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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 136, mei 2019

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

Lezing donderdag 23 mei, 20.00 uur

EEN PELGRIMSTOCHT

NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
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De kathedraal van Santiago de Compostela is gewijd aan de apostel Jacobus

Lezing: donderdag 23 mei, 20.00 uur

EEN PELGRIMSTOCHT

NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA

door Henk Murraij te Hedel

Henk Murraij is pelgrim, levensspecialist, levensontdekker, coach, adviseur en
schrijver van de roman Durven Zijn. 
In 2016 liep hij vanaf zijn woning in Hedel een 3.200 km lange pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela en vervolgens nog een stukje verder naar Finisterre
om bij het einde van de wereld uit te komen zoals ze Finisterre ook wel noemen. 

Murraij: ‘Je kunt de tocht ook in zo’n 2.400 kilometer maken maar ik kijk nooit
naar de afstand enkel hoe de weg erheen het mooist is, dat doe ik over het
algemeen met alles in het leven. Onderweg zijn en genieten wat er op mijn pad
komt.’

‘In feite zijn we allemaal pelgrims en allemaal vanaf onze geboorte onderweg
naar de dood. Sterker nog, we zijn allemaal uit hetzelfde spul gemaakt en toch
denken we dat de één meer of minder kan, krijgt of mag doen. Doordat we alle-
maal in een andere situatie zijn opgegroeid hebben we onze avonturen in ons
maar ook onze angsten opgebouwd. Nu is het de kunst om angsten te doorzien
want net daarachter ligt het avontuur. 
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En wie loslaat van vertrouwde patronen, vertrouwen heeft dat het altijd goed
komt stapt in de vrije ruimte en komt in een nieuw avontuur. 
Een kind doet helemaal niet moeilijk, denkt niet na en is al onderweg. Wij zijn
geconditioneerd geraakt en denken over van alles en nog wat na, zijn voor-
zichtig, soms bang.’ Jammer aldus Murraij. ‘Ga onderweg en ervaar want zodra
je de eerste stap buiten de deur zet, zet je de eerste stap in je eigen sprookjesboek
met nieuwe avonturen. 
Aan ons de keuze, kiezen we voor angst of gaan we voor avontuur...’

Henk Murraij is vier en een halve maand op pelgrimspad geweest en heeft
ervaren hoe het is om los te zijn uit de vertrouwde omgeving en geheel afgestemd
te zijn op zijn eigen intuïtie. Al die tijd maakte hij zelf zijn keuzes en niemand
die hem vertelde dat het anders moest of dat het beter kon maar elke dag een
gevoel van vrijheid en onderweg zijn. Dan zie je pas wat voor een prachtig mens
je bent. Ook zie je wanneer je onderweg bent hoe je verder kunt kijken dan je
eigen neus lang is. 
Murraij vertelt over zijn bijzondere pelgrimstocht, ondersteund met foto’s die hij
onderweg maakte. Hij neemt ons mee in zijn voorbereidingen, wat je zoal nodig
hebt onderweg en wat je vooral thuis moet laten. Ach, eigenlijk is het heel
simpel aldus Murraij want alles wat je denkt nodig te hebben laat je thuis.
De lezing is interactief en er is tussendoor voldoende gelegenheid om vragen te
stellen. 

Henk Murraij
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In de pauze en na afloop signeert Murraij zijn boek Durven Zijn waarin hij de
lezer als het ware aan de hand meeneemt op zijn levensreis, over lange paden,
door de bossen, de verscheidene abdijen, slaapplaatsen, over bergen en dalen en
de gesprekken die hij voert met medepelgrims en met zichzelf.

EEN PELGRIMSTOCHT

NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA

door Henk Murraij te Hedel

op donderdag 23 mei a.s., aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in Het
Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg

Toegang voor leden gratis, niet-leden en introducees € 5,00 p.p.

VESTINGWANDELING NAAR DE HOGE LINIE

De eerste Vestingwandeling van dit jaar mocht zich weer verheugen in veel
belangstelling. De deelnemers genoten volop van de natuur van het gebied en
vooral ook van de historische achtergronden van dit unieke vestingwerk.
De eerstvolgende wandeling vindt plaats op zaterdag 15 juni. U kunt zich hier-
voor aanmelden per email: museum@deroodetooren.nl of telefonisch tijdens de
openingsuren van het museum: 0313-474265. Deelname is gratis.

NIEUWE EXPOSITIE

De tentoonstelling ‘De IJssel als strijd-
toneel’ is onlangs geëindigd en werd door
maar liefst 11.455 personen bezocht.
Uiteraard zijn we hier zeer tevreden over!
Op dit moment wordt er volop gewerkt
aan onze nieuwe expositie ‘Hessen-
wegen en Kiepkerels in de Achterhoek’.
Er wordt dit keer aandacht besteed aan
het handelsverkeer vanaf de Hanzetijd
naar en via Doesburg. In ons volgende
Informatiebulletin meer hierover.

ZEER BIJZONDERE DOCUMENTAIRE

Op 20 april j.l. vond de première plaats van de documentaire ‘Het drama van
Doesburg’. Het was die dag precies 75 jaar geleden dat vier verzetsmensen in
Doesburg komen om wapens te halen in Rheden, maar het was een valstrik. De
Doesburgse drogist Philippus Gastelaars en verzetsheld Zwarte Cees (Cees
Ruizendaal) verliezen hun leven en vele anderen worden gevangen genomen. 
Hoe het allemaal precies in zijn werk ging kunt u zien in deze bijzondere docu-
mentaire van Henk IJbema en Maarten Lindner. De documentaire is te zien op de
Youtube- en Vimeokanalen van Doesburg TV en zoek op: ‘Het drama van
Doesburg’.
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NIEUWE PUBLICATIES IN ONZE MUSEUMWINKEL

Onlangs hebben we een drietal bijzondere uitgaven opgenomen in onze museum-
winkel.
De eerste is de boeiende publicatie Verzet, Verraad, Vrijheid en gaat over het
leven van Gerrit Wiechert Kleisen. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog erg
actief in het verzet. Zo kwam hij ook in de Achterhoek terecht, met name bij de
KP (Knokploeg) Aalten. Hij was betrokken bij het drama dat op 20 april 1944 in
de Beitelstraat (huidige Philippus Gastelaarsstraat) plaatsvond bij drogist Gaste-
laars en op het binnenplaatsje van de familie Berendonk. Zowel Gastelaars als
Kleisen moesten een en ander met de dood bekopen. 

Het fraai uitgevoerde gebonden boek (288 pagina’s) kost € 24,95.

De tweede uitgave houdt ook verband met het hierboven genoemde gebeuren:
Gewone mensen in een ongewone tijd, Doesburg 20 april 1944. Het boekje is op
verzoek van de erven van Antoon Berendonk geschreven en uitgegeven. Een en
ander mede omdat Berendonk zijn verhaal nooit uitgebreid onder de aandacht
heeft gebracht. Nu, 75 jaar later, geven de verhalen die met name in familiekring
bekend waren een aanvullend beeld van wat er destijds zo dramatisch gebeurde.

Het boekje (60 pagina’s) kost € 10,00.

De derde publicatie gaat over Doesburger Theo Colenbrander (1841-1930) en het
Haagse echtpaar Mesdag. Zij kochten destijds als eersten zijn modern vormge-
geven aardewerk voor hun woonhuis en voor hun museum. De collectie
Colenbrander-keramiek van de Mesdags is een van de mooiste van Nederland.
Bij het overlijden van Hendrik Willem Mesdag in 1915 omvatte de collectie
ongeveer 130 objecten en sets. Daarna zijn stukken uit de privéverzameling ver-
spreid geraakt. Een groot deel van die objecten wordt getoond in dit boek.

De uitgave Mesdag & Colenbrander (96 pagina’s) kost € 19,95.

De museumwinkel is geopend di-vr 11.00-17.00 uur en za-zo 13.00-17.00 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 Gasthuisstraat 6 Doesburg
-  Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
-  Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
-  Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
-  Hubo Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
-  Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
-  Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
-  Restaurant De Liefde Ph. Gastelaarsstraat 5a Doesburg
-  Garage Schel bv De Koppeling 1 Angerlo
-  JRS Bedrijfssupport Rietmaat 36 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
-  Opmerkers, marketing en communicatiebureau 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 19 Doesburg
-  Doesburgkunst.nl Burg. Nahuyssingel 34 Doesburg
-  Zilversmederij Blok Roggestraat 12 Doesburg
-  Te Lindert Notaris Kraakselaan 5a Doesburg
-  J.W.J. Derksen v.o.f. Verhuellweg 29 Doesburg
-  Loc 17 Turfhaven 1 Doesburg
-  Wijnkoperij Van Ditmars Kloosterstraat 15 (Arsenaal) Doesburg
-  Stadshotel Doesburg Contre Escarpe 32 Doesburg
-  Mevrouw Jacqueline Roelofswaard Tellingstraat 2 Drempt
-  Mevrouw Birgit van Veldhuizen Doormansingel 14 Doesburg
-  Schildersbedrijf Henk Teunissen Roomstraat 11a Drempt
-  Technisch Buro Pola Zevenaar bv Hengelder 19 Zevenaar

MARCEL

BLOK

ZILVERSMID


