00 uur open te gaan (in het weekend om
13.00 uur) en tussen de middag open te blijven. Het museum sluit dan telkens om
17.00 uur. Er is ook geen verschil meer tussen de zomer- en winteropenstelling.
Op maandag is het museum niet geopend.
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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
Coffee Fresh Westhoff bv
Hubo Bouwmarkt
Autorijschool Wim Steintjes
Glasatelier Jevaba
BMV Advies
Restaurant De Liefde
Restaurant De Bonte Hond
Garage Schel BV
JRS Bedrijfssupport
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
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Doesburgkunst.nl
Guido J. Hengeveld Schilderijenrestaurateur
Zilversmederij Blok
Te Lindert Notaris
Cafetaria Reinders
J.W.J. Derksen v.o.f.
Intec Specialistische Reiniging bv
Elektrotechnisch Bedrijf Nootenboom bv
Wijnkoperij Van Ditmars

Markt 7
Bergstraat 41
Koepoortstraat 20
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Innovatieweg 13c
Ph. Gastelaarsstraat 5a
Roggestraat 8
De Koppeling 1
Rietmaat 36
Kerkstraat 6
Meipoortstraat 54
Meipoortstraat 1
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Edisonstraat 60
Meipoortstraat 55
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 34
Burg. Nahuyssingel 34
Kerkstraat 29
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Kraakselaan 61-63
Verhuellweg 29
Leigraafseweg 25
Rijksweg 34
Gasthuisstraat 10
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg

