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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 139, oktober 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

In dit nummer o.a.:

Lezing donderdag 7 november a.s.:
DOESBURGER JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN

5 en 26 november:
DRIE VOORSTELLINGEN HISTORISCHE FILMS DOESBURG

Lezing maandag 25 november a.s.:
CONVENT VAN MARIA OpTEN AELDEN GRAVE

Wederom landelijke erkenning voor onze inspanningen en activiteiten:
DE ROODE TOOREN OpNIEUW GECERTIFICEERD
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Jan Hendrik van Kinsbergen, Doesburg 1 mei 1735 - Apeldoorn 22 mei 1819,

olieverfschilderij door de Engelse kunstenaar Charles Howard Hodges, 1813
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Doesburger Jan Hendrik van Kinsbergen is onder meer bekend geworden door de Slag bij de

Doggersbank op 5 augustus 1781. Olieverfschilderij door Thomas Luny.

Lezing op donderdag 7 november a.s.:

DOESBURGER JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN

admiraal en filantroop

door mevrouw drs Willy Smit-Buit te Vaassen,
aanvang 20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Jan Hendrik van Kinsbergen werd geboren op 1 mei 1735 in Doesburg. Hij
was de oudste van de vier zonen van de soldaat Johann Heinrich Ginsberg
(1706-1786) en Petronella ten Nuyl (1704-1771).
Van Kinsbergen trouwde in 1786 met de Amsterdamse burgemeestersdochter
Hester Hooft (1748-1795), weduwe van George Clifford. Hij stierf kinder-
loos op 22 mei 1819 in Apeldoorn.

In 2008 kreeg Van Kinsbergen in Apeldoorn een standbeeld. Hij was de laat-
ste van onze beroemde zeehelden. Het standbeeld staat op het terrein van het
Stadscafé van Kinsbergen, tegenover de CODA-bibliotheek. Eindelijk
gerechtigheid voor de man aan wie Apeldoorn veel te danken heeft. Op dat
beeld maakt hij een vrijgevig gebaar en dat is ook precies hoe Apeldoorn zich
Van Kinsbergen herinnert. Hij was de grote weldoener van Apeldoorn.
In zijn geboorteplaats Doesburg is een straat naar hem vernoemd.
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Tijdens zijn werkzame leven werd hij de ‘held van de Doggersbank’ in dienst
van de Nederlandse marine, maar ook ‘held van de Zwarte Zee’, in dienst van
tsarina Catharina de Grote. Toen hij niet meer in actieve dienst was, vestigde
hij zich in het nu niet meer bestaande huize Welgelegen te Apeldoorn.
Apeldoorn profiteerde van zijn kapitaal, maar achter de schermen had Van
Kinsbergen ook op bestuurlijk gebied de touwtjes in handen. Dat bleek voor-
al in 1813. De Franse legers waren in 1812 verslagen in Rusland. 
Op hun kleine paardjes kwamen de Kozakken naar ons land om de Fransen
ook hier te verjagen. Gelukkig kende Van Kinsbergen nog een beetje
Russisch; dat kwam bij de bevrijding van Apeldoorn en Het Loo erg goed
van pas.

Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen komt tot leven in een lezing met
beeldmateriaal door drs. Willy Smit-Buit te Vaassen. Mevrouw Smit heeft
geschiedenis en Nederlands gestudeerd en is meer dan vijfentwintig jaar
werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. 

Lezing op donderdag 7 november a.s.:

DOESBURGER JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN

admiraal en filantroop

door mevrouw drs Willy Smit-Buit te Vaassen,
aanvang 20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

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

Praalgraf van admiraal Van Kinsbergen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
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Doesburg, gezicht op de huidige Ooipoortstraat met links het Convent van Maria
opten aelden Grave, aquarel door Jan de Beijer, 1772

Lezing op maandag 25 november a.s.:

CONVENT VAN MARIA OpTEN AELDEN GRAVE

Harenberglezing

door archeoloog Bert Fermin te Zutphen,
aanvang 19.30 uur in de filmzaal van het Arsenaal, Kloosterstraat 15,

Doesburg.

Archeoloog Bert Fermin houdt op maandagavond 25 november 2019 de eer-
ste Harenberglezing over het archeologisch onderzoek op het terrein van het
‘Convent van Maria opten aelden Grave’ in Doesburg.

De Stichting Doesburg’s Oudheidkundig Fonds/het Harenberg Fonds, onder-
steunt met het verlenen van subsidies het oudheidkundig onderzoek voor
Doesburg en Omstreken. Met het organiseren van deze eerste Harenberg-
lezing brengt de stichting een aspect van haar werkterrein onder de aandacht.
Ed Harenberg heeft destijds zelf met zijn vrijwilligers aan de eerste op-
graving van het klooster gewerkt. 
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Convent van Maria opten aelden Grave
Wat we tegenwoordig kennen als het Arsenaal in Doesburg, is het restant van
een omvangrijk kloostercomplex, waarvan de resten grotendeels schuilgaan
onder het verzorgingshuis St. Elisabeth, de Sint Maartenshof, het Arsenaal
met Kloosterhof en de conventsgebouwen aan de Kloosterstraat. In de loop
der jaren zijn er diverse kleinere en grotere archeologische opgravingen
geweest die een blik werpen op het verleden van dit ‘Convent van Maria
opten aelden Grave’. Onder het convent werd inderdaad de oude gedempte
stadsgracht (aelden Grave) teruggevonden. Behalve funderingen en vondsten
die aan dit convent gerelateerd zijn, werden ook resten gevonden van de tijd
vóór het klooster èn van de periode erna. Er werden bijvoorbeeld werktuigen
uit de steentijd gevonden, maar ook afval van een 17e-eeuwse pottenbakke-
rij. Het middeleeuwse klooster en de pastorie kregen andere bestemmingen,
werden verbouwd en deels gesloopt.
In deze lezing wordt alles wat met het de geschiedenis van het klooster te
maken heeft, nog eens op een rijtje gezet.

Ed Harenberg, historicus en archeoloog te Doesburg, liet bij zijn overlijden
op 18 februari 2017 een legaat na. Een in het leven geroepen organisatie, de
Stichting Doesburg’s Oudheidkundig Fonds, in het kort het Harenberg
Fonds, beheert dit legaat en voert Ed’s wensen uit. Voor meer informatie
hierover: www.harenbergfonds.nl, contact: harenbergfonds@gmail.com.

Lezing op maandag 25 november a.s.:

CONVENT VAN MARIA OpTEN AELDEN GRAVE

door archeoloog Bert Fermin te Zutphen,
aanvang 19.30 uur in de filmzaal van het Arsenaal, Kloosterstraat 15,

Doesburg. Het aantal plaatsen in de filmzaal is beperkt.
Kaarten kosten € 5,- en zijn tijdens openingsuren te verkrijgen bij de balie

van Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13, Doesburg.
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DE ROODE TOOREN OpNIEUW GECERTIFICEERD!

Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbete-
ren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoord
beheer van het culturele erfgoed. Musea die op of boven de minimumstandaard
functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in
het Museumregister. Zij ontvangen het ‘Certificaat Geregistreerd Museum’ . Het
beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stich-
ting Museumregister Nederland. 

In 2009 werd ons museum voor de eerste keer officieel aangemerkt als gere-
gistreerd museum en ontving het certificaat met bijbehorend muurschildje.
In principe vindt om de vijf jaar dan een strenge audit plaats om opnieuw te
toetsen of men nog steeds aan de hoge eisen van museumbeheer en alles dat daar-
mee samenhangt voldoet.
2019 was het dus voor ons opnieuw spannend of we ook nu weer aan deze zware
criteria voldeden. De eisen zijn samengevat in de zogeheten Museumnorm.
Hierin zijn alle criteria te vinden die staan voor een kwalitatief hoogwaardige
invulling van de functies van een museum. Hierbij wordt ook rekening gehouden
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met de uitgangspunten van de ICOM (International Counsel of Museums), bij-
voorbeeld inzake de Code Cultural Governance 2019.
Museumregistratie/-certificering wordt door ons als bijzonder belangrijk en
waardevol ervaren. Het zorgt ervoor dat we regelmatig onze museumkwaliteit en
werkzaamheden onder een vergrootglas leggen, maar dat we ook positief worden
beoordeeld bij bijvoorbeeld bruikleenaanvragen bij andere musea en bij de ver-
werving van financiële bijdragen en subsidies.

Alle onderwerpen die maar enigszins met verantwoord museumbeheer te maken
(kunnen) hebben komen aan de orde. Maar liefst 49 bijlagen/documenten
werden aan de uitgebreide vragenlijsten toegevoegd. Totaal bijna 300 pagina’s!
Hierbij kwamen in willekeurige volgorde de volgende onderwerpen aan de orde:
Onderschrijving van de Ethische Code, juridische status en statuten, het beleids-
plan 2019-2024,  het actuele collectieplan 2019-2024, gedigitaliseerde collectie-
beschrijving, adequaat afstotingsplan conform Lamo, procedure herkomstonder-
zoek van objecten bij aankoop en/of schenking, jaarverslag 2017 en 2018, de sta-
tuten van de Lambert Westera Stichting, de meerjarenbegroting van het museum
2019-2024, notulen van de jaarvergadering 2017 en 2018, jaarrekening museum
2017 en 2018, toepassing Code Cultural Governance 2019, samenstelling van de
Raad van Advies, het Handboek Vrijwilliger en vrijwilligersovereenkomst, voor-
zieningen ten aanzien van veiligheid en beveiliging van collectie en bezoekers,
calamiteitenformulier, voldoende gewaarborgde collectieomvang, collectie hulp-
verleningsplan, gehanteerde bruikleenverklaringen, conditierapportage bruikle-
nen, schenkingsformulier, meetgegevens betreffende temperatuur en relatieve
vochtigheid in het museum in combinatie met daartoe passende maatregelen,
rapportage en analyse ten aanzien van de wering van UV-toetreding tot het
museum, overzicht van museumpublicaties in het kader van educatiebeleid,
overzicht van de georganiseerde exposities, verstrekte bruiklenen, ontvangen
bruiklenen, bezoekvoorwaarden, publieksbenadering en aanbod infobladen (o.a.
tabakskerverij, Colenbrandersalon, beroemde Doesburgers, schipbrug, Doesburg
en de stoomtram 1881-1957, De IJssel als strijdtoneel, Hessenwegen en
Kiepkerels, flyer Bevrijdingsroute en flyer Stolpersteine), relatie met het onder-
wijs middels lesbrieven en het schoolproject Middeleeuwen, speurtocht voor
kinderen, uitgebreide openingstijden en publieksgerichte ontvangst, privacyver-
klaring in het kader van de AVG, samenstelling bestuur Stad en Ambt Doesborgh
en rooster van aftreden.

Na indiening van alle stukken eind 2018 volgde een uitgebreide visitatie door
een auditor van het Museumregister en wordt alles beoordeeld door de
Registratiecommissie. Na terugkoppeling naar het museum volgen dan nog
enkele aanvullingen op de reeds ingeleverde informatie en wordt de definitieve
analyse vastgesteld en bekrachtigd door het bestuur van het Museumregister
Nederland.
Een dezer dagen ontvingen wij de eindrapportage en konden met vreugde vast-
stellen dat de verlenging van de museumregistratie een feit was en dat bij alle
beoordelingen geen enkel tekort was vastgesteld! Een langlopend project was
‘met glans’ afgerond.
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De heer dr. E.S. van Eijck van Heslinga, voorzitter bestuur Museumregister
Nederland, liet ons per brief van 8 oktober j.l. o.a. weten:
‘Het bestuur van Museumregister Nederland heeft met aandacht kennis genomen
van het rapport d.d. 12 september 2019 waarin de bevindingen staan van de
betrokken auditor en de registratiecommissie met betrekking tot de door u nage-
zonden aanvullingen in vervolg op ons besluit van 19 maart 2019. Het bestuur
bekrachtigt bij deze de conclusie van de registratiecommissie: Positieve voltooi-
ing van de toetsing voor herijking van uw vermelding in het Museumregister.’
‘Mede namens de auditoren en de registratiecommissie feliciteren wij u van
harte met dit positieve resultaat. Graag benadrukken wij onze waardering voor
uw grote inzet bij dit traject.’

De auditor mevrouw Marianne Bakker-Otten: 
‘Proficiat met de herijking! Complimenten voor bestuur, vrijwilligers en waarde-
ring voor jullie prachtig museum. Het was een mooi traject en dank voor het ver-
trouwen.’

Het is duidelijk dat wij ook zeer tevreden zijn met het behaalde resultaat en zien
de komende vijf jaar weer met veel vertrouwen tegemoet.

VOORAANKONDIGING DONDERDAG 19 DECEMBER:

Waarom Maria geen blondine werd
lezing door ons lid Paul le Blanc te Doesburg, 20.00 uur in het Meulenhuus.

De gegevens die de Bijbel ons verstrekt over de geboorte van Christus zijn tame-
lijk summier. Rondom de geboorte van Christus zijn in de loop der tijden dan
ook een groot aantal volksverhalen en apocriefe evangeliën ontstaan. Samen met
een aantal visionaire onthullingen zijn zij van grote invloed geweest op de
manier waarop het kerstgebeuren is afgebeeld. Waar komen de os en de ezel van-
daan, terwijl de evangelietekst daar geen melding van maakt? Waarom wordt de
geboorte nu eens in een grot, dan weer in een stal gesitueerd? Waarom is een

gedeelte van de stal vaak een ruïne? Waarom wordt 
Maria afwissselend zittend, knielend of liggend 
voorgesteld en waarom wordt zij plots een blondine? 
Waar komen de vroedvrouwen vandaan die we zo 
vaak zien afgebeeld? Waarom is St. Jozef veelal af-
gebeeld als een oude, slaperige man?
Ziehier, enkele vragen die bij het bekijken van de 
kerstvoorstellingen naar voren komen en die in de 
lezing worden beantwoord. 

In deze lezing wordt ook ingegaan op de oorsprong 
van de viering van het kerstfeest en de reden waar-
om in de vierde eeuw de datum van dit feest op
25 december werd geplaatst.
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VERTONING HISTORISCHE FILMS VAN DOESBURG

Nu ook een extra middagvoorstelling

Op dinsdag 5 en 26 november a.s. organiseren Stad en Ambt Doesborgh/Streek-
museum De Roode Tooren en de Folkloristische Dansgroep De Meulenvelders
gezamenlijk weer filmvertoningen van oude Doesburgse films in Het Meulenhuus.
Dit keer ook nog een extra middagvoorstelling op dinsdag 5 november.

De avonden (5 en 26 november) beginnen om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),
de middagvertoning is ook op 5 november en begint om 14.00 uur (zaal open om
13.30 uur). De toegang is Euro 5,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee.
Het aantal bezoekers is beperkt, dus vol is vol!
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar in De Roode Tooren, Roggestraat
9-11-13, Doesburg; geopend dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 en zaterdag en
zondag 13.00-17.00 uur.
Zie voor de beschrijving van de te vertonen films ons vorige Informatiebulletin.

ZEER BIJZONDERE ETS VAN DOESBURG TE KOOp

In de collectie van ons museum bevindt zich een unieke etsplaat die is ver-
vaardigd door Coenraad van Velzel (1878-1969). Het is een gezicht op de
Martinitoren vanuit de Hogestraat vóór 1920. Een situatie uit een tijd toen het,
inmiddels al weer lang geleden gesloopte, ziekenhuis daar nog niet gebouwd
was.
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Coenraad van Velzel woonde en werkte in Utrecht van ongeveer 1883 tot 1914,
en in Doesburg van 1914 tot 1961 en verhuisde daarna naar Den Haag.
Hij schilderde en tekende (veel pentekeningen), landschappen en stadsgezichten.
Met name zijn stadsgezichten waren zeer gedetailleerd en betrouwbaar. Hij was
leraar tekenen en schilderen aan de Ambachtsschool in Doesburg van 1914 tot
1941. In de collectie van De Roode Tooren bevinden zich inmiddels ruim dertig
werken. Ook de genoemde etsplaat bevindt zich in de verzameling. Het was voor
hem destijds een probeersel in zijn verdere ontwikkeling en zoektocht naar ont-
plooiing als kunstenaar.

Op verzoek van het museum heeft Marijke de Kler (Grafiekatelier ‘het Blauwe
5je te Doesburg) van deze etsplaat onlangs een beperkte serie afdrukken
gemaakt die wij onze leden en belangstellende Doesburg-verzamelaars graag
aanbieden. Het is een eenmalige oplage. De ets heeft een formaat van 128 x 174
mm en wordt in een passe-partout (240x340 mm) aangeboden. Voor leden
bedraagt de prijs Euro 30,00, niet-leden betalen Euro 40,00.
Geïnteresseerden kunnen tijdens openingsuren de ets bekijken en een exemplaar
kopen in museum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg.

KOMENDE ACTIVITEITEN:

5 november: Oude films van Doesburg, 14.00 en 20.00 uur, Meulenhuus
7 november: Lezing over Doesburger Jan Hendrik van Kinsbergen, 

20.00 uur in Het Meulenhuus
25 november: Harenberglezing, Convent Maria opten aelden Grave,

19.30 uur in het Arsenaal
26 november: Oude films van Doesburg, 20.00 uur in het Meulenhuus

Links: een impressie
van de afgedrukte ets.

Rechts: zelfportret van
Coenraad van Velzel.
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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
-  BMV Advis Informaticaweg 7 Doetinchem
-  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
-  LiViPro Zanderskamp 142 Doesburg

MARCEL

BLOK

ZILVERSMID


