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Doesborgh Nieuws
Jaarlijks contactblad van de Monumentenvereniging 15 april 1945

Nummer 65, oktober 2018

Uitnodiging najaarsbijeenkomst

Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945, 
Doesburg nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst 
van de vereniging op maandag 12 november 2018. De bij-
eenkomst vindt plaats in Podium Acanthus, Koepoortstraat 
20, Doesburg. Aanvang is 20.00 uur. 
Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen, 
een jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) en een meer infor-
matief deel (aanvang ± 21.00 uur).

Agenda van de Algemene Ledenvergadering :
1.  Opening
2.  Ingekomen en uitgegane post
3.  Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 april 2018 

(zie verderop) 
4.  Jaarrekening 2017, prognose 2018 en begroting 2019, met 

toelichting door de penningmeester (zie verderop)
5.   Goedkeuring begroting 2019
6.   Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
7.   Verslag verenigingsactiviteiten 2018 (zie verslag van de 

secretaris)
8.   Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2019 (zie 

verderop) 
9.   Vaststelling Privacybeleid (zie de website)
10. Bestuurssamenstelling 
11. Komt er een nieuw gemeentelijk bordje voor Rijks- 

monumenten? 
12. Rondvraag en sluiting.

Toelichting:
ad 6:  i.v.m. het statutair terugtreden van Cor van den 

Bergh als lid van de (kas)controlecommissie dient 
naast Diederik Bente een tweede lid benoemd te wor-
den. Martin Beijer heeft zich bereid verklaard deze 
taak te gaan vervullen. Het bestuur stelt voor hem te 
benoemen. 

ad 10: Harm Claus is aan het eind van zijn eerste bestuurs-
termijn van drie jaar. Harm is bereid nogmaals een 
termijn mee te besturen. Het bestuur stelt voor hem 
te herbenoemen. Tegenkandidaten kunnen tot twee 
weken voor de Algemene Ledenvergadering inge-
diend worden bij de secretaris.

Het informatieve deel wordt verzorgd door Jeroen Krijnen. 
Hij zal een presentatie geven over de resultaten van de 
recentelijk afgesloten monumenteninventarisatie in Does-
burg. Jeroen Krijnen is gemeentelijk bouwhistoricus van 
Zutphen en bezocht tussen 2012 en 2018 voor de gemeente 
Doesburg ongeveer 360 huizen,  boerderijen en bedrijfsge-
bouwen. De inventarisatie leverde niet alleen 240 nieuwe 
gemeentelijke monumenten op, maar ook meer kennis en 
inzicht over het gebouwde erfgoed van Doesburg. Tijdens de 
presentatie zal Jeroen Krijnen ingaan op diverse bekende en 
minder bekende panden binnen en buiten de stad, de mo-
numentale waarden achter de voorgevel en enkele bijzon-
dere vondsten.
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Gezellig snuffelen, rustig iets zoeken of even vragen als 
u snel wat nodig hebt. Het kan allemaal bij ons. Wilt U 
advies of kunt U iets niet vinden, dan helpen wij U graag!

Wij hebben meer keus dan veel andere winkels. Leuke 
onverwachte spullen. Dat keukenhulpje waar U al een 
tijdje naar zocht, of een puzzel die U echt mooi vindt, een 
fleece vest in een leuke kleur.

Alles opnoemen heeft geen zin, alleen een paar groepen 
dan, zoals: breigaren, laarzen, pantoffels, bad- en toilet 
matten en dames ondergoed.

Voor meer informatie, zie onze website: 

www.staarinkwarenhuis.nl
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Notulen Algemene  
Ledenvergadering  
13 november 2017
(reeds goedgekeurd)

Locatie: Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 31, Doesburg.  
Aanvang: 20.00 uur.

Aanwezig: 26 leden; afwezig met kennisgeving: 8 leden.

1. Opening
Voorzitter Peter van den Brandhof heet alle aanwezigen van 
harte welkom met een speciaal welkom voor wethouder 
Fred Jansen. Zijn aanwezigheid drukt op symbolische wijze 
de goede samenwerking uit tussen de Monumentenvereni-
ging en de gemeente Doesburg.

In Memoriam:
Baron Van Tuyll van Serooskerken (overleden op 5 juli 2017) 
was burgemeester van Doesburg van 1956 tot 1962.
Hij heeft zich in die tijd speciaal ingezet voor de herbouw 
van de Martinitoren. Vanaf de oprichting tot zijn overlijden 
op honderdjarige leeftijd is de heer Van Tuyll trouw lid van 
onze vereniging geweest.

Kees Scheepers (overleden op 2 oktober 2017) was medeo-
prichter van de Monumentenvereniging in 1977. Hij heeft 
zijn functie als voorzitter bijna 30 jaar vervuld. Hij was de 
drijvende kracht bij de restauratie en revitalisering van de 
karakteristieke en waardevolle binnenstad. Nadat de geld-
stromen vanuit de overheid begin jaren tachtig opdroogden, 
nam de Monumentenvereniging het initiatief de verwaar-
loosde en leegstaande panden op te kopen en te restau-
reren. Daarna richtte hij zijn aandacht op het belangrijke 
landschap rondom de stad. Hij brak een lans voor het her-
stel van de Linies van Menno van Coehoorn.
In Doesborgh Nieuws 2017 is een uitgebreid ‘in memoriam’ 
opgenomen.

De Monumentenvereniging Doesburg is hen veel dank ver-
schuldigd en herdenkt hen met een ogenblik stilte.

2. Ingekomen en uitgegane stukken
2.1 Uitgave Doesborgh Nieuws
Het verenigingsblad Doesborgh Nieuws is dit jaar voor het 
eerst in kleur verschenen, met veel dank aan de twee adver-
terende ‘oude’ Doesburgse ondernemingen, de firma Staar-
ink en Claus.

2.2 Uitnodiging voor deelname aan de ‘botsproef’
Zoals bekend zal zijn heeft de eigenaar van een rijksmonu-
ment de mogelijkheid om het onderhoud aan zijn monu-
ment voor 80% als aftrekpost op te voeren bij de belasting-
aangifte. Met Prinsjesdag 2016 is een wetsvoorstel naar de 
Kamer gestuurd om de fiscale aftrek voor het onderhoud 
aan monumentenpanden om te zetten in een vervangende 
subsidieregeling. Het wetsvoorstel is op verzoek van het 
Kabinet door de Kamer aangehouden en de verdere af-
handeling is door het nog zittende kabinet ‘controversieel’ 
verklaard. De afgelopen maanden is aandacht besteed aan 
de verdere uitwerking van een vervangende subsidierege-

ling. Om er zeker van te zijn dat de nieuwe regeling naar 
behoren functioneert, wil het Rijk de regeling met private 
eigenaren van rijksmonumenten aan de praktijk toetsen. 
Daarom wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap in samenwerking met de gemeente Doesburg een 
testmoment organiseren onder de noemer ‘botsproef’. De 
Monumentenvereniging Doesburg is uitgenodigd om een 
testgroep van 10 mensen samen te stellen die de nieuwe 
subsidieregelingen moet gaan toetsen op de werkbaarheid 
en de haalbaarheid. Daarbij zal tevens gebruik gemaakt 
worden van de rekeningen die eerder gebruikt zijn bij de 
oude fiscale aftrekregeling.
De aanwezige leden worden opgeroepen om zich beschik-
baar te stellen voor deelname aan deze botsproef.

N.B. Het oude wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmo-
numenten blijft nog van kracht in 2018.

3. Notulen Algemene ledenvergadering van 14 
november 2016
Bert Stulp vraagt om duidelijkheid rondom een vermoede-
lijk verdwenen Jugendstil tegeltableau in de portiek van de 
voormalige fietsenhandel in de Gasthuisstraat. Dit punt is 
op de vorige vergadering in de rondvraag naar voren ge-
bracht. De Monumentenvereniging heeft nader onderzoek 
gepleegd en navraag gedaan (o.a. bij de vorige eigenaar), 
maar van het bestaan van een tegeltableau is, behoudens de 
tegel-lambrisering op het benedengedeelte van de rechter-
wand van de ingangsportiek, niets gebleken.
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist 
Paul le Blanc.

Financiële overzichten: inkomsten en uitgaven 2016, 
prognose 2017 en begroting 2018 
De Penningmeester Medi Teitink licht het nieuwe financiële 
overzicht toe zoals dat is opgenomen in Doesborgh Nieuws 
2017 (pag. 6). De begrotingen (2016, 2017, 2018) en de realisa-
ties over de jaren 2016 en 2017 (prognose) zijn nu goed over-
zichtelijk in beeld gebracht. In Doesborgh Nieuws 64 (pag. 7 
en 8) is reeds een uitvoerige toelichting op de cijfers opge-
nomen. Naar aanleiding hiervan geeft de penningmeester 
nog een verdere toelichting ten aanzien van een aantal spe-
cifieke posten, met enkele aanvullende opmerkingen.
Ten aanzien van de Thema-avonden: de kosten zijn gemaakt 
voor de sprekers en voor de zaalhuur in de Gasthuiskerk. 
Voor de huur van de Gasthuiskerk is aan de leden een 
kleine bijdrage gevraagd. Voor 2017 is er een positief saldo 
te verwachten. De kosten van de ledenvergadering en Snap-
penburg de Vriesprijs zijn redelijk gelijk gebleven. De kosten 
van Doesborgh Nieuws zijn ook gelijk gebleven, dankzij de 
sponsoring van de fa. Claus en de fa. Staarink. Hierdoor kon 
de uitgave in kleur verschijnen.

Door Meindert van den Berg wordt de vraag gesteld wat 
het beleid is ten aanzien van de achterstallige contributies. 
Medi Teitink deelt mede dat er een grote ronde van aanma-
ningen is uitgegaan. Er moet thans nog € 200,- à € 300,- bin-
nenkomen. Er moet rekening mee gehouden worden dat de 
aanmaningen en opschoning van het ledenbestand ook kan 
leiden tot opzeggingen of verwijdering uit het ledenbestand, 
dit om verschillende redenen:
• leden die verhuizen of overlijden maken geen deel meer 

uit van het ledenbestand.

• leden die driemaal achter elkaar een jaar verzaken te be-
talen, blijken geen belangstelling voor de vereniging te 
hebben en worden geroyeerd.

Peter van den Brandhof bedankt Medi Teitink en Hans van 
der Maas voor het vele werk dat zij hebben verricht.

4. Verslag (kas)controlecommissie en benoeming 
nieuwe (kas)controlecommissie
Omdat Hans van der Maas beoogd inkomend penningmees-
ter is en hij al bij de opmaak van de financiële stukken be-
trokken was, heeft hij zich terug getrokken uit de (kas)con-
trolecommissie. Het overblijvende lid, Cor van den Bergh, 
heeft daarom op verzoek van het bestuur als nieuw lid 
Diederik Bente aangetrokken. De benoeming van Diederik 
Bente krijgt eenieders instemming.

De controlecommissie, bestaande uit Diederik Bente en Cor 
van den Bergh, adviseert de vergadering aan het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer 
over 2016. Naar haar oordeel is er sprake van een heldere 
boekhouding en ledenadministratie. Los van dit advies tot 
decharge brengt de commissie enkele aandachtspunten 
naar voren:
• Op dit moment beschikt de Vereniging over drie bankre-

keningen. Geadviseerd wordt om tenminste één van deze 
bankrekeningen op te heffen.

• Door de penningmeester zijn het achterliggende jaar, 
met ondersteuning van de aantredend penningmeester, 
vele acties ondernomen om achterstallige contributie bij 
de leden te innen. Een belangrijk deel met positief resul-
taat (inning vond plaats) en voor een deel bleek dit niet 
mogelijk (lid zonder kennisgeving/afmelding verhuisd, 
overleden e.d.) en zo is de ledenadministratie grotendeels 
opgeschoond. Helaas blijkt een aantal leden – ook na her-
haalde verzoeken – nog steeds hun achterstallige contri-
butie niet te betalen. De commissie adviseert leden met 
een contributieachterstand van drie jaar als lid te royeren 
en uit de ledenadministratie te verwijderen.

• Voor aanwending van de fondsen uit de ‘Reserve Stads-
herstel’ is nog geen beleid ontwikkeld. De commissie 
adviseert dit als actiepunt toe te voegen aan de ‘Plannen 
voor het bestuursjaar 2018’.

Tot slot geven de huidige leden van de controlecommissie 
aan bereid te zijn de taken van deze commissie ook voor de 
Algemene Ledenvergadering van april 2018 te willen uitvoe-
ren.
De voorzitter bedankt de leden van de controlecommissie 
voor hun werk en laat weten dat de adviezen ter harte zul-
len worden genomen.
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van de 
controlecommissie voor de volgende vergadering.

5. Goedkeuring jaarstukken 2016, decharge van 
het bestuur en goedkeuring begroting 2018
Op voorstel van de voorzitter keurt de vergadering -zoals 
geadviseerd door de kascontrolecommissie- de jaarstukken 
over 2016 goed en verleent het aan het bestuur decharge 
voor het gevoerde beleid. De vergadering neemt kennis van 
de voorlopige cijfers over 2017 en stemt met applaus in met 
de begroting 2018.

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur:
Peter van den Brandhof, voorzitter
Paul le Blanc, secretaris
Hans van der Maas, penningmeester
Harm Claus
Henny Vergeer
Rob Verhoef

Correspondentieadres
Secretariaat: Paul le Blanc
Gasthuisstraat 6
6981 CS Doesburg
tel.: (0313) 410768

Jury Uitreiking ‘Snappenburg de Vriesprijs’
Harm Claus, voorzitter
Henny Vergeer
Rob Verhoef
Gerrit Bouwhuis (adviseur) 

Comité Open Monumentendagen
Frank Lange
Henk Bootsma
Bert Klees
Carl König
Ankie Le Grand 
Dick van der Lei
Rob Verhoef

Redactie ‘Doesborgh Nieuws’
Peter van den Brandhof
Paul le Blanc
Henny Vergeer
Wieneke Weusten

Gasthuisstraat 6
6981 CS Doesburg
m: info@monumentenverenigingdoesburg.nl 
Vormgeving: Daniël Loos, Bureau Contrapunt

ING rekeningnr: NL61 INGB 0001 4747 77 t.n.v. 
Monumentenvereniging 15 April 1945 Doesburg

Wij zijn een Anbi-stichting met nummer 005434993.

www.monumentenverenigingdoesburg.nl

http://www.monumentenverenigingdoesburg.nl
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kelder bevond die in geval van nood bescherming kon 
bieden aan de burgers. De K staat zowel voor ‘kelder’ als 
voor het Duitse ‘Keller’. Ook op panden elders in de stad 
was de letter K aangebracht, o.a. in de Koepoortstraat en 
op de Paardenmarkt, maar daar is niets meer zichtbaar. 
De letter K in de Ooipoorstraat is, na de renovatie, weer 
een zichtbare herinnering aan het leven van de Doesbur-
gers tijdens de oorlog en heeft daardoor een belangrijke 
documentaire waarde. 

• De bus (max. 40 personen) voor de jaarlijkse Poorters-
dag is nagenoeg vol. Na deze mededeling meldden zich 
direct nog enkele leden zodat deze oproep voor deelna-
me direct afgerond kon worden met de mededeling ‘de 
bus is vol’. 

• De voorzitter memoreert nog eens dat alle leden per 
email zijn opgeroepen een voordacht te doen voor de 
jaarlijkse Snappenburg de Vries-prijs, de prijs die jaarlijks 
door de monumentenvereniging op de Open Monumen-
tendag (dit jaar op 8 september) wordt uitgereikt.

• Er is nog altijd plaats voor vrijwilligers om deel te ne-
men aan de snoeiploeg voor de Hoge Linie. Het is nuttig 
werk en dankzij de samenstelling van het team ook een 
gezellig samenwerken. Men kan zich hiervoor melden 
bij Cor van den Bergh. 

• De werkgroep ‘Historische gevelopschriften’ is helaas 
uitgedund tot één persoon, te weten Bert Stulp (last but 
not least!). Bert Stulp heeft onlangs een uitvoerige studie 
‘ingeleverd’ over het pand de ‘Doesburghse Moppen’ in 
de Koepoorstraat. Het bestuur zal bekijken hoe hier door 
middel van een publicatie openbaarheid aan gegeven kan 
worden. Geïnteresseerde leden zijn altijd welkom om 
zich aan te sluiten bij deze boeiende, leerzame en voor 
Doesburg zeer nuttige onderzoeksactiviteiten ten aanzien 
van enkele andere interessante panden. 

• Er is een brief ontvangen van het 4-5 mei Comité Does-
burg waarin aandacht gevraagd wordt voor vacatures 
in het bestuur van het comité. In de statuten van het 
comité is opgenomen dat het bestuur bestaat uit mini-
maal zeven en maximaal twaalf leden, waarvan één lid 
tevens deel uitmaakt van de Monumentenvereniging. Dit is 
de reden waarom het comité zich tot onze vereniging 
heeft gemeld met het verzoek voor een voordracht na-
mens onze vereniging. De voorzitter nodigt de leden uit 
om na te denken over een mogelijke kandidatuur. 

 Naar aanleiding van deze mededeling heeft ons gewaardeerd 
lid Cor van den Bergh zich spontaan beschikbaar gesteld om 
in deze vacature te voorzien namens de Monumentenvereni-
ging, waarvoor veel dank.

• Het bestuur van de monumentenvereniging over-
weegt meer bekendheid te geven aan de activiteiten 
en werkzaamheden van de vereniging via de sociale 
media. Het zou mooi zijn indien een van de leden 
met kennis op dit gebied zich zou willen verdiepen in 
de mogelijkheden hiertoe. Het bestuur doet daarom 
een oproep aan geïnteresseerde leden om zich hier-
voor te melden. 

3. Vaststelling notulen Algemene 
Ledenvergadering van 13 november 2017 
De notulen worden zonder verdere correcties of aanvullin-
gen vastgesteld, met dank aan de notulist. 

Als nieuwe bestuursleden worden Hans van der Maas en 
Meindert van den Berg voorgedragen. Zij stellen zich per-
soonlijk voor aan de leden:
• Hans van der Maas woont sinds twee jaar in Doesburg. Hij 

is ervaren in bedrijfseconomie en heeft ervaring met de 
bedrijfsvoering van verschillende instanties.

• Meindert van den Berg, woont ruim twee jaar in Does-
burg en is gespecialiseerd in landschapsinrichting en 
landschapsonderzoek en was werkzaam bij Alterra in 
Wageningen. Hij is ook werkzaam geweest als docent en 
was secretaris van Giethoorns Belang. Hij is bijzonder 
geïnteresseerd in de relatie tussen natuur en monumen-
ten (groen en bebouwing). Hij is o.a. actief voor de Bond 
Heemschut (Commissie Gelderland).

De vergadering gaat van harte akkoord met de nieuwe be-
stuurssamenstelling.

9. Rondvraag
• Cor van den Bergh vraagt om bevestiging van benoeming 

van kascontrole commissie 2018. Die wordt door de verga-
dering gegeven.

• Edward van der Beek wijst, in kader van glasverduurza-
ming, op het gebruik van ‘krimpfolie’. Hij heeft deze me-
thode toegepast. Het is niet duur (€15,- voor een rol van 
4 x 1.50 meter) en verkrijgbaar bij de Hubo. Hij geeft een 
uiteenzetting over de wijze van aanbrenging. Hij staat 
open voor het geven van nadere informatie.

Lezing over de Kazematten
Het informatieve deel van de vergadering werd verzorgd 
door Rob Verhoef en Peter van den Brandhof. Zij gaven een 
boeiende en leerzame presentatie over de kazematten die 
in 1939-’40 langs de IJssel werden gebouwd. Uitgebreid werd 
ingegaan op de functie en de ligging van deze kazematten 
rondom Doesburg, in het bijzonder in de Fraterwaard. Door 
middel van kaarten en fraaie visuele opnames werden de 
kazematten in de Fraterwaard op een bijzondere wijze ge-
presenteerd.

Na deze voordracht bedankt Peter van de Brandhof voor een 
ieders aanwezigheid en sluit hij de vergadering, waarna de 
gelegenheid bestaat om nog gezellig na te praten.

Notulen Algemene Leden-
vergadering 16 april 2018
Plaats: Gasthuiskerk te Doesburg. 
Aanwezig: 36 leden
Afwezig met kennisgeving: 5 leden

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen van de voorzitter
• Op initiatief van de Monumentenvereniging Doesburg 

is aan de gevel van het pand Ooipoortstraat 3 (het pand 
van ‘de Grote Beer’) een zeer vage letter K gerenoveerd en 
weer leesbaar gemaakt. Deze letter K gaf tijdens de laat-
ste wereldoorlog aan dat zich onder dit pand een schuil-

6. Huishoudelijk Reglement, wijzingen en 
aanpassingen
Het Huishoudelijk Reglement was niet helemaal in lijn 
met de statuten en dateerde al van 1967. Een commissie 
bestaande uit Gerben van der Steen, Hans van der Maas en 
Jaap Scheltes, ondersteund door de bestuursleden Roel Felt-
mann en Peter van den Brandhof, hebben zich gebogen over 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en een voorstel 
gedaan voor herziening van het Huishoudelijk Reglement.
Enkele belangrijke elementen zijn:
1. Naamvoering Monumentenvereniging Doesburg is prakti-

scher dan Monumentenvereniging 15 april 1945.
2. Per huisadres (lid of huishouden) ontvangt men een keer 

per jaar een exemplaar van Doesborgh Nieuws.
3. Het proces van benoeming van aanstaande bestuursleden 

is transparanter geworden.
4. De beperking van leeftijdsgrens 70 jaar als bestuurslid 

komt te vervallen.
5. De Algemene Ledenvergaderingen worden voortaan twee-

maal per jaar gehouden ( in beginsel in de maanden april 
en november). Onder meer wordt in de april-vergadering 
door de penningmeester het financieel jaaroverzicht over 
het voorafgaand jaar gegeven en door de secretaris een 
verantwoording over gevoerd beleid. Tevens brengt de 
Controlecommissie verslag uit van haar bevinden over 
de jaarstukken. In de november-vergadering liggen onder 
meer de begroting alsmede het te voeren beleid voor het 
komende jaar ter goedkeuring voor.

Het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd en zal 
vanaf dit moment van kracht zijn.

7. Verenigingsactiviteiten 2017-2018
De plannen voor het bestuur voor het jaar 2018 staan ver-
meld in Doesborgh Nieuws 2017 (pag. 8). De voorzitter 
memoreert nog eens mondeling een aantal van de gereali-
seerde activiteiten in 2017 en kijkt vooruit naar de plannen 
voor 2018.
• Er zal ook in het komende jaar aandacht zijn voor twee 

thema-avonden. Door de twee subsidietoekenningen 
vanuit het Anneke van Heekfonds is dit fonds nog eens 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

• Net als in 2017 zal in 2018 een tussentijdse digitale 
Nieuwsbrief worden uitgebracht.

• Een projectgroep bestaande uit Carel Rensing (namens 
Stadt en Ambt Doesborgh), Harm Claus namens de Monu-
mentenvereniging) en Bert Stulp (voorzitter) heeft een in-
ventarisatie gemaakt van monumentale gevelopschriften 
op panden waarbij gekeken is naar geschiedenis, functie 
en bewoners. Een mooi stuk over de Stoomkoffiebranderij 
is verschenen in Doesborgh Nieuws. De voorzitter spreekt 
zijn dank aan de projectgroep uit. In 2018 zal dit project 
worden geëvalueerd.

• In Doesburg zijn begin november 23 nieuwe ANWB-
informatiebordjes bevestigd aan bijzondere monumen-
tale panden. Het betreft hier zowel rijksmonumenten als 
gemeentelijke monumenten. Dit is een aanvulling op de 
reeds aanwezige informatiebordjes. De ANWB-informatie-
bordjes vertellen kort en bondig de bouwgeschiedenis van 
het desbetreffende pand met eventuele aanvullingen over 
de vroegere functie en de bewonersgeschiedenis. 
De Monumentenvereniging heeft een selectie gemaakt 
van 23 panden die voor een dergelijk informatiebordje in 

aanmerking zouden komen en vervolgens de informatie-
teksten opgesteld. De inhoud van deze teksten zijn nog 
gecontroleerd door externe deskundigen en uiteindelijk 
aan de eigenaren ter beoordeling voorgelegd. 
Het project werd op 11 november feestelijk afgerond. Toen 
werd het laatste bordje door wethouder Fred Jansen be-
vestigd aan de zijgevel van het Waaggebouw. 
Het bestuur hoopt op veel belangstelling voor deze bord-
jes, zowel voor de Doesburgers zelf als voor de bezoekers.

Om kosten te sparen zijn Roel Feltmann en Rob Verhoef met 
een witselpen aan de slag gegaan om de teksten op gedeel-
telijk onleesbare bordjes weer leesbaar te maken, zodat 
deze niet vervangen hoefden te worden en kosten konden 
worden gespaard.
De voorzitter spreekt zijn speciale dank uit aan Paul le 
Blanc die het project heeft gecoördineerd en zorg heeft ge-
dragen voor de samenstelling van de teksten.
• Het bestuur zal het regelmatige constructieve overleg met 

de gemeente continueren. Thema’s die aan bod zullen ko-
men zijn: het beleid ten aanzien van ‘kleurrijk Doesburg’ 
(een nieuw beleid in dezen is noodzakelijk), de ruimtelijke 
kwaliteit en het plaatsen van informatiebordjes bij de 
kazematten in de Fraterwaard aan het fietspad langs het 
Zwarte Schaar.

André Scholten laat weten dat Doesburg inmiddels ‘vier 
generaties’ monumentenbordjes heeft. Hij raadt het be-
stuur aan om na de nieuwe verkiezingen een wandeling te 
maken met het College van B&W langs deze bordjes om zo 
de aandacht te vestigen op de bijzondere monumenten van 
Doesburg.

8. Bestuurssamenstelling
Roel Feltmann en Medi Teitink zullen het bestuur verlaten. 
De voorzitter neemt met lovende woorden afscheid.
Ten aanzien van Roel memoreert de voorzitter dat Roel 
meer dan drie termijnen zeer actief betrokken geweest bij 
de Monumentenvereniging. Roel was een ambitieus persoon 
die vele Poortersdagen organiseerde en deze tot een succes 
maakte. Hij was vooral de trekker van het project ‘kelder-
ruimten onder de rijksmonumenten’. Structuur en ‘het bij 
de les blijven’ waren zijn grote kracht. Met aandacht heeft 
hij de website verzorgd. Zijn humor en innemende persoon-
lijkheid waren ons dierbaar.
In zijn antwoord bedankt Roel Feltmann het bestuur voor 
de bijzondere contacten en vertelt met overtuiging dat het 
goed is afscheid nemen, want ‘nieuw bloed is nieuw leven’.
Ten aanzien van Medi Teitink memoreert de voorzitter dat 
zij haar taak als penningmester binnen het bestuur met 
veel verve heeft verricht. Zij heeft het fundament gelegd 
voor de automatisering van de boekhouding en daardoor de 
financiële administratie een enorme professionaliserings-
slag gegeven. Haar onmiskenbaar vrouwelijke flair in ons 
nogal masculiene gezelschap zal het bestuur zeker missen.
In haar dankwoord aan het bestuur bedankt Medi naast het 
bestuur tevens oud bestuurslid Peter Hofstede en de toe-
komstige penningmeester Hans van der Maas die samen 
met haar de financiële huishouding en planning heeft ge-
analyseerd.

De dank voor al het werk dat zij hebben verricht wordt on-
derstreept met een spirituele attentie.
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• Een bestuursdelegatie heeft tweemaal uitgebreid overleg 
gevoerd met de portefeuillehouder Monumentenbeleid en 
de betrokken beleidsambtenaar van de gemeente Doesburg 
over diverse aspecten van het monumentenbeleid. Een 
groot aantal min of meer actuele onderwerpen passeerde 
de revue: realiseren van plannen om te komen tot een spe-
ciaal Doesburgs monumentenschildje voor rijksmonumen-
ten, onze permanente zorg over de ‘verrommeling’ van het 
straatbeeld in de binnenstad en het plaatsen van informa-
tieborden bij de kazematten langs het Zwarte Schaar. 

• Het bestuur heeft gestimuleerd en mogelijk gemaakt dat 
de vage letter K op de gevel van Ooipoortstraat 3 in Does-
burg weer duidelijk zichtbaar is gemaakt. Een toelichting 
daarop vindt u elders in dit blad. 

• Drie leden van het bestuur vormden de deskundige jury 
ten aanzien van de nominatie en selectie voor de Snap-
penburg de Vriesprijs. Het juryrapport vindt u in dit blad.

• Vanuit het bestuur is aan een aantal leden individueel 
advies gegeven over bouwkundige problemen, restauratie-
mogelijkheden en advies ten aanzien van schilderwerk.

• Het bestuur is actief geweest om de ledenadministratie 
te actualiseren o.a. door het achterhalen van zoveel mo-
gelijk e-mailadressen. Tevens is een actief beleid ontwik-
keld om te komen tot inning van achterstallige contribu-
ties en opschoning van de ledenlijst. 

• Het bestuur heeft een AVG (Algemene Verordening Gege-
vensbescherming) opgesteld. Deze is te raadplegen via de 
website en dient door de komende Algemene Ledenver-
gadering te worden goedgekeurd

Verenigingsactiviteiten
• Op 12 december 2017 heeft een tiental leden van onze 

vereniging op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en in samenwerking met de ge-
meente Doesburg een testmoment georganiseerd onder de 
noemer ‘botsproef’ om de nieuwe subsidieregelingen ten 
aanzien van het onderhoud van rijksmonumenten te toet-
sen op de werkbaarheid en de haalbaarheid. Dit heeft ook 
daadwerkelijk geleid tot enkele relevante aanpassingen. 

• De Monumentenvereniging organiseerde op 12 maart 
2018 een thema-avond over het gebruik van kleur in de 
historische binnenstad, met als titel ‘Doesburg bekent 
kleur’. Het verslag van deze avond treft u elders in dit 
blad aan.

• Op maandag 16 april vond de Algemene Ledenverga-
dering plaats, gevolgd door een boeiende en leerzame 
lezing door Davy Kastelein over het archeologisch on-
derzoek dat door het Team Archeologie van de gemeente 
Zutphen in 2016 werd uitgevoerd op het terrein van het 
voormalig Gasthuishofje.

• Op vrijdag 1 juni vond weer de jaarlijkse Poortersdag 
plaats, dit jaar met een bezoek aan Schokland en Hasselt. 
Een verslag door Meindert van den Berg vindt u verderop 
in dit blad. 

• Op zaterdag 9 september werd door het bestuur zoals 
gebruikelijk medewerking verleend aan de realisatie van 
de Open Monumentendag en de uitreiking van de Snap-
penburg de Vriesprijs. 

• Op maandag 13 november vindt een Algemene Ledenver-
gadering plaats, gevolgd door een presentatie door Jeroen 
Krijnen over de resultaten van de recentelijk afgesloten 
monumenteninventarisatie in Doesburg ten behoeve van 
de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. 

Ledenlijst 
Het ledental is ongeveer gelijk gebleven. Enerzijds zijn er 
een aantal leden uitgeschreven (overlijden, verhuizing, op-
zegging), anderzijds zijn er ook een tiental nieuwe leden 
bijgekomen. Het ledenaantal bedraagt thans ongeveer 203 
leden. De ledenadministratie is opgeschoond en geactuali-
seerd (adressen, e-mailadressen). 

Cor van den Berg namens 
Monumentenvereniging in 
4-5 mei Comité Doesburg

Het doet ons genoegen te melden dat ons zeer actieve lid, 
de heer Cor van den Bergh, bereid is gevonden namens de 
Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg in het 4-5 
mei Comité Doesburg plaats te nemen.
Cor is 61 jaar en gepensioneerd oud-militair. Wij kennen 
hem als actief lid van onze vereniging, maar Cor is ook al 
vele jaren actief als ‘meewerkend voorman’ (al mogen we 
hem zo niet noemen) van de snoeiploeg die week in week 
uit bezig is de Hoge Linie van Menno van Coehoorn voor ons 
allen weer zichtbaar en beleefbaar te maken.
Wij danken Cor hartelijk voor zijn bereidheid en wensen 
hem veel succes met het goede en belangrijke werk om de 
viering van 4 mei (dodenherdenking) en 5 mei (bevrijding) 
levend te houden.

4. Financiële jaarstukken 2017: jaarcijfers 2017, 
toelichting op posten uit het financiële overzicht 
2017 en de balans 2017 
De penningmeester licht de stukken kort toe, uitgaande van 
de reeds toegezonden toelichting op de posten uit het fi-
nanciële overzicht 2017. Vanuit de vergadering komen geen 
prangende vragen of kritische opmerkingen, doch enkel 
instemmende geluiden en een dankbaar applaus. 

5. Verslag (kas)controlecommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Diederik Bente en 
Cor van den Bergh heeft de rekening, de verantwoording en 
de balans over het boekjaar 2017 onderzocht en heeft alles 
in orde bevonden. De aanbevelingen van het vorige jaar zijn 
ter harte genomen en gerealiseerd. De commissie adviseert 
de vergadering derhalve de stukken goed te keuren en de-
charge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over 
2017. De voorzitter bedankt de leden van de controlecom-
missie voor hun nuttige werk.

6. Goedkeuring jaarstukken 2017 en decharge 
van het bestuur
De vergadering stemt unaniem in met de jaarstukken met 
grote dankzegging aan de penningmeester voor het vele en 
nuttige werk dat hij heeft verricht. 
Cor van den Bergh zal geen deel meer uitmaken van de 
nieuwe kascontrolecommissie. Het bestuur zal zorg dragen 
voor een goede opvolger. 

7. Rondvraag en sluiting.
• Reeds op de najaarsvergadering 2016 is aandacht ge-

vraagd voor voor een vermoedelijk verdwenen Jugendstil 
tegeltableau in de portiek van Gasthuisstraat 14-16. Na-
der onderzoek leverde eerder nog geen resultaten op. Een 
van de leden merkt op dat thans bij nadere navraag ge-
bleken is dat het hier geen tegeltableau betrof, maar een 
reclamebord, uitgevoerd in emaille.

• Edward van de Beek merkt op dat hem gebleken is tijdens 
zijn stadswandelingen met de hond dat vele mensen ge-
interesseerd en met volle aandacht de nieuwe ANWB-in-
formatiebordjes lezen. ‘Die heb ik gelukkig niet voor niets 
helpen ophangen, is dan mijn gedachte’, aldus Edward. 

• De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging 
voor ieders aanwezigheid en constructieve inbreng. Hij 
nodigt eenieder uit voor een korte drinkpauze, waarna 
een boeiende lezing zal volgen. 

Lezing
Na dit formele eerste gedeelte hield de archeoloog Davy Kas-
telein een boeiende lezing over het archeologisch onderzoek 
dat door Davy Kastelein, Bert Fermin e.a. (Team Archeologie 
van de gemeente Zutphen) in 2016 werd uitgevoerd op het 
terrein van het voormalig Gasthuishofje. Voorafgaande aan 
de bouw van het appartementencomplex De Buitenhof werd 
een groot deel van dit terrein archeologisch onderzocht. 
Daarbij werden resten uit de midden steentijd en de ijzer-
tijd gevonden, maar belangwekkender was de vondst van 
een dertiende-eeuws boerenerf dat daarmee dateert uit de 
beginfase van het stedelijk Doesburg. Nadat de gronden in 
1368 overgingen naar het Gasthuis is het gebied jarenlang 
gebruikt als tuin waarbij het is opgehoogd met marktafval 
(mest) vol met munten en rekenpenningen die het verhaal 
van een bloeiende handel vertellen. Ook van de bebouwing 

van het Gasthuis werden funderingen teruggevonden. De no-
dige beerputten en afvalputten konden worden toegeschre-
ven aan de bewoners van het Gasthuis en omwonenden, 
zoals aan soldaten die in de kazerne aan de Paardenmarkt 
gelegerd waren en aan een vooraanstaande Doesburger uit 
de late achttiende eeuw. De opgraving heeft een schat aan 
informatie opgeleverd over het ontstaan van de stad en het 
stedelijk leven in de middeleeuwen en daarna. Het resultaat 
is een kijkje in750 jaar dagelijks leven in Doesburg.

Na deze voordracht bedankt de voorzitter de spreker met een spi-
rituele attentie. Tevens dankt hij voor een ieders aanwezigheid en 
sluit hij de vergadering, waarna de gelegenheid bestaat om nog 
gezellig na te praten.

Jaarverslag secretaris 
2017-2018
Beleid
Het bestuur is verheugd en tevreden dat vrijwel alle tijdens 
de jaarvergaderingvergadering van 13 november 2016 gepre-
senteerde plannen voor het jaar 2018 zijn gerealiseerd (zie 
Doesborgh Nieuws 2017, p. 8). 

Bestuur
• Het bestuur heeft, onder voorzitterschap van Peter van 

den Brandhof, een zestal keer vergaderd. 

Activiteiten van het bestuur
• Het eenmaal per jaar verschijnende verenigingsblad 

Doesborgh Nieuws ligt weer glanzend en wederom -met 
dank aan twee adverterende Doesburgse bedrijven- in 
kleur vol met monumentale wetenswaardigheden bij de 
leden.

• Dankzij de inzet van enkele leden is een nieuw Huishou-
delijk Reglement tot stand gekomen en ingevoerd. 

• Als lid van de projectgroep die zich op verzoek van het 
bestuur verdiept in de monumentale gevelopschriften 
van Doesburg heeft Bert Stulp een uitvoerige studie ‘in-
geleverd’ over het pand de ‘Doesburgse Moppen’ in de 
Koepoortstraat. Het bestuur bekijkt hoe hier door middel 
van een publicatie eventueel openbaarheid aan gegeven 
kan worden. 
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versie
19-09-18

2017 
definitief

begroting 
2018

2018 
realisatie 
tm aug.

2018 
raming

begroting 
2019

Opbrengsten
Contributie leden 3.402,50 3.300,00 3.240,00 3.195,00 3.400,00
Rente 87,76 150,00 28,79 28,79 30,00
Opbrengst Poortersdag 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Monumentengids verkoop 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Opbrengst Themadagen (cursus) 167,50 250,00 0,00 0,00 250,00
Opbrengst advertenties Doesborgh Nieuws 500,00 0,00 500,00 500,00
Legaten en giften 125,00 100,00 300,00 300,00 200,00
Onttrekking A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel 821,00 pm 39,50 100,00 pm

6.371,26 5.000,00 4.808,29 5.323,79 5.580,00
Resultaat (- = voordelig) -1.269,41 -625,00 -1.625,19 329,94 -260,00

5.101,85 4.375,00 3.183,10 5.653,73 5.320,00
Kosten
Kosten ledenvergaderingen 61,98 200,00 164,00 250,00 250,00
Contributies en giften 150,00 250,00 150,00 150,00 150,00
Snappenburg de Vriesprijs 199,90 200,00 74,40 370,00 320,00
Open Monumentendag 292,98 275,00 0,00 315,00 320,00
Kosten Poortersdag 1.311,00 1.300,00 1.538,78 1.538,78 1.400,00
Blad Doesborgh Nieuws 1.120,15 1.000,00 0,00 1.200,00 1.200,00
Subsidie (A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel) 821,00 pm 39,50 100,00 pm
Kosten ICT 100,00 150,00 341,46 515,00 480,00
Bankkosten/betalingsverschillen 251,02 300,00 143,13 225,00 225,00
Verzendkosten (enveloppen, porti) 131,76 150,00 24,07 150,00 150,00
Bestuurskosten 456,99 300,00 375,31 425,00 425,00
Kosten Thema(cursus-)bijeenkomsten 129,05 250,00 217,50 300,00 250,00
Kosten drukwerk 76,02 0,00 114,95 114,95 150,00

5.101,85 4.375,00 3.183,10 5.653,73 5.320,00

BALANS
activa:
- Banken: ING 7.916,09 1.658,16 2.746,25 805,62 1.240,02

 SNS 13.559,59 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
- totaal banken 21.475,68 21.658,16 22.746,25 20.805,62 21.240,02
- Debiteuren 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00
- Voorraad penningen 297,60 297,60 223,20
- BTW te vorderen 301,23 500,00 0,00 0,00 0,00

21.776,91 22.158,16 23.118,85 21.103,22 21.463,22
BALANS
passiva:
Eigen vermogen per 1 januari 13.859,75 15.129,16 15.129,16 15.129,16 14.799,22
- resultaat 1.269,41 625,00 1.625,19 -329,94 260,00
Eigen vermogen per 31 december 15.129,16 15.754,16 16.754,35 14.799,22 15.059,22
- voorziening dubieuze debiteuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- fonds Stadsherstel 4.000,00 4.000,00 3.960,50 3.900,00 4.000,00
- A. van Heekfonds 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00
totaal reserves 21.533,16 22.158,16 23.118,85 21.103,22 21.463,22
Crediteuren 78,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Vooruitontvangen 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totaal passiva 21.776,91 22.158,16 23.118,85 21.103,22 21.463,22

Financiële overzichten 2017, 2018 en begroting 2019

versie 19-09-2018

Toelichting op posten  
uit de raming 2018 en  
begroting 2019

Systeemwijziging in presentatie
Tot in 2017 werden de financiële uitkomsten van het 
voorafgaande jaar (zoals opgenomen in Doesborgh 
Nieuws) pas tijdens de jaarlijkse ALV van november 
gepresenteerd. Door de wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement zijn de cijfers over 2017 al in de ALV tijdens de 
voorjaarsvergadering van 16 april 2018 goedgekeurd. Om het 
historisch overzicht te blijven bewaren worden de financiële 
cijfers over 2017 nogmaals in de presentatie weergegeven.

Opbrengsten
Contributie
De groei van het ledental blijft in 2018 achter ten opzichte 
van de verwachtingen. De raming 2018 is naar beneden bij-
gesteld. Desondanks is het bestuur er van overtuigd dat in 
2019 het ledenaantal zal groeien. Er komen steeds meer ge-
meentelijke monumenten bij en dus ook potentieel nieuwe 
leden.
Per 1 september hebben drie leden hun contributieverplich-
ting (ondanks herhaalde aanmaningen inclusief het per-
soonlijk per brief bezorgen) nog niet voldaan. Het bestuur 
heeft de beslissing genomen deze leden (helaas) te moeten 
royeren, effect € 45,-.
Het huidige ledenaantal bedraagt, rekening houdend met 
reeds gedane opzeggingen per 1 januari 2019 en royeringen, 
203. Voor de begroting 2019 gaan we uit van 210.

Rente
Betreft de vergoeding op de spaarrekening bij de SNS-bank. 
De rentevergoeding wordt helaas nog steeds lager. Het ver-
schil tussen begroting 2018 en realisatie wordt veroorzaakt 
door te optimistisch ingeschatte rente- inkomsten.

Monumentengids verkoop
De voorraad is inmiddels bij de vereniging zelf uitverkocht. 
Opbrengsten worden dan ook niet meer gegenereerd.

Legaten en giften
Een klein aantal leden betaalt naast de jaarlijkse contributie 
ook aparte bedragen als gift of donatie.

Kosten
Kosten ledenvergadering
Betaald voor de zaalhuur en bedankje voor eventuele spre-
kers bij de Algemene Ledenvergadering. In 2018 heeft het 
bestuur besloten om ook de welkomstkoffie uit de contribu-
tie te betalen.

Contributies en giften
Bijdragen worden betaald aan een drietal verwante vereni-
gingen of instellingen in de stad en streek, nl. Stad en Ambt 
Doesborgh, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en Erfgoed-
vereniging Heemschut.

Snappenburg de Vriesprijs
De kosten verbonden aan deze jaarlijkse prijs, uitgereikt 
aan het einde van de Open Monumentendag, worden be-
steed aan een bronzen plaquette, een ingelijste gravure van 
de stad Doesborgh en de (video)presentatie ervan. In 2018 
zijn 5 penningen aangeschaft, die aan het desbetreffende 
jaar worden toegerekend. Daarom staat er ook een bedrag 
op de balans. Extra kosten zijn gemaakt voor het inlijsten 
van de eervolle vermelding.

Open Monumentendag
De meeste kosten neemt de gemeente Doesburg voor haar 
rekening. De kosten van een eenvoudig bedankje voor de 
deelnemende huis-openstellers worden fifty-fifty door ge-
meente en vereniging betaald.

Poortersdag
Elk voorjaar is er een excursie naar interessante stad of ste-
den of streek. De vereniging neemt een steeds kleiner deel 
van de kosten voor haar rekening. Van de deelnemers wordt 
een bijdrage (begroot op € 30,- per deelnemer) gevraagd. De 
Algemene Ledenvergadering heeft er bij het bestuur op aan-
gedrongen de deelnemersbijdrage richting kostendekkend-
heid te brengen. De hogere kosten 2018 hebben betrekking 
op een hogere bushuur in verband met de geplande vrijdag 
in plaats van de gebruikelijke zaterdag en het verstrekte 
inhoudelijke drukwerk.

Blad Doesborgh Nieuws
Vanaf 2017 wordt Doesborgh Nieuws in kleur gedrukt. De 
extra kosten die hieraan verbonden zijn, worden gedekt uit 
geplaatste advertenties. De opbrengst van de advertenties 
zijn verantwoord bij de “opbrengsten”.

Subsidie (A. van Heekfonds en fonds Stadsherstel)
In 2017 zijn twee aanvragen gehonoreerd, waaronder een 
bijdrage voor het zgn. Eendenhotel in het water van de 
Bleek. De uitgaven worden gedekt door een gelijke ont-
trekking uit het fonds. Vanaf 2017 wordt het saldo van dit 
fonds (tot en met 2016 binnen het Eigen Vermogen/bank-
rekeningen opgenomen) apart gepresenteerd. Op dit mo-
ment bedraagt het saldo van dit in 2001 gestarte fonds van  
f. 10.000,-, nog € 2.404,-.
In 2018 zijn nog geen aanvragen ingediend.
Ten laste van het fonds Stadsherstel zijn de kosten voor het 
zichtbaar maken van de aanduiding “K” op het pand Ooi-
poortstraat 3.

Kosten ICT (voorheen Website)
De kosten in 2018 hebben betrekking op aanpassingen in 
de e-mailadressering van secretaris en penningmeester. Op 
deze wijze kunnen de desbetreffende functionarissen pro-
fessioneel en herkenbaar met de leden corresponderen.
Vanaf 2018 wordt er een licentiebedrag betaald (niet be-
groot) voor het boekhoud/factureringsprogramma dat de 
penningmeester gebruikt. Dit verklaart met name de stij-
ging ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar.

Bankkosten/betalingsverschillen
Het aanhouden van bankrekeningen brengt kosten met zich 
mee. Een enkel lid betaalt nog het oude contributiebedrag. 
Omdat voor het verschil een aanmaning niet effectief wordt 
geacht, worden de verschillen afgeboekt.
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Verzendkosten
De kosten hebben betrekking op de verzendkosten van de 
aanmaningen en Doesborgh Nieuws in het buitengebied 
van Doesburg en aan leden die niet in Doesburg wonen. De 
meeste enveloppen worden door vrijwilligers/bestuursleden 
rondgebracht.

Bestuurskosten
Vergoeding van de kosten die gemoeid gaan met het vrijwil-
lig besturen van de vereniging, zoals bedankjes en afscheid 
van bestuursleden.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun ac-
tiviteiten.

Themabijeenkomsten
Een paar keer per jaar organiseert het bestuur inhoudelijke 
bijeenkomsten voor leden (en indien het aantal plaatsen 
dit mogelijk maakt, ook voor niet-leden) over thema’s die 
monumenten raken. Van de externe bezoekers (niet leden) 
wordt een bijdrage gevraagd. In 2018 is een bijeenkomst 
georganiseerd over het verantwoord kleurgebruik op histori-
sche monumenten.

Drukwerk
De kosten hebben betrekking op de nieuwe wervingsflyer.

Reserve Stadsherstel
De Stichting Stadsherstel Doesburg is per 2016 opgeheven. 
Volgens de statuten van deze stichting dient het resterende 
saldo bij opheffing (€ 4.000,-) te worden overgemaakt aan de 
Monumentenvereniging 15 april 1945. De aanwending van 
de gelden zal in de geest van Stichting Stadsherstel gebeu-
ren. In 2018 zijn de kosten die gemaakt zijn voor het zicht-
baar maken van de aanduiding “K” aan het pand Ooipoort-
straat 3 met een informatiebord ten laste van deze reserve 
gebracht.

BTW
In voorgaande jaren verrichtte de vereniging ook onderne-
mersactiviteiten (waaronder het uitgeven en verkopen van 
de Monumentengids). Aan deze ondernemersgerichte acti-
viteiten is een eind gekomen. Dat houdt in dat de betaalde 
BTW over een aantal kosten niet meer kan worden terug-
gevraagd bij de Belastingdienst. Het effect bedraagt in 2018 
ca. € 270,-.

Resultaat
Als gevolg van de BTW-consequenties, eenmalige extra kos-
ten, aanschaf van het boekhoudpakket en lagere contribu-
tie-ontvangsten, komt het geraamde resultaat 2018 negatief 
uit. De begroting 2019 toont een positief resultaat.
Het bestuur streeft naar een (gemiddeld) begrotingseven-
wicht met zelfs de optie om, indien dit verantwoord is, een 
negatief begrotingsresultaat te presenteren. De vereniging 
beschikt over een (relatief gezien) aanzienlijk vermogen, dat 
besteed kan worden aan de doelstellingen van de vereni-
ging.

Hans van der Maas

Concept Plannen voor  
het bestuursjaar 2019
Het bestuur heeft zich voor het komende bestuursjaar het 
volgende voorgenomen:
• Leden blijven betrekken bij diverse werkzaamheden bin-

nen de vereniging.
• Ledenwerving blijft een voordurend punt van aandacht.
• Met elkaar in gesprek blijven over de doelstellingen en 

toekomst van de Monumentenvereniging. 
• Extra aandacht geven aan de belangen van bezitters van 

met name de gemeentelijke monumenten, zoals het uit-
breiden van subsidieregelingen en voorzieningen. 

• Voortzetting van de vertegenwoordiging van de vereniging 
in de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie.

• Het regelmatig overleg met de gemeente continueren 
om het belang van het behoud van de cultuurhistorische 
waarden van Doesburg te verdedigen.

• Samen met de gemeente een Doesburgs herkennings-
schildje voor rijksmonumenten uitbrengen en onder be-
woners van rijksmonumenten promoten en verspreiden. 

• Blijven meedenken over en bewaken van het project om 
de cultuurhistorische waarde van de Linies waar mogelijk 
te herstellen. 

• Aandacht schenken aan en vragen voor historische oor-
logsmonumenten, m.n. de kazematten en andere overblijf-
selen van verdedigingswerken binnen en rond de stad.

• Een nieuwe uitgave van Doesborgh Nieuws 2019 realise-
ren.

• Website onderhouden en blijven werken aan een verdere 
verbetering van de website als communicatiemiddel tus-
sen bestuur en leden onderling.

• Verzorgen van voorlichting aan nieuwe bewoners op de 
avonden die daarvoor vanuit de gemeente worden georga-
niseerd. 

• Organiseren van een korte cursus of themabijeenkomsten.
• Het gemeentelijk voornemen om te komen tot een meer 

kleurrijk Doesburg aandachtig te volgen en ook in dat ver-
band de cultuurhistorische waarden van onze stad blijven 
bewaken.

• Organiseren van de Poortersdag in het voorjaar van 2019. 
• Meewerken aan de Open Monumentendag in september 

2019.
• Organiseren van de Snappenburg de Vries-prijs .
• Subsidiemogelijkheden vanuit het ‘Anneke van Heek-

fonds’, resp. het liquidatieoverschot van de stichting 
Stadsherstel onder de aandacht brengen.

• Samen met Stad en Ambt onderzoeken of het project om 
de geschiedenis van de Doesburgse panden met monu-
mentale vooroorlogse gevelopschriften te beschrijven tot 
een kleine publicatie kan leiden.

• Alle nieuwe plannen en ontwikkelingen in en rond de stad 
beoordelen op hun effecten voor de cultuurhistorische 
waarden van Doesburg en zo nodig op die plannen reageren.

• Aandacht blijven vragen voor onze zorg over de ‘verrom-
melde’ binnenstad, o.a. door een zekere wildgroei van 
reclameborden.

• Mogelijkheid onderzoeken om informatieve fotopanelen 
van ‘verdwenen iconen’ van Doesburgse architectuur te 
plaatsen.

• Ondersteunen van initiatieven voor een Energiecoöperatie 
voor binnenstadbewoners.

Monumentenvereniging 
Doesburg bedankt vrijwilli-
gers snoeiploeg Hoge Linie
Begin januari 2018 heeft het bestuur van de Monumen-
tenvereniging (samen met de Stichting Doesburg Ves-
tingstad) de snoeiploeg op de Hoge Linie met een Nieuw-
jaarsattentie in het zonnetje gezet.

Al drie jaar lang zijn zo’n elf vrijwilligers onder leiding 
van Cor van den Bergh zeer zorgvuldig bezig het grootse 
rijksmonument van Doesburg, de Hoge Linie, in 1702 
aangelegd door Menno van Coehoorn, weer onder de 
verwilderde struiken vandaan te toveren.
Tien jaar geleden heeft de Stichting Stadsherstel van 
de Monumentenvereniging onderzoek laten doen naar 
de mogelijkheden om dit unieke rijksmonument meer 
zichtbaar en beleefbaar te maken. Het daarover ge-
maakte rapport is aan de gemeente aangeboden en dat 
heeft weer geleid tot het gemeentelijk project ‘Beleef de 
Linies’.
In dat kader wordt nu al jaren door deze vrijwilligers-
groep gewerkt aan het zichtbaar maken van de honder-
den jaren oude verdedigingsstellingen rond Doesburg.
In het begin van het nieuwe jaar hebben de besturen 
van de Monumentenvereniging en van de Stichting 

Doesburg Vestingstad alle elf vrijwilligers met een klei-
ne maar fijne vloeibare attentie verrast om hen te dan-
ken voor de fantastische prestatie, die ze in het belang 
van Doesburg en tot groot genoegen van zeer velen al 
hebben geleverd en nog steeds iedere zaterdagochtend 
leveren.
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niet gaan experimenteren met kleuren die zich slecht ver-
dragen met de historie van de panden of worden toegepast 
op onderdelen die daarvoor in het geheel niet bedoeld zijn, 
aldus Le Blanc. Er kan een rijker kleurenpalet komen, maar 
dat moet geworteld zijn in de onderzochte kleurhistorie 
van de afzonderlijke panden in combinatie met de architec-
tonische en kleurige verscheidenheid van de stad. Van de 
andere kant stelde hij -met het oog op de verdere discus-
sie- de vraag of het kleurhistorisch onderzoek vanzelfspre-
kend zou moeten leiden tot een reconstructie, restauratie 
of conservering van een aangetroffen kleurige afwerking uit 
een eerdere periode of dat het ook mogelijk zou moeten zijn 
om te kiezen voor een nieuwe kleur of decoratie. Anders 
gesteld: moet het kleurgebruik voor de monumenten wor-
den vastgelegd in strakke richtlijnen of mogen de trends in 
kleurgebruik het beeld voortdurend bijstellen? Waar het de 
niet monumentale gevels betreft moeten we in ieder geval 
bekijken of de kleuren harmonisch ingebed kunnen worden 
in het geheel. Dan gaan mogelijk meer subjectieve zaken als 
smaak, mode en beleving een rol spelen.

Kleurhistorisch onderzoek is belangrijk 
Dr. Ir. Mariël Polman (specialist kleur en schilderingen bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) sprak over het belang 
van kleurhistorisch onderzoek als basis voor een gemeente-
lijk kleurenbeleid. 
Bij renovaties en restauraties van gebouwen wordt er bijna 
altijd geschilderd. De vraag is dan: in welke kleur en met 
welke soort verf? Deze vragen zijn niet altijd snel te beant-
woorden. Soms is er onderzoek van de verflagen nodig, het 
zogenaamde kleurhistorische onderzoek. Dit is een onder-
deel van bouwhistorisch onderzoek, met als doel zowel de 
historische als de architectonische kwaliteiten van de oude 
verflagen te achterhalen en te documenteren. Het kleurhis-
torisch onderzoek bestaat uit een zgn. stratigrafisch onder-
zoek waarbij een kleurentrapje wordt gemaakt. Bij een kleu-
rentrap wordt de verf laag voor laag in vlakjes naast elkaar 
weggeschraapt zodat er een chronologische reeks ontstaat. 
Aan de hand van de verkregen resultaten ontstaat er een 

beeld van de historische afwerking. Deze verkenning vormt 
daarna de basis voor de verdere bepaling van de kleur. 
Kleurhistorisch onderzoek hoeft overigens niet als vanzelf-
sprekend tot een reconstructie, restauratie of conservering 
van een aangetroffen afwerking uit een eerdere periode te 
leiden. Het is ook mogelijk te kiezen voor een nieuwe kleur 
of decoratie. Maar het aanbrengen van deze nieuwe kleur is 
dan wel een bewuste weloverwogen keuze.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed pleit voor behoud 
van alle aanwezige historische verflagen, zowel de verflagen 
van de eerste afwerking, als de lagen van latere perioden. 
Daardoor blijft de historische gelaagdheid van het gebouw 
bewaard als bron van informatie. Mariël Polman pleitte er-
voor om eerst de historische kleuren te onderzoeken en te 
documenteren en te zien wat deze met een gebouw hebben 
gedaan of doen om vervolgens de kwaliteit van de verschil-
lende afwerklagen te begrijpen en te onderkennen. Bij de 
uiteindelijke keuze voor kleuren moet men goed letten op 
de samenhang van de kleuren en zorgen voor een goede 
nuance in de kleurstelling. Licht en schaduw zijn belangrijk 
voor de architectuur en bepalen in hoge mate hoe je een 
kleur ervaart. 

 Verslag thema-avond 
Doesburg bekent kleur
De Monumentenvereniging Doesburg organiseerde op 12 
maart 2018 een thema-avond over het gebruik van kleur in 
de historische binnenstad, met als titel ‘Doesburg bekent 
kleur’. 
In de Nota Ruimtelijke kwaliteit (Doesburg 2017) heeft de 
gemeente Doesburg aangegeven het kleurrijke karakter van 
Doesburg te willen versterken. Om aan te geven welke kleu-
ren bij Doesburg passen wil de gemeente een handreiking 
opstellen die inzicht geeft in het historisch kleurgebruik 
en aangeeft waar je op moet letten bij het aanbrengen van 
kleuren in de historische binnenstad. De kleuren moeten 
in principe aansluiten bij de cultuurhistorische en archi-
tectonische kenmerken. Er moet daarom gestreefd worden 
naar een kleurgebruik dat gebaseerd is op de historische 
ontwikkeling van de stad. Ook zal een zeker kleurevenwicht 
moeten ontstaan in het straatbeeld. Kleur is immers een 
wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van onze gebouwde 
omgeving en draagt bij aan onze beleving hiervan. 
Veel gemeentes hebben een stringent kleurbeleid met 
vastgestelde kleuren voor alle onderdelen van een gebouw 
(gevel, vensters, deuren, kroonlijst e.d.), gekoppeld aan de 
bouwperiode van het desbetreffende pand. Er wordt dan 
vaak gebruik gemaakt van een ‘kleurenwaaier’. De ge-
meente Doesburg wil zover niet gaan en ziet haar rol meer 
als adviserend en begeleidend. Hierbij zal onderscheid ge-
maakt worden tussen rijks- en gemeentelijke monumenten 
enerzijds en de overige panden die deel uitmaken van het 
beschermd stadsgezicht anderzijds. 

Kleur en architectuur vormen een eenheid
Paul le Blanc (kunsthistoricus en bestuurslid van de monumen-
tenvereniging Doesburg) verzorgde een inleiding om de ver-
schillende vragen met betrekking tot een nieuw kleuren-
beleid duidelijk in kaart te brengen. Om te beginnen wees 
hij op een advies van de Erfgoedinspectie uit 2007 waarin 
gesteld werd dat het opvallend is dat in Doesburg soms ‘on-
conventionele kleuren’ op een groot aantal binnenstadspan-
den voorkomen, waaronder ook rijksmonumenten. ‘Vanuit 
de diverse gesprekspartners zijn veel alarmerende geluiden 
opgevangen over het gebrek aan handhaving in de gemeen-
te met betrekking tot het kleurgebruik op gevels’, zo werd 
gesteld. Het advies van de Erfgoedinspectie was duidelijk: 
‘Breng waar nodig krachtige adviezen uit met betrekking tot 
kleurgebruik op monumenten en de noodzaak van bouw- en 
kleurhistorisch onderzoek’. De toenmalige reactie van de 
gemeente was tamelijk afwijzend: ‘De huidige opvallende 
en harde kleuren op sommige gevels is een gevolg van het 
gedoogbeleid in het verleden. Ondanks dat de huidige por-
tefeuillehouder deze gang van zaken betreurt, heeft hij op 
dit moment geen mogelijkheden om hier in de handhaving 
prioriteit aan te geven’. 
Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht voor een ver-
antwoorde keuze van de kleuren op de historische panden. 
Dat is ook de reden waarom de gemeente een handreiking 
wil gaan opstellen voor de bewoners die de kleur van hun 
pand willen gaan wijzigen. Naar het oordeel van Paul le 
Blanc bestaat er geen wezenlijk verschil tussen restaureren 
van architectonische vormen en het restaureren van kleu-
rige afwerkingslagen. Een wijziging van de kleurige afwer-
kingslaag is naar zijn oordeel immers even ingrijpend als 
een bouwkundige wijziging. We moeten oppassen dat we 

Paul le Blanc 
geeft een 
deskundige 
inleiding op 
het thema

Philippus Gastelaarsstraat

Kleurentrapje

Koepoortstraat 25
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Gemeentelijke handreiking
Ir. Jan Wabeke (adviseur Erfgoed en stedenbouwkundige bij het 
Gelders Genootschap) sprak daarna over het opstellen van 
een gemeentelijke handreiking voor het kleurgebruik in de bin-
nenstad van Doesburg. De gemeente zou geen strenge veror-
dening met stringente richtlijnen moeten opstellen maar 
de burgers meer moeten stimuleren om zelf vergelijkend 
onderzoek te verrichten en na te denken over een geschikte 
en verantwoorde keuze voor de kleurstelling van hun pand. 
Essentieel voor het kleurgebruik in Doesburg is zijns inziens 
de grote diversiteit die kenmerkend was en is voor de iden-
titeit van Doesburg. Maar er zal wel een zeker kleureven-
wicht moeten blijven bestaan in het straatbeeld. 

P.S. 
• Naar aanleiding van de inleidingen en discussie op deze 

avond heeft de gemeente Doesburg aan het Gelders Ge-
nootschap de opdracht verstrekt om daadwerkelijk een 
handreiking voor het kleurgebruik in de binnenstad van Does-
burg op te stellen. De eerste resultaten daarvan zijn thans 
volop in discussie en zullen hopelijk spoedig leiden tot 
een duidelijke, stimulerende en uitnodigende visie op het 
gemeentelijk kleurenbeleid. 

• Voor kleurenonderzoek kan subsidie worden aangevraagd 
bij het Harenbergfonds (zie elders in dit blad)

Paul le Blanc

De K in de Ooipoortstraat 
gerenoveerd
Op initiatief van de Monumentenvereniging Doesburg is 
aan de gevel van het pand Ooipoortstraat 3 (het pand van 
‘de Grote Beer’) een zeer vage letter K gerenoveerd en weer 
leesbaar gemaakt. Deze letter K gaf tijdens de tweede we-
reldoorlog aan dat zich onder dit pand een schuilkelder be-
vond die in geval van nood bescherming kon bieden aan de 
burgers. De K staat zowel voor ‘kelder’ als voor het Duitse 
‘Keller’. De letter K in de Ooipoorstraat is, na de renovatie, 
weer een zichtbare herinnering aan het leven van de Does-
burgers tijdens de oorlog en heeft daardoor een belangrijke 
documentaire waarde. 

Al voor de oorlog zag de gemeente, met de dreiging van een 
Duitse invasie voor ogen, het belang in van de vele kelders in 
Doesburg als veilige schuilplaats. In 1937 had burgemeester 
Nahuys aan de ingezetenen daarom dringend verzocht om 
een opgave te doen van kelders van 75 m3 inhoud en groter 
die gemakkelijk bereikbaar zouden zijn. In de raadsvergade-
ring van 29 januari 1940 werd nogmaals gedebatteerd over de 
luchtbescherming in geval van een aanval van de Duitsers en 
de noodzaak van schuilkelders. Het probleem was dat in de 
‘volkswijken’ geen openbare schuilkelders waren. De naaste 
schuilkelder voor deze wijken was in de Meipoortstraat gele-
gen. Wellicht zouden in die volkswijken, naar het oordeel van 
enkele leden van de raad, schuilloopgraven moeten komen. 
De burgemeester zag echter niets in dat plan, want er waren – 
naar zijn oordeel – in de binnenstad voldoende grote kelders, 
die op korte termijn ontruimd zouden kunnen worden.
Het waren uiteindelijk de Duitsers die opdracht gaven om 
de kelders die gemakkelijk toegankelijk waren vanaf de 
straat te markeren met een witte letter K. Zo ook die in de 
Ooipoortstraat. De Duitsers waren bang voor bombardemen-
ten van de Engelsen. Om die reden gold er ‘s avonds ook 
een verduisteringsplicht. Helemaal veilig was de kelder in 
de Ooipoortstraat overigens niet want ooit ging een granaat 
door het dak van het huis, vervolgens door de vloer van de 
eerste verdieping om uiteindelijk in de kelder terecht te ko-
men. Gelukkig ontplofte de granaat niet omdat op de vloer 
diverse huiden lagen van leerhandel Ter Steeg.
Hoeveel huizen er tijdens de oorlog voorzien waren van een 
K is niet meer te achterhalen. Een aantal Doesburgers kun-

nen zich nog vaag herinneren dat er diverse huizen waren 
met een K. o.a. in de Meipoortstraat en op de Paardenmarkt, 
maar daar is niets meer zichtbaar gebleven. Archiefonder-
zoek leverde in ieder geval nog twee oude foto’s op met een 
herkenbare letter K. Het ene pand betreft het adres Gast-
huisstraat 6, het andere Koepoortstraat 14.
Het bestuur van de monumentenvereniging beijvert zich thans 
om de letter K in de Ooipoortstraat te voorzien van een infor-
matiebordje om zo de geschiedenis ervan levend te houden. 

Paul le Blanc

Verslag van de Poorters-
dag op 1 juni 2018
Schokland en Hasselt stonden in 2018 op het programma 
van de jaarlijkse Poortersdag. Deze traditionele buitendag 
van de Monumentenvereniging vond dit jaar, om logistieke 
redenen, op een vrijdag plaats. Het maximale aantal deelne-
mers was op 40 personen gesteld vanwege de capaciteit van 
de lunch-accommodatie, maar door onverwachte persoon-
lijke omstandigheden gingen er 38 leden mee in de bus van 
de Betuwe Express. 

Schokland

In het gedeeltelijk vernieuwde bezoekerscentrum van het 
voormalige eiland Schokland werden wij met koffie ontvan-
gen, waarna een korte introductie met filmbeelden volgde in 
het uit 1834 daterende waterstaatkerkje. Dit stenen kerkje 
met de omliggende, in “Zuiderzeestijl” opgetrokken, houten 
gebouwen ligt op de terp van het voormalige dorpje Midden-
buurt. Door de hoogte van de terp vormt dit een zeer mar-
kant punt in het vlakke polderland van de Noordoostpolder. 
Tot aan de ontruiming van het eiland in 1859 lagen er naast 
vele huisterpjes drie dorpjes op Schokland, van noord naar 
zuid: Emmeloord, Middenbuurt en Ens. De plaatsnamen Em-
meloord en Ens zijn na de inrichting van de in 1942 droog-
gelegde Noordoostpolder over gegaan naar plaatsen in het 
nieuwe land. Van de oorspronkelijke dorpjes is weinig meer 
over, van Ens resteren slechts de fundamenten van een kerk-
je en van Emmeloord geven houten remmingwerken de con-
touren aan van de voormalige vluchthaven aan de oostkant 
van het voormalige eiland. Toch is er inmiddels veel gedaan 
om de bijzondere geschiedenis van dit voormalige eiland te 
duiden voor de wandelende en fietsende bezoekers. Het is 
niet zonder reden een Unesco-Werelderfgoed object. De con-
touren van het voormalige eiland zijn in het huidige land-
schap gemarkeerd door hoog opgaande bomen. Ten tijde van 
de ontruiming van het eiland varieerde de breedte van zo’n 

Roggestraat

Gasthuistraat 6

Eddy Berentsen naast de door hem gerenoveerde letter K in de 
Ooipoorstraat

Koepoortstraat 14 (foto gemaakt tijdens bevrijding 1945. Met 
dank aan Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg)

Schokland. Rechts de voormalige kade en deel van het kerkje bij 
het bezoekerscentrum.
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honderd tot vijfhonderd meter. In de noord-zuid richting mat 
het eiland ruim vier kilometer. De reden van de ontruiming 
lag in de zeer armoedige levensstandaard van de bevolking, 
gecombineerd met de reële kans dat het eiland dreigde te 
worden overspoeld door de golven. 

In de loop van ongeveer duizend jaar is een uitgestrekt 
veengebied gereduceerd tot een haarlijn op de kaart. De on-
dergrond van dit gebied bestond uit een dun kleidek op een 
veenlaag van enkele meters dikte. Dit is een bodemprofiel 
dat gemakkelijk werd geërodeerd door de steeds krachtiger 
wordende  golfwerking van het omliggende water. Doordat 
het land steeds kleiner werd, nam  het wateroppervlak toe: 
Flevomeer – Almere – Zuiderzee. Schokland bezat in tegen-
stelling tot de eilanden Urk en Wieringen geen resistente 
keileem ondergrond.

de opzet van het excursieprogramma waren twee gidsen voor-
zien, maar door een begrafenis op die middag waren de meeste 
gidsen daarbij betrokken. Met hulp van een invaller en enige 
aanpassing in het tijdschema loste de Stichting Hanzestad 
Hasselt Marketing de ontstane problemen voortreffelijk op. 
De gehele groep wandelde van het restaurant naar het cen-
traal gelegen voormalige gemeentehuis. Onderweg werd ons 
gewezen op het feit dat Hasselt nog steeds op de tweede zon-
dag na Pinksteren als een bedevaartsoord geldt in de katholie-
ke gemeenschap. Het voormalige gemeentehuis was eerder in 
gebruik als stadswaag en wijnhuis van de Hanzestad waarvan 
de stadsrechten dateren uit 1252. Dit kleine, maar zeer fraaie 
laatgotische gebouw uit 1550 is door de architect Joseph Cuy-
pers in 1908 (romantiserend) gerestaureerd. De gevels worden 
onderbroken door ramen met korfbogen, maar in tegenstel-
ling tot vergelijkbare gevels in Doesburg zijn hier ornamenten 
van Bentheimer zandsteen toegepast; opvallend daarin zijn 
de merktekens van de verschillende steenhouwers. (Deze 
zandsteen werd via de Overijsselse Vecht uit Bentheim (Dld.) 
doorgevoerd.) Binnenin het gebouw is de imposante balkcon-
structie van het weegtoestel te zien alsmede een fraaie collec-
tie laatmiddeleeuws gevechtstuig (zogenaamde haakbussen). 
Het verhaal achter enkele 17de-eeuwse schilderijen werd ons 
op onderhoudende wijze verteld.
Hierna splitste de groep zich. Een deel volgde een stads-
wandeling langs de verschillende grachtjes in Hasselt. De 
overigen kregen een wandeling langs de voormalige ves-
tingwerken van de stad. De rustige en monotone slag van de 
omfloerste trom, die de eerder genoemde begrafenis door de 
stad begeleidde, was steeds hoorbaar.

Meindert van den Berg

Impressies van de Open 
Monumentendag 2018
Omdat deze medewerker van het Comité Open Monumen-
tendag Doesburg niet meer beschikt over de loopsouplesse 
van 50 jaar geleden, heeft hij de Open Monumentendag 
2018 doorgebracht als gastheer in het Stadhuis en later als 
marktverkoper van de luxe uitgevoerde programma’s (aan 
het eind van de dag stijf uitverkocht). Dat meld ik maar 
even vooraf, zodat u zich niet gaat afvragen waarom een 
bepaald programma–onderdeel van de dag onbelicht blijft. 
Wat hij wel zag was de Europese vlag uitgehangen vanuit 
het stadhuis, volledig om de mast gekruld alsof hij het koud 
had. Een stukje symboliek ?
Laat ik eens beginnen met de klassendag op de vrijdag vóór 
de Open Monumentendag. Leerlingen van de groepen 7 en 
8 brengen een bezoek aan één van de ruim tien historisch 
belangrijke bezienswaardigheden in de stad Doesburg. Dit 
jaar was de Martinikerk weer populair en dat is niet in de 
laatste plaats de verdienste van de onverwoestbare Jan 
van Raalten, die elk jaar de leerlingen weet te boeien met 
zijn verteltalent. Verder hebben twee klassen een bezoek 

De deelnemers bekijken aandachtig het infopaneel op Schokland.

Rondleiding op Schokland

Op de brug in Hasselt

Presentatie in het kerkje van Schokland

Na een voor beide groepen geslaagde wandeling, vertrok de bus 
weer naar onze eigen Hanzestad Doesburg.

Paleogeografische ontwikkeling van de omgeving van het 
veeneiland Schokland door de eeuwen. Schokland verliest de 
strijd tegen het water, maar Urk houdt stand doordat dit eiland 
uit keileem bestaat.
Legenda: 
blauw  = water
bruin  = veen
groen  = klei

oranje  = keileem
lichtgeel  = zand
rood  = dorpen en steden

De reden dat Schokland tot Werelderfgoed is benoemd ligt 
in de combinatie van de voor Nederland karakteristieke 
strijd tegen het water en de archeologische vondsten die 
daar onder het veen zijn gedaan. Deze vondsten hebben op 
zich niets te maken met het eiland, omdat zij getuigen van 
een bewoning in een totaal ander landschap. Enigszins ver-
gelijkbaar met het landschap rond Doesburg ligt er onder en 
in de omgeving van Schokland een begraven rivierduinland-
schap met fossiele riviergeulen. Mensen, uit de tijd van de 
jagers, verzamelaars en die uit de overgang naar de vroegste 
vormen van landbouw, bewoonden dit rivierlandschap. Het 
daarna omhoog groeiende veen heeft deze bewoningsporen 
geconserveerd. Deze geschiedenis wordt op een aantrek-
kelijke wijze in het recent gemoderniseerde museum uit-
gelegd. Het geheel inspireerde menig deelnemer om in de 
toekomst nog eens en meer uitgebreid terug te gaan.

Hasselt
Het middagprogramma begon met een eenvoudige, maar 
voortreffelijk, lunch in restaurant “De Linde” in Hasselt, 
gelegen nabij de kalkovens aan de buitenkant van de stads-
gracht. Dit bedrijf werkt met geestelijk gehandicapten; voor 
onze groep was de binnenruimte gereserveerd, vandaar de 
eerder genoemde beperking van het aantel deelnemers. 
Hasselt, met zijn 74 rijksmonumenten en de status van een 
beschermd stadsgezicht, is mede door zijn kleinschaligheid 
een bezienswaardig stadje. In de Napoleontische tijd werd 
de Dedemsvaart (gegraven ten behoeve van de afvoer van 
turf vanuit Noord-Overijssel) aangesloten, via een sluis in 
het centrum van de stad, op het Zwarte Water. Deze, in de 
19de eeuw steeds belangrijker wordende vaarverbinding, 
gaf de stad een enorme economische impuls, met name op 
het gebied van de bevoorrading van schippers. Na de tweede 
W.O. verloor het kanaal haar betekenis met grote gevolgen 
voor de daarmee verbonden bedrijvigheid in Hasselt.
Het bezoek aan de stad werd geleid door drie stadsgidsen. In 
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gebracht aan het Mosterdmuseum en - nieuw op het pro-
gramma - aan het Museumtuin/fruitmuseum ‘t Olde Ras. 
Tessa Brouwer verraste met een ontwapenende manier van 
vertellen: een uur lang hingen de leerlingen aan haar lippen 
al graaiend en happend in het fruit dat letterlijk voor het 
grijpen op de grond lag.
Terug naar de zaterdag. Traditiegetrouw is het om tien uur 
nog stil wat betreft de publieke belangstelling. Geluid komt 
van de beiaardier die stevig zijn best doet Doesburg wakker 
te maken voor een rit in de huifkar Belfjor of voor films over 
Doesburg, over de stoomtram, over de restauratie van de 
Vicarie (ten onrechte ook wel Fraterhuis genoemd, dit jaar 
voor het eerst in het programma). De toren van de Martini-
kerk lokte dappere klimmers, de Hoge Linie was beschik-
baar voor degenen die wel eens wilden weten hoe Doesburg 
vroeger verdedigd werd en van tijd tot tijd kon men een 
stadswandeling maken langs de toegankelijke panden en 
dan met name die panden die genoemd werden in de chi-
que brochure. Die had als los katern een door Bert Klees, 
Carl König en Rob Verhoef samengestelde toelichting op het 
thema van de Open Monumentendag ‘In Europa’.
Nog een paar uitsmijters: internationale dansen door een 
volksdansgroep o.l.v. Anneke Bokslag, een vertelling van 
Margreet Frankot over Europese handel, het orgelconcert 
van Wilbert Berentsen, die daarna zag dat de kerk gebruikt 
werd door het Festival Grenzeloze Liefde, met muziek, dans 
en hapjes uit de wereldkeuken, dat op deze zaterdag ook 
was georganiseerd. 
Heel bijzonder: de filmvoorstelling in het Arsenaal. Aange-
kondigd als kinderfilm (voor alle leeftijden) werd de film 
‘Floris’ gepresenteerd. Er was een handvol kinderen op afge-
komen en verder was de zaal bevolkt door volwassenen die 
blijkbaar er behoefte aan hadden nog eens nostalgisch terug 
te keren naar de jaren ’60. Misschien moet het Comité jaar-
lijks teruggrijpen op een topper uit die tijd, te beginnen met 
een film van Pipo de Clown of Swiebertje. Succes verzekerd.
Even traditioneel als verschillende van de hier genoemde 
items is de uitreiking van de Snappenburg de Vriesprijs, 
gevolgd door een mini concert door het “Koninklijk Does-
borghs Mannenkoor”. De prijs werd door de voorzitter van 
de Monumentenvereniging uitgereikt aan de eigenaren van 
voorheen ‘De Bonte Os’, nu Ferry Snacks, een eetgelegen-
heid op de hoek van de Helmichstraat en de Ooipoortstraat.
En tot slot: de landelijke Open Monumentendag wordt elk 
jaar op de donderdag voor de 2de zaterdag van september 
geopend met een feestelijke bijeenkomst. Hiervoor worden 
alle plaatselijke comité’s, ruim 300 in getal, uitgenodigd. 
Dit jaar vond de opening plaats in Den Haag, een belang-
rijke stad voor Europa. Naast de gebruikelijke speeches 
konden de aanwezigen deelnemen aan diverse excursies. 
Een rondvaart door de grachten van Den Haag (wist u dat er 
grachten in Den Haag zijn?) viel bijna letterlijk in het water 
door een geweldige stortbui. In de toespraken van o.a. Ma-
rietje Schaake, Europarlementariër namens D66 en Charles 
Groenhuijsen werd uitgebreid aandacht besteed aan Europa 
in Nederland en Nederland in Europa, en aan de waarde 
van monumenten daarin, niet alleen in het verleden, maar 
ook in de toekomst. Een borrel in Hotel des Indes sloot deze 
waardevolle dag af.
Dat was het dan voor 2018. 

Henk Bootsma

Doesburg in de vaart der 
volkeren
Doesburg het kloppende hart van Europa? 

Nederland was altijd een internationale handelsnatie, ook 
al in ver achter ons liggende tijden. 
We willen vandaag graag laten zien dat Doesburg indertijd 
deel uitmaakte van één West-Europa, waarin de welvaart 
toenam en bouwstijlen elkaar opvolgden. Een ‘grensover-
schrijdend’ verschijnsel, met vaak streekgebonden vari-
anten, maar gebaseerd op algemene tendensen. We zullen 
daarvoor, vrij willekeurig gekozen voorbeelden laten zien 
uit andere landen in de wijde omtrek, die een duidelijke 
overeenkomst hebben met wat er in Doesburg te vinden is.
Het zou aanmatigend zijn om te beweren dat Doesburg het 
hart van Europa was, maar het lag ontegenzeggelijk centraal 
in het gebied tussen de Baltische staten en Zuid Frankrijk. 
En het bruiste er van het leven. Vervoer van personen en 
goederen ging nog grotendeels over water, de Gelderse IJs-
sel en de Oude IJssel waren goed bevaarbaar. Aanvoer was 
er vanuit de Oostzee en via de grote rivieren uit het zui-
den. De toenmalige zeeschepen konden in de 14de en 15de 

eeuw goed tot de Hanzestad Doesburg varen; vaak moesten 
goederen overgeladen worden om stroomopwaarts via de 
Oude IJssel het achterland te bereiken. Graan, hout, stokvis 
uit het noorden, natuursteen uit Duitsland en wijn uit de 
wijngaarden langs de Moezel en uit Frankrijk. De Waag was 
behalve de plek waar deze producten werden gewogen ook 
het Stadsbierhuis. Voor de wat rijkere burgers was er het 
Wijnhuis, dat in 1663 aangetrokken werd bij het Stadhuis, 
dat te klein was geworden voor het stadsbestuur. Ook de 
Martinikerk, de Baerkenhuizen, de Gasthuiskerk, in feite de 
hele huidige binnenstad, stond vol aanzienlijke gebouwen. 
Veel panden hebben nu fraaie 19e-eeuwse gevels, maar on-
der de huizen bevinden zich nog de kelders uit de 14de en 
15de eeuw. De stad werd inmiddels omgeven door een sterke 
muur, voorzien van op schootsafstand gelegen geschutsto-
rens. Als de vijand poogde de stadsgracht over te steken 
werd hij altijd van twee kanten onder vuur genomen.
In de 16e eeuw kwam aan deze snelle groei een einde, om-
dat de IJssel zijn stroom verlegde Het kostte veel ‘ambtelijk 
overleg’ (ook toen al) voor de hoofdstroom weer langs de 
kade ging. Daarna was Doesburg vooral ‘frontier’-stad, een 
stad die samen met bijvoorbeeld Deventer en Zutphen een 

gordel vormde die west-Nederland moest beschermen tegen 
invallen vanaf de oostzijde. Doesburg werd garnizoensstad 
en de kosten daarvan werden ten dele betaald door de lande-
lijke overheid. Dat garnizoen leidde wel eens tot ongenoegen 
maar de inkomsten vergoedden veel. In het begin van de 18e 
eeuw waren er geen muren met grachten meer, maar werd er 
een ruime gordel van verdedigingswerken aangelegd.
De eeuwenlange stilstand heeft als voordeel gehad dat wei-
nig panden onherstelbaar verloren ging en het stratenplan 
behouden bleef. We willen vandaag graag Doesburg in Euro-
pees perspectief plaatsen.

Bert Klees, Carl König, Rob Verhoef

Baksteen gotiek
De gotiek kenmerkte zich 
door hoge ramen en spits-
bogen, men streefde ernaar 
om dichterbij de hemel 
te komen. Het was een 
zich afzetten tegen de ro-
maanse bouwstijl die zich 
eeuwenlang gekenmerkt 
had door ronde, lage, boog-
vormige ramen en donkere 
gebouwen. Bouwkundig 
biedt dat laatste voordelen: 
het is solide, het waren 
zeer ‘duurzame’ bouwsels.
De gotiek werd terecht wel 
gezien als hoogmoedig, 
overmoedig zelfs. Zo is dan 
ook nog tijdens de bouw 
van de kerk in Doesburg 
een deel ingestort, wat de 

voltooiing sterk heeft vertraagd; die duurde 150 jaar! Tijdens 
de overgang van romaans naar gotisch ontstond de Neder 
Rijnse baksteen-gotiek: wel hoge korfbogen, maar die spits-
bogen en hoge ramen durfde men nog niet goed aan. Mooie 
voorbeelden in Doesburg zijn De Waag (1487) en het Stad-
huis (1389). 
Toen Doesburg in 1237 stadsrechten kreeg stond er al een 
– sober – raadhuisje op de huidige plek. Honderdvijftig jaar 
later was het stadje echt een stad geworden; talloze gebou-
wen uit die tijd getuigen van de toegenomen welvaart. Zo 
werd het huidige Stadhuis op de hoek van Koepoortstraat 
en Roggestraat gebouwd. Ter hoogte van de huidige hoofd-
ingang was een straatje. Rechts het Stadhuis en, sinds 1420, 
links het Wijnhuis, alle drie in dezelfde stijl gebouwd. De 
gegoede burgerij dronk in het Wijnhuis daar zijn wijntje; de 
Waag was het Stadsbierhuis; dat was voor de mindere man.
In 1663 was het Stadhuis te klein: het straatje werd de hui-
dige hal en het voormalige Wijnhuis werd erbij getrokken: 
daar werden de rechtszittingen gehouden. Op de plaats 
waar eerder de toegang was tot het Wijnhuis verrees een 
indrukwekkende schouw (1665) met de afbeelding van het 
Salomons oordeel. De spreuk betekent: dit huis haat de ver-
dorvenheid, bemint de vrede, straft de misdaden, bewaart de wet 
en eert de rechtschapenen.
Deze spreuk vindt men ook in de stadhuizen van Delft en 
Deventer, maar ook in Dvur Kralove nad Labem, een stadje 
aan de bovenloop van de Elbe, in Tsjechië. Opmerkelijker 
nog is de schouw in de Tribunale, het oude Rechthuis in 

Pistoia, Italië, die be-
halve de tekst ook het 
Salomons oordeel af-
beeldt en grote gelijke-
nis ver-toont met onze 
schouw. Die in Pistoia 
is echter 100 jaar ou-
der: blijkbaar is onze 
schilder daar geweest 
en heeft een beeltenis 
mee naar Nederland 
genomen. Plagiaat?

Het oude Stadhuis en het Wijnhuis bleven herkenbaar aan 
hun verschillende dakhoogten maar het geheel bleef een 
goed voorbeeld van de baksteen-gotiek. 

Aan de westelijke bui-
tenzijde is nog te zien 
dat daar de ingang 
naar het Wijnhuis zat. 
De trapgevel aan deze 
kant is versierd met 
pinakeltjes, afgedekt 
met schuin geplaatste 
bakstenen, ‘ezelsrug-
getjes’, die inwateren 
tegengaan.
Die baksteen-gotiek 
was niet beperkt tot de 

Nederrijn. Er waren al vroeg nauwe contacten met het Oost-
zeegebied. In Vilnius, Litouwen, werd in 1320, 100 jaar voor 
ons Wijnhuis, de Sint Nicolaas kerk gebouwd. De overeen-
komsten zijn frappant: de korfbogen en de pinakeltjes. Het 
christendom werd er – met harde hand – gepropageerd door 
de Ridderlijke Duitse Orde; in Litouwen werd het pas 1387 
definitief staatsgodsdienst. Doesburg had ook een Comman-
derij van deze Orde.
De toegang tot de kerk in Vilnius bevindt zich bijna exact 
op de plaats waar bij ons de toegang tot het Wijnhuis nog 
zichtbaar is.

Gotische bouwstijl
De Doesburgse Martinuskerk is even uniek als alle andere 
kerken elders in Europa. Met wat fantasie kan men over-
eenkomsten ontdekken met de St. Nicolai kerk in Kalkar, 
een tamelijk dichtbij gelegen Duits stadje. De ontstaansge-
schiedenis heeft parallellen: beide kerken zijn gebouwd op 
resten van een ouder kerkje, in ongeveer dezelfde periode. 
Ze hebben ook geleden van brand en verwoesting en uitein-
delijk van oorlogsschade in de 2e wereldoorlog. 
De bouwstijl van beide kerken is (in hoofdzaak) gotisch. 
De gotiek volgde in de twaalfde eeuw overal de romaanse 
bouwstijl op. Het begon met de kathedraal van Saint Denis, 
boven Parijs. Die werd in het jaar 1144 gewijd. In Rome werd 
in eerste instantie met argusogen gekeken naar de nieuwe 
stijl. Hoog en met veel toegang van licht in vergelijking met 
de horizontaal georiënteerde romaanse kerken met hun 
kleine ramen. De nieuwe manier van bouwen was mogelijk 
gemaakt door de toegenomen kennis van de meetkunde en 
de sterkteleer, voor een deel overgenomen van Arabische 
wetenschappers. De leidende gedachtes voor de opdracht-
gevers van de kerkbouwmeesters was dat God equivalent is 
met licht en dat de mens moet streven naar het hogere. 
Zowel in Kalkar als bij ons in Doesburg zijn deze princi-

Stadhuis Doesburg

St. Nicolaaskerk, Vilnius, 
Litouwen

Ingang wijnhuis
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pes terug te vinden. Daar 
houdt de vergelijking ei-
genlijk op. De torens lijken 
op elkaar en beide kerken 
hadden aangebouwde por-
talen, in Doesburg aan de 
Noordzijde, maar dat por-
taal is niet meer aanwezig. 

In de middeleeuwen streef-
de elke stad van betekenis 
naar de bouw van een zo 
groot en fraai mogelijke 
kerk. In Doesburg was dat 
niet anders, al had het 
hoogstens een duizendtal 
inwoners. De toestemming 
en het merendeel van de 
financiën moesten van 
de bisschop van Utrecht 

komen. Die toestemming zal wel verkregen zijn, maar het 
schriftelijke bewijs is niet meer te achterhalen. Er is sprake 
van twee, vermoedelijk valse, oorkonden uit het jaar 1235. 
Wel is zeer waarschijnlijk een eerder kerkgebouw verzwol-
gen door de IJssel, die nogal eens van loop veranderde zon-
der dat men daar iets aan wist te doen. De resten werden 
afgebroken vóór 1228. Om op de huidige plaats een nieuwe 
kerk te kunnen bouwen is een deel van de woningen in 
het centrum afgebroken. Dit wordt althans vermoed na 
bestudering van middeleeuwse stadsplattegronden. De ge-
schriften in het archief van de Duitse Orde kunnen mogelijk 
betrouwbare informatie opleveren. Deze religieuze orde was 
namelijk vanaf 1286 eigenaar van het kerkgebouw. In elk 
geval was men rond 1375 druk bezig met de bouw van een 
nieuwe, grotere kerk, gewijd aan de rooms-katholieke Sint 
Martinus, ook Sint Maarten genoemd. 
Sint Maarten was erg populair in heel Europa. Hij werd naar 
men denkt in het jaar 316 geboren, in Hongarije. Als sol-
daat in het Romeinse leger koos hij voor het christendom 
en werd als bekeerling met een bescheiden karakter toch 
een strijdbare bisschop van Tours. Al bij zijn leven werd hij 
vereerd wegens zijn voorbeeldige levenswandel. Verschil-
lende wonderen worden aan hem toegeschreven, het ene 
nog onwaarschijnlijker dan het andere. Maar in de functie 
van beschermheilige van de kerk in Doesburg was hij min-

der succesvol. Allerlei 
verwoestende rampen 
hebben plaats gevon-
den, totdat in 1783 de 
eerste bliksemafleider 
op een Nederlandse 
kerk gemonteerd werd 
op de Doesburgse hoge 
toren. Daarna bleef de 
schade door brand be-
perkt. Tot de terugtrek-
kende Duitse soldaten 
op 15 april 1945 de to-
ren opbliezen en daar-
mee ook de halve kerk 
verwoestten. Herbouw 
duurde tot 1972. 

Een paar voorbeelden van ziekenzorg in Europa. 

Beroemd is het gasthuis in Brugge: Het Sint-Janshospi-taal. 
Dit kwam tot stand rond 1150 en was hierdoor een van 
de oudste ziekenzorginstellingen op het Europese vaste-
land. De nog bestaande grote ziekenzaal werd rond 1200 
gebouwd. Kort daarna werd het broederklooster gebouwd, 
later als apotheek gebruikt. De gebouwen werden in de vol-
gende eeuwen regelmatig uitgebreid, verbouwd en gereno-
veerd. De kerk dateert uit de 15de eeuw en werd in de 16de 
eeuw aangevuld met een kapel. De kerk sloot aan bij de 
grote ziekenzaal, zodat vanuit hun bedstede de patiënten de 
religieuze diensten konden volgen. Vanaf het einde van de 
16de eeuw hadden alleen de zusters Augustinessen de lei-
ding over het beheer en de ziekenzorg. Dit gebeurde onder 
de eindverantwoordelijke overste, mevrouw genoemd. Ze 
werd net als in Doesburg bijgestaan door voogden, gekozen 
onder de voornaamste burgers van de stad en aangesteld 
door het stadsbestuur. Alle zorgfuncties hielden op in 1977. 
Sindsdien is het Hospitaal één van de grootste toeristische 
trekpleisters van Brugge. 

Een tweede voorbeeld 
van middeleeuwse 
gasthuizen zijn de Hos-
pices van Beaune in 
het Franse Bourgondië. 
Rond het jaar 1450 
kostten armoede en 
hongersnood in Beaune 
alleen al drie vierde 
van de inwoners het 
leven. Vanaf 1452 wer-
den daar in een door 
kloosterlingen gevoerd 
ziekenhuis / verzor-

gingshuis vele, meestal armlastige, inwoners en reizigers 
verpleegd. De grote armenzaal (Frans: Grande salle des 
«Pôvres») met zijn imposante lengte van 50 meter trekt veel 
bezoekers uit de hele wereld. Aansluitend op de grote zaal 
bevindt zich de kapel. De plaats voor de kapel is zo gekozen 
om bedlegerigen in staat te stellen de mis bij te wonen van-
uit hun bedsteden. 

Gasthuiskerk
Tot in de middeleeuwen waren tehuizen voor verpleging en 
verzorging onbekend. Alleen de echt serieuze gevallen en 
de reizigers konden in de kloosters terecht. In 1311, op het 
concilie van Vienne, werd aan deze taak van de kloosters een 
einde gemaakt en sindsdien werden er gasthuizen gesticht. 
Zo ook in Doesburg ...daer men des snachts die gaende ende 

coemende pelgrums ofte andere arme personen voor een nacht ofte 
twee herberge. Zo staat het omstreeks 1370 in een Utrechtse 
tekst. Uiteindelijk bestond het complex uit een hospitaal, 
een aantal kleine zogeheten provenierswoningen en een 
kapel, gewijd aan St. Anthonius. Mensen met een besmet-
telijke ziekte werden aan de rand van de stad in quarantaine 
gehouden. Tot rond 1988 waren gasthuismeesters en -moe-
ders verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 
Het eindverantwoordelijke bestuur was altijd goed geregeld. 
In feite berustte dit bij het stadsbestuur. De veelbewogen 
geschiedenis is in verschillende publicaties terug te vinden. 
Zij zijn te koop bij de VVV, het museum De Roode Tooren en 
in de boekhandel. Het middeleeuwse karakter van het com-
plex is nagenoeg onveranderd gebleven. De Remonstrantse 
Gemeente houdt haar diensten in de Gasthuiskerk. De kerk 

is tevens druk bezet met concer-
ten en andere uitvoeringen, onder 
andere door de aanbouw van een 
serre met moderne glazen gevel. 
De programmering wordt door het 
regionale publiek erg gewaardeerd. 

Situatie van het Gasthuiscomplex 
in Doesbrug, middeleeuwen. De 
Gasthuiskerk bevindt zich iets 
boven het midden, op een hoek.

Arsenaal
Het verloop van de 
geschiedenis van 
het Doesburgse Ar-
senaal is verre van 
uniek in Europa. Ter 
illustratie volgt hier 
één voorbeeld en 
wel van de Abdij van 
Soyons. 
Het dorp Soyons ligt 
tegenover Valence, 
aan de Rhône in Zuid 

Frankrijk. Een leefgemeenschap van religieuze vrouwen 
daar in de buurt werd in de achtste eeuw gedwongen te 
verhuizen wegens de plunderingen van de Saracenen. De 
zusters vonden onderdak in Soyons in een belangrijk Ka-
rolingisch heiligdom waarvan de overblijfselen in onze tijd 
zijn terug gevonden. Inmiddels was hun leefgemeenschap 
officieel als Benedictijnse Orde erkend door de kerkelijke 
overheden. Deze orde stelt verzorging van behoeftigen 
en educatie centraal en dat gebeurde ook eeuwenlang in 
Soyons. In de 16de en 17de eeuw woedden overal in Europa de 
godsdiensttwisten, eufemistisch de Reformatie genoemd. 
De protestantse Hugenoten vernielden de Abdij van Soyons 
in 1622 en de Benedictinessen verhuisden naar Valence. 
Vanaf die tijd liep het ledental van de orde gestaag terug en 
in 1791 vertrokken de laatste tien religieuzen naar verschil-
lende andere plaatsen. 
De gemeente Valence kocht de gebouwen en vestigde er een 
Arsenaal in. Tegelijk met de sanering van de omringende 
wijk met vissershuizen werd wat er van het kloostercom-
plex over was gerestaureerd. Dat gebeurde in de loop van de 
vorige eeuw. Uiteindelijk heeft alles een culturele functie 
gekregen.  

Arsenaal
In de middeleeuwen liep de 
stadswal met gracht langs 
de huidige Klooster straat. 
Daar bevond zich het be-
gijnhuis, in de 14de eeuw 
uitgebreid met wat nu heet 
het Arsenaal en de Kloos-
terkazerne. Het ontwikkelde 
zich tot een erkend Fran-
ciscanessenklooster met 
kapel, begraafplaats en tuin. 

Vandaag de dag herinnert alleen de naam van het parkeer-
terrein De Kloostertuin aan de oorspronkelijke functie. Hier 
stond tot 1967 ook de neoclassicisti sche Sint Martinuskerk, 
daterend uit 1813. De Kloosterkazerne werd omge bouwd tot 
een aantal wooneenheden. Na een ingrijpende restauratie 
die tot 2014 duurde is het Arsenaal nu een multifunctioneel 
gebouw met café-restaurant, een filmzaal en kleine eenhe-
den waarin allerlei beroepen wor den uitgeoefend. 
De geschiedenis is veelbewogen. De opeenvolging van func-
ties van het gebouw door de eeuwen heen verloopt op min 
of meer dezelfde ma nier als bij vergelijk bare Europese ge-
bouwen . 
Al in 1334, het jaar van de eerste vermelding, maar ver-
moedelijk al veel eerder, bestond in Doesburg een leef-
gemeenschap van ongehuwde religieuze vrouwen. Zij 
verkregen halverwege de 15de eeuw de officiële status 
van kloostergemeenschap en trokken in het toen zojuist 
gereedgekomen complex aan de Kloosterstraat. De re-
formatie, in de 16de eeuw, had ook voor de bewoners van 
het rooms katholieke klooster grote gevolgen. Zij werden 
echter relatief mild behandeld door de nieuwe eige naar: 
de stad Doesburg. De dames mochten in het pand blijven 
wonen tot de laatste zuster zou zijn overleden. Dat was 
in de 17de eeuw. Doesburg was inmiddels garnizoens- en 
frontierstad en droeg het complex in 1733 over aan de mili-
taire overheid. In die tijd werd het hoofdgebouw ingezet als 
paardenstal en als opslagplaats voor militaire voorraden en 
kreeg het de aanduiding Arsenaal. Vele functies volgden, 
onder de paraplu van de gemeente of van verschil lende 
particulieren. De staat van onderhoud had daar enorm 
van te lijden. Toen het gerestaureerde gebouw in 2014 een 
nieuwe levensfase in ging had het al 80 jaar de status van 
rijksmonument. 

Jugendstil, Art Nouveau 
Jugendstil, ook Art Nouveau genoemd, was een voorna-
melijk Europese kunststroming in de eerste twintig jaren 
van de vorige eeuw. De Nederlandse “Nieuwe Kunst” mani-
festeerde zich minder uitbundig dan die van bijvoorbeeld 
Frankrijk en België. Kenmerkend is het laten zien van con-
structieve elementen op een manier dat zij ook als versie-
ring dienen. Giet- en smeedijzer en glas spelen een belang-
rijke rol. Daarnaast worden keramiektegels, geglazuurde 
baksteen en glas-in-loodramen toegepast.
Voor Doesburg komen wij terecht bij twee namen: René 
Lalique en Theo Colenbrander. Laatstgenoemde is in 1841 
in Doesburg geboren. Hij was een bevlogen kunstenaar, een 
rusteloze éénling, die geen concessies aan zijn opvattingen 
toestond. Hij werkte onder anderen in den Haag, Parijs en 
de Achterhoek, waar hij in 1930 overleed. Als architect be-
gonnen ging hij zich na een aantal jaren toeleggen op het 
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ontwerpen van keramiek. De Haagsche 
Plateelfabriek Rozenburg kreeg hier-
door grote nationale en internationale 
faam. De decoratie van zijn keramiek 
is erg levendig en bevat vaak fantas-
tische en bizarre elementen. Naast 
zijn werk als keramist ontwierp hij 
ook tapijten. Steeds is de natuur zijn 
voornaamste inspiratiebron. In het 
Doesburgse museum De Roode Tooren, 
Roggestraat 9-11-13, zijn fraaie voor-
beelden van zijn kunst te zien. Het 
museum is gratis toegankelijk. 
De levensloop van René Lalique is 
een geheel andere. Hij was een Franse 
goud- en edelsmid en glaskunstenaar. 
Hij overleed op 85-jarige leeftijd in 
Parijs. Grote juweliers waren afnemers 
van zijn sieraadontwerpen. Beroemd 
werd hij door het ontwerp van siera-
den voor de actrice Sarah Bernhardt. 
Naast parels en (half)-edelstenen 
werkte hij met tot die tijd ongebrui-
kelijke materialen zoals email, ivoor, 

schildpad en hoorn. In 1901 brak hij door als Art-Déco glas-
kunstenaar met zijn kunst uit zuiver kristal. Hij bouwde ook 
een commercieel bedrijf op, dat nog steeds parfumflesjes 
e.d. produceert. Het Doesburgse Lalique museum in de Gast-
huisstraat toont een fraaie doorsnee van zijn oeuvre. Met de 
museumkaart is de entree gratis.

De architectuur- 
en kunststijl 
“Jugendstil” is in 
Doesburg maar 
zeer beperkt terug 
te vinden. Er zijn 
wel veel panden 
uit de 15de en 16de 
eeuw overgeble-
ven. Een groot 

deel daarvan is verborgen ach-
ter 19de -eeuwse gevels. Aan 
het eind van de 19de , begin 20ste 
eeuw zijn echter weinig gevels 
vernieuwd. Dat was precies de 
periode waarin de Jugendstil 
of Art Nouveau tot bloei kwam. 
Het is dus niet verwonderlijk, 
dat de nieuwe bouwstijl hier 
nauwelijks voet aan de grond 
kreeg. In de Gasthuisstraat, 

op nummer 16, is het meest uitgesproken voorbeeld te vin-
den. Het was het woon-winkelpand van de firma Bier, met 
daarachter de rijwielfabriek met de merknaam KANO. De 
fiets, ook “rijwiel” geheten, was net aan zijn opmars als 
massavervoermiddel begonnen. Je moest als rijwielhan-
delaar dus de aandacht trekken van de voorhoede van het 
koperspubliek. Dan helpt een moderne gevel. Sinds 1904 is 
die gevel gelukkig hetzelfde gebleven. Evenals de typerende 
stijlzuivere gevelelementen en ramen. “Als zodanig ook van 
industrieel-archeologisch en lokaal-historisch belang en 
van stedenbouwkundige waarde als positieve bijdrage aan 

het historische straatbeeld”, 
aldus een publicatie van de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed.
Ook vermeldenswaard is het 
pand Veerpoortstraat 35. De 
voorgevel heeft fraaie Jugendstil 
decoraties. Er is veel aan het 
oorspronkelijke gebouw en de 
tuin gewijzigd. Het was lange 
tijd in gebruik als garage.
Het derde voorbeeld van een Art 
Nouveau c.q. Jugendstil gevel 
vinden we aan de Ooipoort-

straat 3. In de voormalige zadelmakerij is nu een lampena-
telier gevestigd. De in 1904 gebouwde voorgevel is opgetrok-
ken in een bouwtrant, die “rationalisme” genoemd wordt en 
een reactie was op stromingen als de Jugendstil. De bouw-
stijl is als een directe voorloper van het Nieuwe Bouwen te 
beschouwen.

Twee vestingbouwers als Europese concurrenten; 
Coehoorn en Vauban:
We kennen in Doesburg natuurlijk allemaal de bekende 
Nederlandse vestingbouwer Menno van Coehoorn als ont-
werper van onze Linies maar hij was ook bekend op Euro-
pees niveau. Zijn grote tegenspeler was de fameuze Franse 
vestingbouwer Vauban.

Menno van Coehoorn (1640-1704) 
Menno van Coehoorn leefde in de tijd dat de jonge Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden zich moest verdedigen 
tegen de legers van de Franse koning Lodewijk XIV. In 1672, 
aan het begin van zijn militaire loopbaan, maakte hij als 
artillerieofficier mee hoe tijdens de Franse inval in de Ne-
derlanden 9.000 man in korte tijd de bevroren waterlinie 
overstaken.

Menno van Coehoorn verdiepte zich daarna meer in de ves-
tingbouwkunde. Vanaf het begin van de jaren tachtig liet hij 
zich dan ook kritisch uit over de zwakheden van het toege-
paste systeem. In 1685 kwam hij met een uitgewerkt alter-
natief, Het Nieuw Nederlands Stelsel, beschreven in zijn 
boek Nieuwe vestingbouw op een natte of lage horisont. 
Daarmee verwierf hij naam als vestingbouwkundige, wat in 
1695 leidde tot zijn aanstelling als hoofd van de landelijke 
fortificatiedienst.
In korte tijd nam hij vele vestingen onder handen. Zijn 
Nieuw Nederlands Stelsel voorzag ook in de aanleg van 

een oostelijke verdedigingsgordel in het stroomgebied van 
de IJssel. Menno van Coehoorn heeft zich niet alleen een 
plaats verworven in de galerij van grote fortenbouwers uit 
de geschiedenis, maar tevens verdient hij de eer van groot 
bevelhebber in de strijd om de Zuidelijke Nederlanden uit 
de handen van de Fransen te houden. Hij heeft zowel in de 
vestingbouw als in de strijd om de vestingplaatsen zich on-
derscheiden, met name wat betreft de strategische vesting-
stad Namen, waar hij letterlijk oog in oog heeft gestaan 
met de grote Franse vestingbouwer Vauban. Wie was deze 
Vauban?

Vauban (1633-1707) Vauban was een bekend bouwmeester 
in Frankrijk van vestingwerken. Hij leefde in de tijd van ko-
ning Lodewijk XIV en voerde diens opdrachten uit. Op 17-ja-
rige leeftijd ging Vauban dienen onder de Prins van Condé. 
Hij kreeg al snel een commissie aangeboden (= aanbod om 
officier te worden) wegens zijn dapperheid, maar deze wei-
gerde hij vanwege zijn armoede. Vauban assisteerde Condé 
in het beleg van Clermont-en-Argonne. In 1655 werd hij 
door Lodewijk XIV benoemd tot de koninklijke ingenieur. 
Tussen 1653 en 1659 nam hij deel aan veertien belegeringen 
en werd hierbij diverse malen gewond. 

Twee grote vestingbouwers en de vesting Namen:
In de 17de eeuw kreeg het Maasdal een belangrijke rol op 
het Europese strijdtoneel. De Fransen wilden het rivierdal 
beheersen om de Spaanse Nederlanden en de Nederlandse 
Republiek binnen te kunnen vallen. Het resultaat was een 
decennia-lange strijd langs de rivier waarbij de vestingste-
den werden belegerd, geplunderd en in de as gelegd. Voor 
Namen betekende dat ook de botsing van de twee grootste 
vestingbouwkundigen van die periode: Vauban en Menno 
van Coehoorn. Beide heren hebben de vestingwerken van 
de stad een keer uitgebreid en ze hebben de stad beiden een 
keer veroverd. In 1692 was het Menno van Coehoorn die de 
stad moest verdedigen tegen de Franse legers onder leiding 
van Vauban, en drie jaar later leidde Menno van Coehoorn 
de belegering om de stad te heroveren. Vauban was op dat 
moment in Bretagne en kon de verdediging van de stad dus 
niet leiden.
De stad Namen kon vrij eenvoudig worden veroverd, om-
dat het gemakkelijk was te benaderen van de landzijde. De 
commandant besloot het garnizoen uit de stad te trekken 
om de verdediging te concentreren op de vesting. Daarna 
richtte Vauban zich op Fort William, dat onder persoonlijk 
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granaten vrij spel hadden binnen de muren. Het beleg be-
gon dus erg ongunstig. De vestingartillerie was op 15 juni, 
reeds enkele dagen na het begin van de beschieting, uit-
geschakeld en een Franse bestorming op 22 juni was bijna 
succesvol. Inmiddels was Menno van Coehoorn zelf zwaar 
gewond en hij gaf zich, in de wetenschap dat verder verzet 
zinloos was, de volgende dag over.
Vauban kwam de zwaargewonde Menno van Coehoorn op-
zoeken om hem te prijzen voor zijn dappere verzet. Volgens 
de Franse toneelschrijver Racine, die in het gevolg van Lo-
dewijk XIV verkeerde, vroeg Vauban hem hoe hij zijn aanval 
beter had kunnen uitvoeren. Dat Vauban werkelijk onder de 
indruk was van Coehoorn bleek uit het feit dat hij Fort Wil-
liam na de verovering liet omdopen in Fort Coehoorn. Ook 
van de Stadhouder Willem III kreeg hij veel lof toegezwaaid 
en hij werd op zijn voorspraak in juli 1692 door de Staten-
Generaal bevorderd tot generaal-majoor. 

Begraven BUITEN de stad 
Vele eeuwen lang begroef men 
de doden zo dicht mogelijk bij 
de kerk. Liefst zelfs in de kerk 
en – vóór de Reformatie – zo 
dicht mogelijk bij het altaar. 
Daar was men immers ‘het 
dichtst bij God!’ Wat men het 
liefste wil, is vaak het duurst, 
vraag en aanbod golden ook 
in kerkelijke kringen. Vooral 
als er dodelijke epidemieën 
waren of als het zomers warm 
was bleek het slecht toeven in 
het Godshuis, door het nabij 
zijn van dode ‘rijke stinkerds’. 
Maar ook in de omgeving van 

het kerkhof was de lucht soms niet te harden.
Merkwaardigerwijs heeft het lang geduurd voor de overheid 
ingreep. Maar in de 19de eeuw kwam men toch tot de conclu-
sie dat er begraven moest worden buiten de bebouwde kom. 
Ook het ruimtegebrek in de snel groeiende steden was van 
invloed. Geen kerkhoven meer, maar begraafplaatsen.
De formele, geometrische Franse tuinen waren inmiddels 
saai bevonden en te kunstmatig. Het moest zwieriger, na-
tuurlijker. Daarom werden ook de begraafplaatsen aange-
legd met sierlijke curven, boompartijen, ovale gazons en 
vijvers: de ‘Engelse landschapsparken’ waren in feite niet 
minder kunstmatig maar wel veel joyeuzer. 
Deze ontwikkeling vond plaats in Europa, in Nederland en 
ook in Doesburg. We geven enkele, willekeurige gekozen, 
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Boven de pui was voor de verbouwing een figuratief geschil-
derd bord aanwezig met de afbeelding van een os en het 
opschrift ‘CAFE DE BONTE OS’. Deze voorgevel is tijdens de 
verbouwing opgeknapt. Voor het bord was geen plaats meer 
op de voorgevel, het kreeg een plek in het interieur.

Na beraad van de jury wordt naast de Snappenburg de 
Vriesprijs ook een eervolle vermelding gegeven.
De eervolle vermelding wordt dit jaar gegeven aan:

Eendenhotel Doesburg 
De buurtvereniging Molenpoort heeft in overleg met de ge-
meente Doesburg en het Waterschap Rijn en IJssel de vergun-
ningen verzorgd. De buurtvereniging heeft bij 17 bedrijven en 
instellingen sponsorgeld en subsidies weten binnen te halen. 
De bouw is door buurtbewoners zelf uitgevoerd. 
Een mooi burgerinitiatief dat door de inspanningen van de 
betrokken buurtbewoners binnen het beschikbare budget is ge-
realiseerd. Het maakt de locatie nog aantrekkelijker om te zien. 

De 23e Snappenburg de Vriesprijs wordt uitgereikt aan de 
eigenaren van:

Ooipoortstraat 9, het verbouwde Cafetaria Ferry 
Snacks , de heer Ferhat Yildiz en mevrouw Didem 
Yildiz-Yelmaz
De heer en mevrouw Yildiz, hebben zich voor de verbouwing 
verdiept in de oude bouwkundige beschrijving. In 1977 is 
boven in het achterhuis brand uitgebroken. De dakconstruc-
tie en dakkapel zijn nu teruggebracht naar de staat van 
1900. De constructie van het dak van het voorhuis is in de 
originele staat gebleven.

In de cafetariaruimte is de oude lambrisering blijven zitten 
en een nieuwe erover heen gezet. Mettertijd kan de oude 
lambrisering alsnog worden hersteld. Dit getuigd van “flexi-

bel in de tijd” denken bij het verbouwen van een monumen-
taal pand.
Op de oude schouw in de cafetariaruimte is (volgens de 
overlevering) het ‘oudste wapenschildje’ van Doesburg be-
waard gebleven.
De heer en mevrouw Yildiz begrepen dat het geschilderd 
bord ‘CAFE DE BONTE OS’ bijzonder was. Zij besloten dat 
het bord behouden moest blijven voor het pand. Het bord is 
nu op fraaie wijze verwerkt in het interieur.
De verbouwing heeft ervoor gezorgd dat een beeldbepalend 
pand voor Doesburg weer wordt gebruikt met een moderne 
invulling. Een mooie combinatie van commerciële functie 
en ons cultureel erfgoed. Ondernemers met gevoel voor het 
monumentale!

De prijs bestaat uit een kleine bronzen erepenning, ontwor-
pen door Marcel Blok, en is toegekend aan de eigenaren van 
de Ooipoortstraat 9 en kan worden bevestigd aan de straat-
gevel.
Naast een bijbehorende oorkonde ontvangen de eigenaren 
een gravure van Jacob van Deventer: Stad Doesburg en om-
stromende rivieren ten tijde van koning Philips ll in de 16de eeuw. 

Mag ik de burgemeester mevrouw L. van der Meijs uitnodi-
gen om de eervolle vermelding en de Snappenburg de Vries-
prijs 2018 uit te reiken.

Doesburg, 8 september 2018 
De jury: Henny Vergeer, Rob Verhoef, Harm Claus

voorbeelden. In Düsseldorf 
ontwierp de architect Eduard 
Hoppe in 1884 een bijzonder 
mooie, ruime begraafplaats 
met een heuvel waar alleen de 
allervoornaamsten hun laat-
ste rustplaats konden vinden, 
het Nordfriedhof, maar ook 
nu was het weer: wie betaalt 
bepaalt: deze heuvel wordt nu 
de “Millionenhügel” genoemd. 

Londen kende bij de kerken in de stad talloze kerkhoven, 
maar in 1839 besloot Londen dat er rondom de stad zeven 
nieuwe luisterrijke begraafplaatsen moesten komen: ze he-
ten de ‘magnificent seven’. Een van de mooiste is Highgate 
Cemetry. Het westelijke deel is het oudste en inmiddels 
aan de natuur overgelaten. Vooral in de avonduren is het er 
mysterieus en zelfs unheimisch. De Ier Bram Stoker schreef 
in 1897 zijn gothic horrorstory Dracula, na een bezoek aan 
Highgate Cemetry, maar hij situeerde het verhaal in het 
Roemenië van 1462.

Vergeleken met Londen en ze-
ker met Düsseldorf was Does-
burg in 1829 zeker een voorlo-
per. Nu was dat bepaald niet uit 
eigen beweging: bij Koninklijk 
Besluit van 22 augustus 1827 
werd de oude wijze van begra-
ven verboden en direct daarna 
verplichtten de Provinciale 
Staten de gemeenten om be-
graven in kerken niet meer 
toe te staan. Steden met meer 
dan 1000 inwoners moesten 
begraafplaatsen openen bui-

ten de bebouwde kom. Na 
enig overleg koos Doesburg 
voor het oude bolwerk ten 
noorden van de Meipoort. 
Op deze plek had eerder 
een molen gestaan en het 
NW deel was boomgaard. 
Waarschijnlijk was J.D. Zo-
cher jr. (1791-1670) de ont-
werper (zijn rekening is niet 
gevonden). Hij was net als 
zijn vader een bekend land-

schapsarchitect. Ook het neoclassicistische poortgebouw zal 
naar zijn ontwerp gebouwd zijn.
Er is in Doesburg geen ‘Milionenhügel’ maar wel een cirkel, 
direct bij binnenkomst, waar zich de grafmonumenten van 
zeer vooraanstaande families bevinden. Onze begraafplaats 
is altijd sober maar goed onderhouden en heeft zijn oor-
spronkelijke karakter ook na uitbreidingen behouden.
Zie ook de beschrijving in de gids met de Open Monumen-
ten van vandaag. 
Bron: in 2016 hebben Carla en Juliet Oldenburger in op-
dracht van de Gemeente een onderzoek gedaan naar deze 
begraafplaats.

Juryrapport Snappenburg  
De Vriesprijs 2018
Op 9 november 1995 werd na de jaarvergadering van de Monu-
mentenvereniging 15 april 1945, Doesburg voor de eerste keer 
de waarderingsprijs uitgereikt die genoemd is naar de oprich-
ter van de Monumentenvereniging, de heer J.M. Snappenburg 
de Vries (oud-gemeentesecretaris en ereburger van Doesburg.)

De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan een 
pand of object in de stad Doesburg waaraan bijzonder her-
stel is uitgevoerd. 

Als criteria voor de prijs gelden:
• de ingreep heeft opoffering, tijd en geld gekost
• de omvang van de verbetering of verfraaiing doet niet ter zake
• de werkzaamheden moeten onverplicht verricht zijn
• het resultaat moet zichtbaar zijn vanaf de straat of pu-

bliek toegankelijk zijn
• het resultaat moet verrassend zijn en bijdragen aan de 

verrijking van de stad Doesburg.

In de afgelopen periode juni 2017 tot juni 2018 is er weer 
aan diverse kleine en grote woonhuizen en objecten van het 
Doesburgs erfgoed gewerkt.
Er waren zes voordrachten die met het oog op de Snappen-
burg de Vriesprijs voor dit jaar onder de aandacht van de 
jury zijn gebracht.
 
De jury heeft aan de hand van de genoemde criteria uit die 
zes voordrachten de volgende drie objecten genomineerd:
Koepoortstraat 42 / restauratie dakkapel / de heer 
en mevrouw Jaarsma
Bij dit statige dwarshuis met een voorgevel uit de 19de eeuw 
is in opdracht van de heer en mevrouw Jaarsma het sier-
werk aan de voorzijde van de dakkapel vernieuwd. Door een 
bouwhistoricus zijn de oren van de dakkapel die passen bij 
de bouwstijl uitgewerkt. Het complexe houtsnijwerk is zeer 
fraai en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Burg. Flugi van Aspermontlaan / bouw 
Eendenhotel / buurtvereniging Molenpoort
Door buurtvereniging Molenpoort is in het afgelopen jaar 
het eendenverblijf in de Bleekersgracht teruggebouwd. Het 
originele eendenverblijf was meer dan 50 jaar weg en alleen 
de oude gemetselde fundamenten waren overgebleven. Op 
deze fundamenten hebben de buurtbewoners het vroegere 
eendenhuis weer herbouwd. Het zeshoekige eendenhuis is 
door de buurtvereniging op basis van tekeningen en afbeel-
dingen van vergelijkbare eendenverblijven gereconstrueerd. 
Het eendenverblijf is 2,2 meter hoog en heeft een omtrek 
van 10 meter. 

Ooipoortstraat 9 / verbouwing van café De Bonte 
Os tot Cafetaria Ferry Snacks 
Dit eenlaags hoekpand gelegen aan de Ooipoortstraat en 
Helmichstraat (in Doesburg bekend als café De Bonte Os) is 
in het afgelopen jaar door de eigenaren de heer en mevrouw 
Yildiz grondig verbouwd. In het pand is nu hun bedrijf Ferry 
Snacks gevestigd.
De voorgevel aan de Ooipoortstraat kreeg in 1924 zijn ken-
merkende Art-Deco vormgeving. Prijsuitreiking aan de winnaar

Koepoortstraat 42

Het winnende pand

Eervolle vermelding EendenhotelPoortgebouw Algemene 
Begraafplaats
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Highgate Cemetry

Plattegrond Algemene 
Begraafplaats Doesburg
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Een bijzondere middel-
eeuwse muurschildering 
in het Vicariehuis 
Op de Paardenmarkt, naast de kruidentuin, bevindt zich het 
fraaie statige pand van het middeleeuwse Vicariehuis. Dit 
pand wordt in Doesburg vaak het Fraterhuis genoemd. Dit 
is echter onjuist. Het voormalige Fraterhuis stond verderop, 
ter hoogte van het huis Nieuwstraat 6. Het vicariehuis heeft 
recentelijk een grote restauratie en renovatie ondergaan. Het 
interieur is hierbij fraai aan de eisen van de tijd aangepast 
met behoud van de historische monumentale waarde. Aan 
de buitenzijde zijn o.a. aan de ramen van de bovenverdieping 
weer luiken aangebracht waardoor het gebouw ook hier zijn 
oude luister heeft herkregen. Tijdens de Open Monumenten-
dag 2018 trok het huis ruim 400 bezoekers. Tijdens dit bezoek 
kon men ook de bijzondere middeleeuwse muurschildering 
bewonderen die zich thans in de woonkamer bevindt. 

Korte geschiedenis van bouw en restauratie

Geschiedenis
Het Vicariehuis aan de Paardenmarkt werd in 1405 door Dirck 
Gruter, priester en vicaris van het Sint-Catharina-altaar in de 
Martinikerk, bestemd tot woonhuis voor de vicarissen van de 
altaren van Sint Catharina, Jacob en Nicolaas en voor enkele 

geestelijken die belast waren met de armenzorg. Het huis 
zal, uitgaande van het bouwhistorisch onderzoek, niet lang 
voor 1405 zijn gebouwd. Na een leegstand ten gevolge van 
de reformatie is het pand in 1611 hersteld en verbouwd tot 
woning voor de gereformeerde predikant. Vanaf 1756 was het 
in gebruik van de Remonstrantse Kerk en later in particulier 
bezit. Bij de restauratie van 1967-1970 werden onder meer 
de huidige vensters aangebracht met de kleine ruitjes naar 
18de-eeuws model. Tijdens deze campagne werd ook de 
muurschildering ontdekt en geconserveerd. In 2017/2018 
werd het pand opnieuw gerenoveerd. 

Wat is een vicarie? 
De christenen in de middeleeuwen hielden zich intens bezig 
met het leven na de dood. Men ging ofwel naar de hemel 
met zijn eeuwige gelukzaligheid of naar de hel als plaats 
van verschrikking. Er was ook een tussenvorm, het vage-
vuur, waar zielen tijdelijk gelouterd werden alvorens de 
hemel te bereiken. Het was belangrijk om zich tijdens het 
aardse leven voor te bereiden op een uiteindelijke plaats in 
de hemel. Men kon dit bereiken door een goed christelijk le-
ven. Rijken werden daarbij aangespoord tot het stichten van 
een gast- of weeshuis, het geven van kostbare geschenken 
voor de eredienst of het stichten van een vicariealtaar, waar-
aan een vaste priester of vicaris verbonden was die voor het 
zielenheil van de stichter ten eeuwige dage heilige missen 
zou opdragen opdat het verblijf in het vagevuur zou worden 
bekort. Een dergelijke stichting hield in dat zo’n altaar met 
bepaalde inkomsten moest worden begiftigd, zodat er een 
vicarie kon worden opgericht, een fonds, waaruit de kos-
ten voor het altaar en het levensonderhoud van de priester 
zouden worden betaald. De inkomsten kwamen voort uit de 
onroerende goederen van de stichter, zoals pachtsommen 
van geschonken huizen, boerderijen en land. 

Een eigen altaar
De priesters die in 1405 in het vicariehuis kwamen wonen 
en die als vicaris veelvuldig heilige missen moesten opdra-
gen in de Martinikerk beschikten in hun eigen huis over een 
huiskapel met een altaar. Hier konden privémissen worden 
opgedragen. Op de wand achter het inmiddels verdwenen 
altaar werd een altaarretabel aangebracht in de vorm van 
een muurschildering. Zo kon deze bijzondere plek worden 
gemarkeerd.
Het is zeer bijzonder dat een dergelijke middeleeuwse schil-
dering voor een altaar in een huiskapel bewaard is gebleven. 

Alleen in het Drostenhuis in Culemborg bevindt zich een 
vergelijkbaar voorbeeld. 

De schildering

De schildering werd direct op de droge kalk geschilderd. We 
kunnen daarom niet spreken van een fresco, dat altijd is 
aangebracht op de nog verse, natte kalkpleister. De techniek 
van het frescoschilderen werd in Nederland in de middel-
eeuwen nooit toegepast. Het betreft hier een secco-schilde-
ring, aangebracht op de droge kalk.
Op het benedengedeelte van de wand is een voorstelling 
van de gekruisigde Christus aangebracht. Christus hangt 
niet aan het gebruikelijke T-kruis, maar aan een zogenaamd 
gaffelkruis dat de vorm heeft van een gevorkte boomstam. 
Hierdoor wordt een grotere expressiviteit bereikt. Rond 
het hoofd van Christus bevindt zich een grote nimbus die 
oorspronkelijk aan de binnenzijde versierd was met een 
boogfriesje. Deze is nog slechts ten dele bewaard. De bijna 
transparante lendendoek, uitgevoerd in soepele lijnen, 
hangt tot op de licht gebogen knieën. Het lijden van Chris-
tus wordt benadrukt door de bloeddruppels die vanuit de 
handen langs de armen neerdruipen. Ook vanuit de wond in 
zijn rechterborst sijpelt het bloed. Ter rechterzijde zijn nog 
de flauwe sporen te zien van een ondertekening van enkele 
figuren die onder het kruis hebben gestaan. Van een daad-
werkelijke beschildering zijn geen sporen aangetroffen. 
Tijdens de Eucharistie die aan het altaar werd gevierd stond 

het lijden van Christus centraal, waarbij het brood en de 
wijn de tekenen van zijn lichaam en bloed waren. Het altaar 
en de schildering vormden zo een samenhangend geheel.
De schildering boven de kruising is aangebracht binnen 
een zwart kader. Hier zien we een voorstelling van de apo-
calyptische Madonna. Maria, die het Christuskind op haar 
rechterarm draagt, is omgeven door een grote stralenkrans. 
Zij staat op een wereldbol die gecombineerd wordt met 
twee halve manen. De voorstelling gaat terug op het visi-
oen van de Apostel Johannes zoals beschreven staat in het 
laatste boek van het Nieuwe Testament, de Openbaringen 
of de Apocalyps waarin sprake is van een ‘vrouw met de 
zon bekleed, met de maan onder haar voeten.’ Helaas is het 
hoofd van Maria verloren gegaan door een latere verlaging 
van het balkenplafond. Het Christuskind is zeer levendig 
en strekt zijn armpje uit naar een lange tekstbanderol; de 
spaarzame sporen maken helaas een reconstructie van 
deze tekst onmogelijk. 

Vicariehuis 2018

Vicariehuis 1963

Vicariehuis 1995
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Datering
De Christusfiguur laat een aantal stilistische kenmerken 
zien die kenmerkend zijn voor de tweede helft van de veer-
tiende eeuw en het prille begin van de vijftiende eeuw. De 
licht gebogen knieën, de lange lendendoek en de het soepele 
lijnenspel van de lendendoek en het gewaad van Maria zijn 
kenmerkend voor de Keulse schilderkunst van de veertiende 
eeuw. Daarmee kan niet gezegd worden dat in Doesburg een 
schilder uit Keulen actief is geweest. De stijl van deze Keulse 
schilderkunst verspreidde zich al snel naar andere gebieden. 
Met name in de stad Utrecht zien we deze invloed doorwer-
ken tot in het begin van de vijftiende eeuw (muurschilde-
ringen, boekillustraties). Aangezien Doesburg behoorde tot 
het bisdom Utrecht een ook de priesters van het vicariehuis 
onder de jurisdictie vielen van de Utrechtse bisschop, ligt het 
voor de hand te veronderstellen dat een Utrechtse schilder 
verantwoordelijk is geweest voor de Doesburgse schildering. 
Het Vicariehuis in Doesburg werd in 1405 bestemd voor een 
aantal priesters. Alles wijst er dus op dat deze schildering 
rond die tijd werd aangebracht in de nieuwe huiskapel. 

Paul le Blanc

Stichting Doesburgs  
Oudheidkundig Fonds 
(Harenbergfonds)
In 2017 overleed de historicus en archeoloog Ed Harenberg. 
Tijdens zijn leven heeft hij zich zeer ingezet om de geschie-
denis van Doesburg te onderzoeken en te ontsluiten. Om hier 
blijvend invulling aan te geven is in 2017 de Stichting Does-
burgs Oudheidkundig Fonds, ook wel het Harenbergfonds 
genoemd, opgericht. De stichting beheert het legaat dat ze 
van Ed Harenberg heeft ontvangen. Het doel van de stichting 
is om financiële bijdragen te leveren ter bevordering en on-
dersteuning van oudheidkundig onderzoek in de breedste zin 
van het woord, voor Doesburg en omstreken.
De stichting kan bijdragen aan oudheidkundige onderzoeken, 
conservering en restauratie van objecten, publicaties en ten-
toonstellingen voor zover deze niet voortkomen uit een ver-
plichting van wet- of overheidswege. Het project moet altijd 
een toegevoegde waarde hebben voor de historie van Doesburg 
en omgeving. Een jaarringenonderzoek in een oude kap om te 
bepalen hoe oud een huis is, een historisch kleurenonderzoek, 
een conservering van een opgegraven middeleeuwse schoen, de 
bijdrage in de onderzoekskosten van een student die onderzoek 
doet naar een Doesburgs archeologisch of historisch thema, het 
zijn zo wat voorbeelden van zaken die in aanmerking zouden 
kunnen komen voor een bijdrage van de stichting.  
Voor de nadere voorwaarden verwijzen we graag naar de 
website van de stichting: http://www.harenbergfonds.nl 
Daar is ook het contactformulier te vinden om tot een aan-
vraag te komen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
• Michel Groothedde (voorzitter)
• Jeroen Bouwmeester (vicevoorzitter)
• Marinus Lenselink (secretaris)
• Carel Rensing (penningmeester)
• Nina Herweijer (bestuurslid)

Subsidieregeling verbete-
ring binnenstad Doesburg 
(Anneke van Heekfonds)
Het is alweer een aantal jaren geleden dat onze subsidiere-
geling voor verbetering van het aanzien van de Doesburgse 
binnenstad van kracht is geworden. Een legaat van me-
vrouw Anneke van Heek was voor het bestuur aanleiding 
om deze regeling in het leven te roepen. De complete rege-
ling kan door leden opgevraagd worden. 
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de regeling.

• Subsidie kan verleend worden aan eigenaren van panden 
in de binnenstad van Doesburg.

• Men moet lid zijn van de Monumentenvereniging 15 april 
1945. 

• Het gaat in de regeling om herstel of vernieuwing van ge-
vels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes 
en dergelijke, mits het uiteindelijke resultaat bijdraagt 
aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en 
de resultaten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

• Bouwhistorisch onderzoek komt in principe in aanmer-
king voor subsidie. Er moet wel een acceptabele reden zijn 
voor een dergelijk onderzoek dat door een specialist uit-
gevoerd moet worden.

• De subsidieregeling is niet bedoeld voor regulier onderhoud.
• Het pand moet gelegen zijn binnen het gebied dat is aan-

gewezen als beschermd stadsgezicht.
• Met het treffen van de voorzieningen dient het belang van 

het stadsgezicht vanwege het karakter en de schoonheid 
te worden gediend. 

• Het verbeteringsplan moet voldoen aan de door het be-
stuur te stellen welstandseisen. Deze zijn in principe 
vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad.

• De kosten welke gemaakt worden moeten in redelijke 
verhouding staat tot het resultaat.

• Bij de schriftelijke aanvraag moeten de benodigde beschei-
den worden overgelegd, afhankelijk van de aard van het 
werk. Gevraagd kunnen worden: tekeningen, foto’s, een 
technische omschrijving en een gespecificeerde begroting.

• Een aanvraag om subsidie moet voorafgaand aan de uit-
voering ingediend worden bij het bestuur.

• Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld waarbij voor 
een aanvraag grenzen zijn gesteld: een drempelbedrag 
van € 200,-; een subsidie van 30% tot een maximum van 
€ 750,-. Er kan een subsidie verstrekt worden over de to-
tale kosten, maar ook alleen over het materiaal als de 
eigenaar het werk zelf uitvoert.

• Er wordt geen bijdrage verstrekt als er in het kader van 
een andere regeling al subsidie komt, ook niet als er spra-
ke is van een verzekeringsuitkering.

• De regeling kan jaarlijks herzien of bijgesteld worden.

Gerrit Bouwhuis

http://www.harenbergfonds.nl/
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