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Doesborgh Nieuws
Jaarlijks contactblad van de Monumentenvereniging 15 april 1945

Nummer 66, oktober 2019

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

WARENHUIS

Markt 7 - 6981 CJ  Doesburg - telefoon 0313 - 472 313 - www.staarinkwarenhuis.nl

Het bestuur van de Monumentenvereniging nodigt u uit voor 
de najaarsbijeenkomst op maandag 18 november 2019, aan-
vang 20.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de filmzaal 
van het Arsenaal. Voorafgaand aan de vergadering wordt u 
vanaf 19:30 uur koffie/thee/fris aangeboden in het sociëteits-
zaaltje beneden.
De bijeenkomst bestaat uit twee delen, een jaarvergadering 
en een meer informatief deel. Tussendoor zal er een pauze 
zijn, wederom onder het genot van een drankje. 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering :
1.  Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  Ingekomen en uitgegane post (voor zover relevant voor de 

vergadering)
4.  Goedkeuring conceptnotulen ALV van 15 april 2019 
5.  Financiën: prognose 2019 en begroting 2020, met toelich-

ting door de penningmeester
6.  Goedkeuring begroting 2020
7.  Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
8.  Verslag verenigingsactiviteiten 2018-2019 (zie verderop)
9.  Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2020 (zie ver-

derop)  
10. Bestuurssamenstelling 
11. Rondvraag en sluiting.

Toelichting:
ad 7:  i.v.m. het statutair terugtreden van Diederik Bente als 
lid van de (kas)controlecommissie dient naast Martin Beijer 

een tweede lid benoemd te worden. Pieter de Vos heeft zich 
bereid verklaard deze taak te gaan vervullen. Het bestuur 
stelt voor hem te benoemen. 
Ad 10 : Peter van den Brandhof is aan het eind van zijn 
tweede bestuurstermijn van drie jaren. Paul le Blanc, Henny 
Vergeer en Rob Verhoef zijn aan het eind van hun eerste be-
stuurstermijn van drie jaar. Alle vier de bestuursleden zijn 
bereid een herbenoeming te aanvaarden. Het bestuur stelt 
voor hen te herbenoemen. Tegenkandidaten kunnen tot twee 
weken voor de Algemene Ledenvergadering ingediend wor-
den bij de secretaris.
  
Het informatieve deel wordt verzorgd door ons bestuurslid 
Rob Verhoef.
Op de Linies hebben diverse bouwwerken en objecten ge-
staan. Op de forten stonden stenen wachthuizen waarvan 
vorig jaar de bouwtekeningen zijn teruggevonden. Ook stond 
er een houten uitkijktoren van de luchtwachtdienst waarvan  
alleen de telefoonaansluiting is teruggevonden. De presenta-
tie geeft een beeld van alle bekende objecten langs en op de 
Linies van de 18e eeuw tot de Koude Oorlog. Er zijn beelden 
van de schietbanen, schijvenloods, Kochbunker, kruithuis en 
een tijdsbeeld van de ontwikkeling rond de verdedigingswer-
ken aan en langs de huidige Ubbinkweg.
Er zal veel nieuw materiaal worden getoond met ook de on-
langs boven water gekomen ontwerptekening van de Hoge Li-
nie compleet met de toenmalige eigenaren. Als laatste zal een 
overzicht worden gegeven van de vele plannen en ideeën die 
er zijn om de Linies beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

Uitnodiging najaarsbijeenkomst

Van de voorzitter 
Voor u ligt weer een fraaie en 
kleurige nieuwe aflevering van 
Doesborgh Nieuws.
Gewoontegetrouw treft u de uitno-
diging aan voor de najaarsverga-
dering met alle bijbehorende stuk-
ken. Een formeel, maar belangrijk 
agendapunt is natuurlijk altijd 
weer de goedkeuring van de begro-
ting voor het volgend jaar.
Paul le Blanc was zo vriendelijk 
om een samenvatting van zijn 
lezing die hij tijdens de ALV op 

15 april hield, te schrijven over De maakbaarheid van het 
verleden of het sprookje van herstel in oude luister. U kunt 
het nog eens nalezen of  u kunt - als u de ALV toen niet kon 
bijwonen - alsnog de ingewikkeldheden met betrekking 
tot het begrip ‘restauratie’ doorgronden. Gelukkig konden 

we die avond ons ongetwijfeld oudste lid Herman Bakker 
toezingen: hij was die dag 97 jaar geworden en was al 
heel lang lid van onze vereniging. Kort daarna is Herman 
onverwacht overleden. Wij zullen hem als vaste bezoeker 
van onze activiteiten missen. Hij ruste in vrede.
Natuurlijk vindt u ook een verslag van de jaarlijkse 
Poortersdag, dit keer in Den Bosch, en van de Open 
Monumentendag met de uitreiking van de ‘Snappenburg 
de Vries-prijs’.
Mede dankzij enige bemoeienis van onze vereniging 
kon bouwhistorisch onderzoek worden gedaan naar 
het pand Roggestraat 5, voordat de gevel weer opnieuw 
gepleisterd zou worden. Iets van die resultaten wordt in 
dit nummer onthuld.
Graag ontmoeten wij u weer op maandag 18 november in 
het Arsenaal!

Peter van den Brandhof
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Notulen Algemene  
Ledenvergadering  
12 november 2018
(reeds goedgekeurd)

Locatie: Podium Acanthus, Koepoortstraat 20, Doesburg 
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: 49 leden; afwezig met kennisgeving: 6 leden

1. Opening
Welkomstwoord
Voorzitter Peter van den Brandhof heet alle aanwezigen van 
harte welkom, met een speciaal welkom voor de nieuwe 
leden, voor drie ereleden (André Scholten, Dirk Manné, Jan 
van Petersen), voor één ereburger (Margreet Frankot), voor 
de burgemeester Loes van der Meijs die onlangs ook lid 
geworden is van de monumentenvereniging en voor Ed en 
Anke Krabbenbos, leden van het eerste uur.

Overleg met de gemeente Doesburg
De voorzitter memoreert dat burgemeester Loes van der 
Meijs in het nieuwe gemeentelijk college de portefeuille 
monumentenzorg onder haar hoede heeft genomen. Het 
contact tussen de monumentenvereniging en de gemeente 
Doesburg verloopt zeer goed. Er is regelmatig constructief 
overleg tussen de gemeente en de monumentenvereniging 
over diverse zaken m.b.t. het monumentenbeleid.

De resultaten van de ‘botsproef’
De voorzitter meldt dat de nieuwe subsidieregeling voor 
onderhoud van rijksmonumenten naar verwachting op 1 
januari 2019 zal ingaan. Een en ander is nog afhankelijk van 
de instemming van de Eerste Kamer in december. Eind 2017 
hebben een tiental leden van onze vereniging op verzoek 
van het Ministerie deelgenomen aan de zgn. ‘botsproef’ 
waarbij de nieuwe regeling werd getoetst en van commen-
taar werd voorzien. Een aantal op- en aanmerkingen zijn 
uiteindelijk ook daadwerkelijk in de nieuwe definitieve ver-
sie van de regeling opgenomen.

2. Ingekomen en uitgegane post
Er zijn geen stukken die ter kennisgeving aan de vergade-
ring voorgelegd moeten worden.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 
april 2018
De notulen worden zonder wijziging vastgesteld met dank 
aan de secretaris Paul le Blanc.

4. Jaarrekening 2017, prognose 2018 en begroting 
2019
De desbetreffende stukken, zoals opgenomen in Doesborgh 
Nieuws 2018 (p.8 en 9) worden door de penningmeester nog-
maals kort toegelicht.

5. Goedkeuring begroting 2019
Op voorstel van de voorzitter stemt de vergadering in met 
de begroting 2019 met bijzondere dank aan de penning-
meester Hans van der Maas.

6. Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
De vergadering stemt in met de benoeming van Martin 
Beijer tot lid van de (kas)controlecommissie. Hij zal de 
plaats innemen van Cor van den Berg.

7. Verslag verenigingsactiviteiten 2018
De vergadering heeft met instemming kennis genomen van 
het verslag zoals opgenomen in Doesborgh Nieuws 2018

8. Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 
2019
De vergadering stemt in met de plannen voor het bestuurs-
jaar 2019.
De Poortersdag 2019 zal plaatsvinden op een zaterdag in 
mei (11 of 18 mei). De bestemming zal ’s Hertogenbosch 
worden.
Op 18 februari zal er in samenwerking met de gemeente we-
derom een avond georganiseerd worden rondom het thema 
‘duurzaam monumentenbeheer’. Nadere informatie over 
deze avond zal t.z.t. aan de leden worden toegezonden.

9. Vaststelling Privacybeleid
De Monumentenvereniging hecht grote waarde aan de be-
scherming van de persoonsgegevens van haar leden en 
houdt zich strikt aan de eisen die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) stelt. De leden hebben via de 
website kennis kunnen nemen van dit privacybeleid. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.

10. Bestuurssamenstelling
Harm Claus is aan het eind van zijn eerste bestuurstermijn 
van drie jaar. Hij stelt zich beschikbaar voor een volgende 
termijn. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. 
De vergadering stemt van harte in met zijn kandidatuur en 
besluit hem te herbenoemen.

12. Rondvraag
De vergadering stemt er mee in om eerst het agendapunt ‘rond-
vraag’ te behandelen en daarna pas het agendapunt 11.
Vanuit de vergadering worden complimenten gemaakt voor 
de goede inhoud en de fraaie vormgeving van Doesborgh 
Nieuws. De voorzitter memoreert nog eens dat de uitvoering 
in kleur mogelijk gemaakt is door de twee adverteerders 
(firma’s Claus en Staarink).

11. Komt er een nieuw gemeentelijk bordje voor 
Rijksmonumenten?
De voorzitter geeft direct een positief antwoord op de bij 
het agendapunt gestelde vraag en licht een en ander toe. 
Doesburg is een bijzondere monumentenstad met 159 
rijksmonumenten en 230 gemeentelijke monumenten. De 
gemeente Doesburg heeft voor de gemeentelijke monu-
menten al eerder een eigen schildje ontworpen. Voor de 
rijksmonumenten bestaat een landelijk schildje, uitgevoerd 
in wit en oranje. Er zijn echter helaas weinig van dergelijke 
bordjes in Doesburg te vinden. De reden hiervan is dat het 
aanbrengen van een rijksmonumentenschildje niet ver-
plicht is en dat het door de eigenaar zelf aangevraagd en 
bekostigd moet worden. Daarnaast vinden veel eigenaren 
het bordje niet fraai.

Omdat Doesburg trots is op het grote aantal bijzondere 
rijksmonumenten heeft de gemeente Doesburg in overleg 
met de monumentenvereniging Doesburg besloten om een 
eigen rijksmonumentenschildje te laten vervaardigen. De 
voorzitter memoreert hierbij aan de bijzonder enthousiaste 
en spontane instemming van de burgemeester. Om het ge-
bruik van dit schildje te stimuleren stelt de gemeente hon-
derd van deze bordjes gratis beschikbaar aan de bezitters 
van Rijksmonumenten, waarbij de monumentenvereniging 
de taak op zich genomen heeft om zorg te dragen voor de 
verspreiding ervan. De aanwezige leden kunnen hun be-
langstelling reeds kenbaar maken op een intekenlijst. De 
overige leden zullen per mail op de hoogte worden gebracht.
Na deze toelichting bevestigde burgemeester Loes van der 
Meijs het eerste exemplaar van het nieuwe Doesburgse 
rijksmonumentenschildje aan de gevel van Podium Acan-
thus. Tijdens de daarop volgende pauze werd enthousiast 
nagepraat onder het genot van een drankje.
Naar aanleiding van de nieuwe rijksmonumentenschildjes 
merkte Margreet Frankot nog op dat de treurbeuk in de Koe-
poortstraat ook een beschermde status heeft en dat daar 
ook een speciaal bordje bij geplaatst zou moeten worden. 
Door de voorzitter wordt toegezegd dit punt te zullen be-
spreken met de gemeente.

Lezing Jeroen Krijnen
Na het formele gedeelte van de vergadering gaf Jeroen 
Krijnen, bouwhistoricus bij de gemeente Zutphen en ver-
antwoordelijke voor de bouwhistorische beschrijvingen ten 
behoeve van de uitbreiding van de Doesburgse gemeen-
telijke monumentenlijst, een inkijkje in de bijzondere en 
opmerkelijke vondsten die hij was tegengekomen tijdens 
zijn inventarisatieonderzoek. Hij bezocht tussen 2012 en 
2018 ongeveer 360 huizen, boerderijen en bedrijfsgebouwen. 
Zijn onderzoek leidde tot 240 nieuwe gemeentelijke monu-
menten. Hij merkte op dat het zeer bijzonder is dat in het 
archief in Doesburg al bouwtekeningen bewaard worden 
vanaf 1850, terwijl dit landelijk pas vanaf 1901 verplicht 
was. Deze tekeningen vormen een belangrijke documentatie 
en bron van informatie. Vele bijzondere details van de hui-
zenbouw vanaf de middeleeuwen tot in de late negentiende 
eeuw passeerden de revue: de vele steile daken die wijzen 
op een middeleeuwse oorsprong, het veelvuldig voorkomen 
van een ‘osendrop’ (een ruimte tussen twee huizen waarin 
van het dak afdruipend water wordt opgevangen) die men 
niet of nauwelijks aantreft in grote steden als Zutphen en 
Deventer, de bijzondere samengestelde kapconstructies met 
peerkraalsleutelstukken en moerbalken, de bijzondere kel-
ders met ton- en kruisgewelven en de bijzondere gevels met 
blindnissen en pinakels die typerend zijn voor de Hanzeste-
den. Door het geven van een chronologische ontwikkeling 
van al deze bouwonderdelen kon men de historische ont-
wikkeling van gevels, kelders, raamindelingen, dakconstruc-
ties, baksteenformaten en dergelijke op een heldere manier 
tot zich nemen.

Na deze voordracht bedankt Peter van den Brandhof de 
spreker met de overhandiging van een bijzondere attentie 
(enveloppe met inhoud). Tevens spreekt hij zijn dank uit 
voor een ieders aanwezigheid en sluit hij de bijeenkomst.

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 Monumentendag:
Frank Lange
Pieter van Aartsen
Meindert van den Berg
Leo Boon
Carl König
Rob Verhoef
Leonie Verhoeff

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

Ereleden
Andre Scholten
Jan van Petersen
Dirk Manné
Kees Scheepers
Gerrit Bouwhuis

Gasthuisstraat 6
6981 CS Doesburg
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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Jaarverslag secretaris 
2018-2019
Beleid
Het bestuur is tevreden dat intensief en succesvol gewerkt is 
aan alle tijdens de jaarvergaderingvergadering van 12 novem-
ber 2018 gepresenteerde plannen voor het bestuursjaar 2019 
(zie Doesborgh Nieuws 2018, p. 10). 

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 Does-

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

• Het bestuur heeft de jaarlijkse Poortersdag georganiseerd.
• Paul le Blanc heeft namens de Monumentenvereniging 

als voorzitter deelgenomen aan de vergaderingen van de 
gemeentelijk ‘adviescommissie cultuurhistorie’. De be-
langrijkste thema’s waren de actualisering van de gemeen-
telijke monumentenlijst, de besprekingen over de nieuwe 
erfgoedwet en de nieuwe omgevingswet en het samen-
stellen van een ‘handreiking’ voor het kleurgebruik op de 
Doesburgse monumenten (‘Doesburg bekent kleur’).

• Het bestuur is actief geweest om zoveel mogelijk eigena-
ren van een rijksmonument te stimuleren om het nieuwe 
gemeentelijke bordje voor rijksmonumenten aan hun pand 
te (laten) bevestigen. 

• Op maandagvond 18 februari organiseerde de gemeente 
Doesburg in samenwerking met de Monumentenvereni-
ging een informatieavond over de verduurzaming van 
monumenten. De belangrijkste thema’s waren het isoleren 
van een monument, de financiering van de verduurzaming 
en de zuinige en schone installaties in een monument. 
Gebleken is dat het realiseren van veel van deze punten 
geen gemakkelijke opgave is omdat ieder monument om 
een eigen individuele oplossing vraagt. 

• Twee vertegenwoordigers van het bestuur hebbeen op 14 
augustus geparticipeerd in een door de gemeente Doesburg 
georganiseerde inloopavond waarbij de bewoners van Does-
burg hun visie kenbaar konden maken over het nieuwe erf-
goedbeleid. 

• Tijdens Open Monumentendag op 8 september bemanden 
bestuursleden zoals gebruikelijk de informatiestand bij 
het stadhuis. Een verslagje, geschreven door Rob Verhoef, 
bestuurslid en lid van het Comité Open Monumentendag, 
is elders in dit nummer te vinden.

• Als leden van de projectgroep die zich op verzoek van het 
bestuur verdiept in de monumentale gevelopschriften van 
Doesburg hebben Bert Stulp en Wieneke Weusten de eerste 
bijdragen (Stoomkoffiebranderij en Graanhandel Brus) voor 
een toekomstige publicatie ter beoordeling voorgelegd aan 
het bestuur. Het bestuur was unaniem enthousiast. In de 
nabije toekomst zullen nog zeven monumentale panden met 
vooroorlogse gevelopschriften uitvoerig beschreven worden. 
Het bestuur wacht de verdere resultaten vol vertrouwen af, 
waarna gestreefd zal worden naar een publicatie. 

• Een bestuursdelegatie heeft tweemaal uitgebreid overleg ge-
voerd met de portefeuillehouder Monumentenbeleid en de 

Concept Notulen Algemene 
Ledenvergadering d.d. 
15 april 2019 
Locatie: Gasthuiskerk
Aanwezig: 46 leden. Afwezig (met kennisgeving): 17 leden

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
• De voorzitter Peter van de Brandhof heet alle aanwezigen 

van harte welkom, met een speciaal welkom voor Her-
man Bakker die op deze dag zijn 97ste verjaardag viert. Na 
deze mededeling wordt spontaan een ‘lang zal hij leven’ 
ingezet.* 

• Net voor de aanvang van de vergadering zijn beelden tot 
ons gekomen van de in brand staande Notre Dame in 
Parijs. De datum 15 april wordt een memorabele dag in 
relatie tot het teloorgaan van delen van monumentale 
historische gebouwen (zie volgende punt). 

• De Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg is opge-
richt om het herstel te ondersteunen van de op 15 april 
1945 opgeblazen kerktoren. Aangezien deze ledenbijeen-
komst plaats vindt op 15 april worden de aanwezigen uit-
genodigd om na afloop van de vergadering gezamenlijk 
het glas te heffen, enerzijds vanwege het geslaagde her-
stel van de kerk, anderzijds vanwege de groei en bloei die 
de vereniging sindsdien heeft doorgemaakt. En tenslotte 
ook om ons oudste lid Herman Bakker te feliciteren. 

• Het project voor de plaatsing van de nieuwe Doesburgse 
monumentenschildjes voor Rijksmonumenten is zeer ge-
slaagd. Op dit moment zijn 84 schildjes aangebracht. Het 
bestuur zal stimuleren dat de nog beschikbare 20 schild-
jes worden aangebracht op bijzondere rijksmonumenten 
in Doesburg. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar 
Edward van der Beek die zorg heeft gedragen voor het 
vakkundig aanbrengen van de schildjes op diverse pan-
den. 

• De voorzitter wijst op een bijzondere wandeling op 5 mei 
a.s. (14.00 uur) langs tien oorlogsmonumenten in Does-
burg. 

• Voor de Poortersdag naar Den Bosch op 11 mei zijn nog 
dertien plaatsen beschikbaar. Het is zaak om zich zo snel 
mogelijk op te geven. Dit kan al in de pauze of na afloop 
van de vergadering.

• De gemeente Doesburg heeft een handreiking opgesteld 
voor het kleurgebruik in de binnenstad van doesburg 
onder de titel ‘Doesburg bekent kleur’. Deze folder kan 
gratis worden afgehaald in het stadhuis. 

• De portefeuille monumentenzorg is overgegaan van bur-
gemeester Loes van der Meijs naar wethouder Ellen Mul-
der. **

2. Ingekomen en uitgegane post
Er zijn geen relevante stukken die ter kennisgeving aan de 
vergadering voorgelegd moeten worden.

3. Goedkeuring notulen Algemene 
Ledenvergadering van 12-11-2018 
Margreet Frankot merkt op dat zij geen ereburger van Does-
burg is (zoals in het verslag vermeld), maar dat zij wel de 
erepenning van de gemeente Doesburg heeft ontvangen. De 
voorzitter meent dat volgens de Gemeentegids van Does-

burg de ontvangers van de erepenning tevens ereburger 
zijn.*** De notulen worden voor het overige, met dankzeg-
ging aan de secretaris, goedgekeurd. 

4. Jaarrekening 2018 met toelichting door de 
penningmeester 
De desbetreffende stukken worden door de penningmeester 
helder en kort toegelicht. Door de leden worden geen bij-
zondere op- of aanmerkingen gemaakt. 

5. Verslag van de Controlecommissie 
De controlecommissie, bestaande uit Diederik Bente en 
Martin Beijer, hebben op 13 februari 2019 schriftelijk 
meegedeeld dat zij de rekening, verantwoording en ba-
lans over het boekjaar 2018 hebben onderzocht en dat zij 
aan de vergadering voorstellen deze goed te keuren en 
het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde 
beheer. 

6. Goedkeuring jaarrekening
Naar aanleiding van punt 5 keurt de vergadering de jaar-
rekening goed en wordt het bestuur gedechargeerd voor 
het gevoerde beleid. De penningmeester wordt door mid-
del van een warm en welverdiend applaus bedankt voor 
zijn werk. 

7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
Na de pauze verzorgde Paul le Blanc, een lezing over het 
thema: ‘De maakbaarheid van het verleden’. In deze lezing 
ging hij in op het spanningsveld tussen authenticiteit 
en vernieuwing bij de restauratie en renovatie van mo-
numenten. ‘Herstel in oude luister’ blijkt in de praktijk 
vaak ‘herstel in nieuwe luister’. In deze lezing belichtte 
hij zowel enige interessante voorbeelden uit Den Bosch 
(de bestemming van de Poortersdag) als uit Doesburg. Om 
een historisch gebouw goed te begrijpen is kennis van 
de restauratiegeschiedenis onontbeerlijk. Een samenvat-
ting van deze lezing zal worden opgenomen in Doesborgh 
Nieuws 2019. 

8. Sluiting 
De voorzitter dankt Paul le Blanc voor zijn lezing, onder 
overhandiging van een attentie. Hij bedankt de leden voor 
hun aanwezigheid en voor de geanimeerde discussie naar 
aanleiding van de lezing. De avond word afgesloten met een 
drankje, waarbij de discussie over restauratiegeschiedenis 
onvermoeibaar wordt voortgezet. 

*   Tot ieders leedwezen is Herman Bakker op 11 mei 2019 
overleden. 

**  Ellen Mulder heeft kort na het kennismakingsgesprek 
met het Dagelijks Bestuur van de Monumentenvereni-
ging op 16 mei haar aftreden bekend gemaakt; tussen die 
twee gebeurtenissen bestaat geen oorzakelijk verband. 

*** In de gemeentegids blijkt verouderde informatie te staan. 
In 2016 is een nieuwe regeling van kracht geworden waar-
bij onderscheid gemaakt wordt tussen ‘ereburger’ en ‘ere-
penning’(zie hiervoor: http://decentrale.regelgeving.overheid.
nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Doesburg/CVDR409568.html)

betrokken beleidsambtenaar van de gemeente Doesburg over 
diverse aspecten van het monumentenbeleid. Een groot aan-
tal min of meer actuele onderwerpen passeerden de revue, 
waaronder het plaatsen van informatieborden m.b.t. verdwe-
nen markante gebouwen in Doesburg (de Mauritskazerne, 
de Watertoren, de Schipbrug en de Windmolen), de plaatsing 
van een informatiebordje bij de monumentale treurbeuken in 
de Koepoortstraat en onze permanente zorg over de ‘verrom-
meling’ van het straatbeeld in de binnenstad. 

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

• Vanuit het bestuur is aan een aantal leden individueel ad-
vies gegeven over bouwkundige problemen, restauratiemo-
gelijkheden en de aanvraag voor een vergunning voor de 
wijziging van de kleuren van een gemeentelijk monument. 

• Het bestuur heeft de website van de monumentenvereni-
ging kritisch bekeken en diverse aanpassingen gerealiseerd. 
Hierdoor is de website geoptimaliseerd en geactualiseerd. 

• Het bestuur is actief geweest om de ledenadministratie 
verder te actualiseren. Tevens is een actief beleid gevoerd 
om te komen tot inning van achterstallige contributies en 
opschoning van de ledenlijst. Hierdoor is de ledenadmi-
nistratie thans volledig ‘up to date’. 

Verenigingsactiviteiten
• Op maandag 15 april vond de Algemene Ledenvergadering 

plaats, gevolgd door een boeiende lezing door Paul le Blanc 
over het thema ‘De maakbaarheid van het verleden’. In 
deze lezing ging hij in op het spanningsveld tussen authen-
ticiteit en vernieuwing bij de restauratie en renovatie van 
monumenten. Een samenvatting van deze lezing is opgeno-
men in deze uitgave van Doesborgh Nieuws. 

• Op zaterdag 11 mei vond weer de jaarlijkse Poortersdag 
plaats, dit jaar met een bezoek aan Den Bosch. Een uitvoe-
rig verslag door Meindert van den Berg vindt u verderop in 
dit blad. 

• De Poortersdag naar Den Bosch op 11 mei jl. kende vele 
hoogtepunten. Helaas was er ook een dieptepunt toen 
de Poorters op onbetamelijke wijze uit de St. Jan werden 
verdreven. Omdat het daardoor niet mogelijk was om de 
glas-in-loodramen en enkele interessante interieurstuk-
ken (lijdensaltaar en doopvont) toe te lichten hebben Paul 
le Blanc en Wieneke Weusten op 17 juni een extra lezing 
verzorgd. Podium Acanthus stelde de zaal gratis ter be-
schikking voor deze bijeenkomst. 

• Op zaterdag 14 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. Het juryrapport is opgenomen in 
deze uitgave van Doesborgh Nieuws. 

• Op maandag 18 november vindt een Algemene Ledenver-
gadering plaats, gevolgd door een presentatie door ons 
bestuurslid Rob Verhoef over de ‘Bouwwerken en objecten 
op de Linies en de plannen voor de toekomst’

Ledenlijst 
Het ledental is met 13 leden gestegen en bedraagt thans 216. De 
groei van het ledenaantal heeft een positieve stimulans gekre-
gen door de project van de gemeentelijke schildjes voor Rijks-
monumenten. Helaas hebben we ook van een aantal leden in 
2019 afscheid moeten nemen en zijn er twee leden geroyeerd, 
wegens het niet nakomen van de contributieverplichting. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Doesburg/CVDR409568.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Doesburg/CVDR409568.html
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2018 
defini�ef

begro�ng 
2019

2019 
raming

begro�ng 
2020

Opbrengsten
00,004.300,534.300,004.300,591.3nedel eitubirtnoC
00,5100,0200,0397,82etneR
00,002.105,750.100,002.100,002.1gadsretrooP tsgnerbpO
00,05200,000,05200,0)susruc( negadamehT tsgnerbpO

Opbrengst adverten�es Doesborgh Nieuws 500,00 500,00 500,00 500,00
00,00300,05300,00200,043netfig ne netageL

On�rekking A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel 200,43 pm pm 250,00
5.464,22 5.580,00 5.362,50 5.915,00

00,01100,34300,062-91,223)giledroov = -( taatluseR
5.786,41 5.320,00 5.705,50 6.025,00

Kosten
00,00500,05600,05205,424negniredagrevnedel netsoK
00,05100,05100,05100,051netfig ne seitubirtnoC
00,57300,05300,02321,163sjirpseirV ed grubneppanS
00,05300,02300,02300,713gadnetnemunoM nepO
00,004.105,053.100,004.187,835.1gadsretrooP netsoK
00,523.100,003.100,002.145,332.1swueiN hgrobseoD dalB

Subsidie (A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel) 200,43 pm pm 250,00
00,00500,06500,08464,805TCI netsoK
00,00200,52200,52242,671nellihcsrevsgnilateb/netsokknaB
00,05100,00100,05151,221)itrop ,neppolevne( netsokdnezreV
00,52400,05300,52447,124netsoksruutseB

Kosten Thema(cursus-)bijeenkomsten 217,50 250,00 250,00 250,00
00,05100,00100,05159,411krewkurd netsoK

5.786,41 5.320,00 5.705,50 6.025,00

BALANS
ac�va:

69,6339,61420,042.151,834GNI :neknaB -
00,530.0206,910.0200,000.0200,000.02SNS                 
69,170.0235,634.0220,042.1251,834.02neknab laatot -
00,000,000,000,51neruetibeD -
00,57100,57157,561dlaatebtiurooV -
02,32202,32202,32206,792negninnep daarrooV -
00,06100,55100,040,451neredrov et WTB -

21.070,54 21.463,22 20.989,73 20.630,16
BALANS
passiva:

1,687.4161,921.5122,997.4161,921.51iraunaj 1 rep negomrev negiE 6
00,011-00,343-00,06291,223-taatluser -

Eigen vermogen per 31 december 14.806,97 15.059,22 14.786,16 14.676,16
00,000,000,000,0neruetibed ezueibud gnineizroov -
00,055.375,997.300,000.475,997.3letsrehsdatS sdnof -
00,404.200,404.200,404.200,404.2sdnofkeeH nav .A -
61,036.0237,989.0222,364.1245,010.12sevreser laatot
00,000,000,000,0neruetiderC
00,000,000,000,06negnavtnotiurooV
61,036.0237,989.0222,364.1245,070.12avissap laatot
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Financiële overzichten 2018, 2019 en begroting 2020

versie 26-08-2019

Toelichting op posten  
uit de raming 2019 en  
begroting 2020
Opbrengsten
Contributie
De groei van het ledenaantal heeft een positieve boost ge-
kregen door de monumentenschildjesaktie. Helaas hebben 
we ook van een aantal leden in 2019 afscheid moeten ne-
men en zijn er twee leden geroyeerd.
Voor de begroting 2020 is uitgegaan van de actuele stand 
van 216 leden.

Rente
betreft de vergoeding op de spaarrekening bij de SNS-bank. 
De rentevergoeding wordt helaas nog steeds lager. 

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

Kosten
Kosten ledenvergadering
Betaald voor de zaalhuur en bedankje voor eventuele spre-
kers bij de Algemene Ledenvergaderingen. 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 fiftyfifty door ge-
meente en vereniging betaald.

Poortersdag
Elk voorjaar is er een excursie naar interessante stad of 
steden of streek. De vereniging neemt een steeds kleiner 
deel van de kosten voor haar rekening. Van de deelnemers 
wordt een bijdrage (ook voor 2020 begroot op € 30,- per 
deelnemer) gevraagd. De lagere opbrengst 2019 heeft be-
trekking op een lagere deelname. Voor 2020 is uitgegaan 
van 40 deelnemers. 

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 de begroting 2020 is een bedrag opgenomen ten laste van 
het onderdeel “fonds Stadsherstel”. Dit betreft onze toezeg-
ging op een uitgave van het comité 4 en 5 mei financieel te 
ondersteunen voor de groepen 8 van de Doesburgse basis-
scholen.

Kosten ICT (voorheen Website)
Deze post betreft enerzijds het onderhoud aan de website 
en de daaraan gekoppelde ondersteuning voor de functio-
nele e-mailadressering voor secretaris en penningmeester. 
Anderzijds voor het licentiebedrag voor het boekhoud/fac-
tureringsprogramma dat de penningmeester gebruikt. 

Bankkosten/betalingsverschillen
Het aanhouden van bankrekeningen brengt kosten met zich 
mee. 

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. 

Drukwerk
Naar verwachting zal in 2020 weer een herziene versie van 
de wervingsflyer worden gedrukt. 

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 gebeuren. 

BTW (te vorderen)
De vereniging brengt het verenigingsblad Doesborgh Nieuws 
uit waarin ook ruimte is voor het plaatsen van betaalde adver-
tenties. De betaalde BTW op de drukkosten wordt deels verre-
kend met de in rekening gebrachte BTW voor de advertenties.
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Resultaat
Het bestuur streeft naar een (gemiddeld) begrotingseven-
wicht met zelfs de optie om, indien dit verantwoord is, een 
gering negatief begrotingsresultaat te presenteren. De ver-
eniging beschikt over een (relatief gezien) aanzienlijk ver-
mogen, dat besteed kan worden aan de doelstellingen van 
de vereniging.

Doesburg, 27 augustus 2019 
Hans van der Maas

Plannen voor het 
bestuursjaar 2020
Het bestuur heeft zich voor het komende bestuursjaar het 
volgende voorgenomen:

• Leden blijven betrekken bij diverse werkzaamheden 
binnen 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 
uitbreiden van subsidieregelingen en voorzieningen. 

• Voortzetting van de vertegenwoordiging van de vereni-
ging in de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhis-
torie.

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

• Het prachtige Doesburgs herkenningsschildje voor rijks-
monumenten onder die bewoners van rijksmonumen-
ten promoten, die nog geen aanvraag hebben ingediend. 

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

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

• Een nieuwe uitgave van Doesborgh Nieuws 2020 realise-
ren.

• Website onderhouden en blijven werken aan een verde-
re verbetering van de website als communicatiemiddel 
tussen bestuur en leden onderling.

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

• Organiseren van een korte cursus of themabijeenkom-
sten.

• Het gemeentelijk voornemen om te komen tot een meer 
kleurrijk Doesburg aandachtig te volgen en ook in dat 
verband de cultuurhistorische waarden van onze stad 
blijven bewaken.

• Organiseren van de Poortersdag in het voorjaar van 
2020. 

• Meewerken aan de Open Monumentendag in september 
2020.

• 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 mo-
numentale 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 cultuurhistori-
sche waarden van Doesburg en zo nodig op die plannen 
reageren.

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

• Beginnen met het plaatsen van informatieve fotopane-
len van ‘verdwenen iconen’ van Doesburgse architec-
tuur.

• Nu het initiatief om te komen tot een energiecoöperatie 
is vastgelopen, attent blijven op andere mogelijkheden 
om verduurzaming van monumentale panden te onder-
steunen.

‘De maakbaarheid van 
het verleden’
Over het spanningsveld tussen authenticiteit en 
vernieuwing bij de restauratie van monumenten

Op 15 april, de dag waarop in 1945 de toren van de Mar-
tinikerk in Doesburg werd opgeblazen, verzorgde Paul 
le Blanc tijdens de voorjaarsvergadering van de Monu-
mentenvereniging 15 april 1945 een lezing over de mis-
leiding van ‘Herstel in oude luister’. Ter voorbereiding op 
de Poortersdag naar Den Bosch belichtte hij onder meer 
enige interessante voorbeelden uit zowel Den Bosch als 
uit Doesburg.
Bij aanvang van de lezing kwam het bericht dat de vie-
ringspits van de Notre Dame in Parijs in brand stond. De 
brand verspreidde zich daarna naar de rest van de kerk. 
De spits was in 1857 ontworpen door de Franse restau-
ratiearchitect Eugène Viollet-le-Duc die de oude spits 
uit de 18e eeuw niet alleen wilde herstellen maar ook 
‘verbeteren’. Het eindresultaat was gotischer dan de au-
thentieke gotische architectuur. Na de brand van 15 april 
2019 laaide de discussie over de wijze van restaureren 
van de spits in alle hevigheid op. De lezing van Paul le 
Blanc bleek onverwacht en onverhoopt zeer actueel te 
zijn. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de 
lezing. Het is vanwege de omvang niet mogelijk om alle 
besproken monumenten hier te presenteren. Daarom is 
gekozen voor enkele voorbeelden die de essentie van het 
‘probleem’ duidelijk maken.

Inleiding
Bij de bestudering van de geschiedenis van de architec-
tuur moet je altijd voor ogen houden dat de restauratie-
geschiedenis van essentieel belang is. Wil je immers een 

gebouw of een kunstwerk op de juiste wijze analyseren 
en beoordelen dan zul je steeds goed in ogenschouw 
moeten nemen wat authentiek of oorspronkelijk is en 
wat latere toevoegingen of wijzigingen zijn die het gevolg 
zijn van restauraties. Daarbij is het tevens belangrijk 
kennis te hebben van de restauratieopvattingen in een 
bepaalde periode om zo de gehanteerde uitgangspunten 
bij die restauraties te kunnen begrijpen. Veel historische 
gebouwen en veel kunstobjecten hebben hun oorspron-
kelijk karakter, hun authenticiteit, verloren, niet alleen 
door de tand des tijds, maar juist ook onder de valse 
schijn van restauratie, een restauratie die dan vaak ver-
dedigd wordt met de kwalificatie van ‘herstel in oude 
luister’. Hoe paradoxaal het ook lijkt: restaureren is vaak 
het vernietigen van veel historisch materiaal geweest, 
ofschoon wel vaak met de beste bedoelingen. Restaure-
ren, zo blijkt, kan zeer destructief zijn; niet restaureren 
trouwens ook.

De Moriaan in Den Bosch
Op de Markt in Den Bosch staat het huis ‘De Moriaan’. In 
alle gidsen wordt dit huis het oudste bakstenen huis van 
Nederland genoemd, gebouwd in de dertiende eeuw. Het 
huis werd in 1963 echter volledig gerenoveerd waarbij 
o.a. de trapgevel aan de voorzijde en het kenmerkende 
torentje opnieuw werden opgebouwd. Deze ‘restauratie’ 
kreeg lof maar ook veel kritiek. Een veronderstelde oor-
spronkelijke situatie werd gereconstrueerd ofschoon die 
niet helemaal in die vorm had bestaan. Ook werd vol-
ledig voorbijgegaan aan een aantal latere wijzigingen en 
toevoegingen. Bij de restauratie schroomde men niet om 
verdwenen gedeelten opnieuw te herbouwen. Het vak-
werkhuisje links tegen de voorgevel is bijvoorbeeld een 
volledige reconstructie van het in de negentiende eeuw 
afgebroken origineel. Hierbij kon men zich baseren op een 
oude tekening uit 1832.

De Moriaan vóór en na renovatie
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restauraties werden uitgevoerd door de Doesburgse archi-
tect en voormalig wethouder Nico de Wolf. De restauratie 
werd financieel ondersteund door de Enschedese textielin-
dustrieel en eerste ereburger van Doesburg dr. J.H. van Heek, 
een grote bewonderaar van middeleeuwse kunst en archi-
tectuur. Nico de Wolf had een restauratieopvatting waarbij 
op grond van nauwkeurige bestudering van de in de panden 
aanwezige sporen de reconstructie van de vermoedelijke 
oorspronkelijke architectuur voorop stond. De Wolf creëerde 
op deze wijze eigenhandig het middeleeuwse beeld van 
Doesburg. 
Uitgangspunt bij deze restauraties was een tekening van 
Jan de Beyer uit 1743. Het stadhuis, daterend uit het eind 
van de vijftiende eeuw, had in de achttiende eeuw al veel 
van haar gotische details verloren. In 1813 werden ook 
nog de gevels van een pleisterlaag voorzien. Deze pleis-
terlaag werd door Nico de Wolf verwijderd, waarna hij de 
glorie van de middeleeuwen weer tot leven bracht door 
het gebouw te reconstrueren. Ook de oudst bekende vorm 
van het Waaggebouw, dat al vanaf 1478 in gebruik was als 
Bierhuys, kennen we van de tekening van Jan de Beyer 
ofschoon op deze tekening alleen de zijgevel zichtbaar is. 
Aan deze zijgevel herkennen we de blindnissen die aan de 
bovenkant worden afgesloten door korfbogen. Er is slechts 
sprake van de begane grond met daarboven een reeks lage 
rechthoekige blindnissen die tot de zolderverdieping beho-
ren. Aan de voorzijde bevond zich een eenvoudige tuitge-
vel. Een dergelijke gevel zien we ook op de oude foto’s die 
gemaakt zijn vóór de laatste restauratie. Op die foto’s zie 
we een gepleisterde gevel en een zolderverdieping binnen 
het puntdak. We zien niets van de huidige kruisvenster 
binnen de hoge korfboognissen. 

De Wolf reconstrueerde de verdieping en de trapgevel met 
pinakels, Hierbij liet hij zich onder meer inspireren door 
een oude tekening van een huis aan de Veerpoorstraat 12 
in Doesburg, het geboortehuis van vice-adniraal Wemberich 
van Berchem.
Bij deze restauraties stond het ‘herstel in oude luister’ voor-
op, waarbij veel van de reconstructies grotendeels berustten 
op een eigen creatieve invulling die leidden tot een ‘herstel 
in nieuwe luister’.  

Viollet-le-Duc en Pierre Cuypers
De renovaties van de panden in Den Bosch (1963), Amers-
foort (1942) en Doesburg (1948) passen helemaal binnen 
de restauratiefilosofie van de negentiende-eeuwse Franse 
restauratiearchitect Eugène Viollet-le Duc (1814-1879). Hij 
is vooral bekend door zijn talloze restauraties van middel-
eeuwse gebouwen in Frankrijk, vooral kerken en kastelen. 
Bekende restauraties zijn die van de citadel van Carcas-
sonne en van de Sainte Chapelle en de Notre Dame in Parijs. 
Sommige restauratieprojecten die hij uitvoerde waren nogal 
controversieel, omdat hij niet zozeer probeerde gebouwen 
te herbouwen zoals ze er historisch uitgezien hadden, maar 
omdat hij historisch perfecte gebouwen creëerde die over-
eenkwamen met zijn ideeën over een ideale middeleeuwse 
stijl. Zo voegde hij vaak elementen en details toe waarvan 
geen historisch bewijs bestond dat deze ooit bestaan had-
den. Het gaat erom, zo stelt Viollet-le-Duc, om een gebouw 
bij een restauratie niet alleen te herstellen maar ook om 
deze te herscheppen in een volledige, ideale toestand, ook 
al heeft die tevoren nooit bestaan (‘Restaurer un édifice, ce 

Amersfoort
Iets dergelijks gebeurde eerder al in Amersfoort waar in 1942 
een woonhuis aan de Groenmarkt volledig werd getrans-
formeerd naar een laatmiddeleeuwse huis in de stijl van de 
vijftiende-eeuwse Hanzegotiek. Er werden weliswaar enkele 
elementen van de oorspronkelijke vijftiende-eeuwse voor-
gevel aangetroffen, zoals een tweetal blindnissen, maar de 
‘reconstructie’ was volledig speculatief. Er bestond geen do-
cumentatiemateriaal waarop men zich kon oriënteren, zoals 

bijvoorbeeld een oude prent. Het herstel van de veronderstel-
de historische uitstraling was belangrijker dan het presente-
ren van authenticiteit. De reconstructie is niet gebaseerd op 
‘hoe het was’, maar op ‘hoe het zou kunnen zijn geweest’. 
 
Doesburg
Deze opvatting over restaureren zien we ook in Doesburg, 
waar in 1939/1940 het stadhuis en in 1948 het Waaggebouw 
in een veronderstelde oude luister werden hersteld. Deze 

Groenmarkt Amersfoort vóór en na de restauratie

Het stadhuis vóór en na restauratie

Waaggebouw vóór restauratie

Waaggebouw na restauratie

Jan de Beyer, 1743
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n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir 
dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment 
donné’).
In Nederland was Viollet-le-Duc een belangrijke inspira-
tiebron voor de grote restauratiearchitect dr. P.J.H Cuypers 
(1827-1921). Ook diens restauratieprojecten getuigen van 
zijn wens om te komen tot een volledig herstel in oude luis-
ter waarbij hij niet schroomde de middeleeuwen te verbete-
ren. Zo kreeg de Munsterkerk in Roermond bij de restauratie 
twee westelijke torens ofschoon die er met zekerheid in het 
verleden nooit waren geweest omdat het hier een kerk van 
een voormalig Cisterciënzerinnenklooster betreft. Cuypers 
was echter van mening dat een romaanse Rijnlandse kerk 
twee westtorens moest hebben omdat de kerk dan stijlzui-
ver zou zijn. 
 

Behoud gaat voor vernieuwing
De wijze van renoveren van Cuypers leverde geleidelijk 
aan veel discussie op. De tegenstellingen waren die tus-
sen restaureren in de zin van opknappen, verfraaien en 
aanvullen aan de ene kant en restaureren in de zin van 
conserveren, behouden wat aanwezig is, zonder verdere 
toevoegingen of aanvullingen, aan de andere kant. De 
Nederlandsche Oudheidkundige Bond mengde zich in 
deze discussie en in 1917 formuleerde men na een hef-
tige discussie de ‘grondbeginselen en voorschriften voor 
het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude 
bouwwerken’. Het belangrijkste grondbeginsel bij een 
restauratie zou moeten zijn: ‘behoud gaat vóór vernieu-
wing’. Conserveren zou het uitgangspunt moeten worden 
bij alle toekomstige restauraties. In stelling XVI van de 
grondbeginselen werd gesteld dat het opnieuw bouwen 
van verdwenen gedeelten van een gebouw een leugen is 
tegen de geschiedenis. Vernieuwing is alleen geoorloofd, 
waar zij, ter wille van het voortbestaan van het bouw-
werk onvermijdelijk is. Ter wille van het behoud of om 
een misstand weg te nemen kan het niettemin nodig zijn 
een verdwenen deel te herbouwen. Men denke hierbij 
aan een spits op een toren, het portaal van een raadhuis 
of het gewelf van een kerk. Maar herstel in een vroegere 
vorm is alleen oorbaar in die gevallen waarin het op vol-
komen zekere wijze en volledig mogelijk is. In andere 
gevallen zouden de vormen niet die van een vroegere tijd 
moeten zijn, maar uitgevoerd moeten worden in een mo-
derne vormgeving. 

Hoe ging het verder? 
Ondanks de nieuw geformuleerde uitgangspunten was de 
praktijk weerbarstiger en werden de grondbeginselen vol-
ledig genegeerd. Bij de restauraties van de panden in Den 
Bosch, Amersfoort en Doesburg heeft men zich duidelijk 
niets gelegen laten liggen aan het uitgangspunt van ‘behoud 
gaat voor vernieuwing’. 
Toch zijn er voorbeelden aanwijsbaar waarbij de nieuwe 
benadering overduidelijk is. Een voorbeeld van aanvulling 
in eigentijdse stijl levert ons de toren van de St. Willibror-
duskerk in Hulst. De oorspronkelijke, uit 1402 daterende, 
toren werd in de loop der geschiedenis regelmatig gewij-
zigd. Na een blikseminslag in 1876 ontwierp Cuypers een 
neogotische nieuwe spits die tijdens de oorlog in 1944 

werd vernield. Na de oorlog schreef men een prijsvraag uit 
voor een nieuwe bekroning. Uiteindelijk werd in 1957 niet 
gekozen voor een herstel van de neogotische toren maar 
voor een moderne oplossing in beton, geheel volgens de 
uitgangspunten van de grondbeginselen. Deze renovatie 
leidde niet tot algemeen genoegen van de Hulstenaren en 
werd als ‘gewild modieus’ bestempeld. 
De discussie over de wijze van restaureren werd ook 
in internationaal verband voortgezet. In 1964 werden 
de noodzakelijke uitgangspunten bij een restauratie 
daarom vastgelegd in The Venice Charter for the Conserva-
tion and Restoration of Monuments and Sites. In het charter 
wordt de filosofie verwoord die bepaalt hoe er dient te 
worden omgegaan met de restauratie en conservatie van 
architectonisch erfgoed, zoals waardevolle gebouwen en 
monumenten, maar ook beschermde dorps- en stads-
gezichten. Iedere restaurator zou zich voortaan hieraan 
moeten gaan houden. De inhoud van het charter laat 
niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘Restauratie moet 
uitzondering blijven. Het doel is de esthetische en historische 
waarden van het monument te behouden en zichtbaar te ma-
ken. Restauratie moet gebaseerd zijn op eerbied voor het oude 
materiaal. Het restaureren houdt op, daar waar het vermoe-
delijke herstellingen betreft en de hypothese begint; elke om 
esthetische of technische redenen als onvermijdelijk erkende 
aanvulling moet de architectonische compositie respecteren 
en een eigentijds karakter dragen. Aangezien met restauratie 
geen eenheid in stijl wordt nagestreefd, moeten alle waarde-
volle toevoegingen die in verschillende perioden aan het mo-
nument zijn gedaan, worden geëerbiedigd. Als aan een bouw-
werk lagen uit verschillende tijdsperioden te onderscheiden 
zijn, is het zichtbaar maken van een oudere situatie slechts bij 
uitzondering gerechtvaardigd. 
De onderdelen die de verdwenen gedeelten moeten vervangen 
dienen op harmonieuze wijze in het geheel opgenomen te worden. 

Deze moeten echter duidelijk van de originele gedeelten te onder-
scheiden zijn zodat er geen vervalsing optreedt van de artistieke 
en historische informatie’. 

Conclusie
Wanneer er geen enkele aanwijzing over de oorspronke-
lijke toestand van een verloren gegaan onderdeel aanwe-
zig is blijft het probleem van ‘in oude stijl aanvullen, in 
neutrale of eigentijdse stijl aanvullen, of helemaal niet 
aanvullen’ nog steeds aan grote discussie onderhevig, on-
danks alle nationaal en internationaal overeengekomen 
uitgangspunten. De praktijk blijkt weerbarstiger te zijn 
dan de theorie. De meningen over de juiste en verantwoor-
de aanpak kunnen nog altijd ver uiteenlopen. Maar zelfs 
wanneer geheel duidelijk is hoe een verdwenen gedeelte 
van een gebouw er oorspronkelijk uitzag blijft de discussie 
bestaan over de wijze van het herstel. De felle discussie 
die is losgebarsten na de brand van de vieringstoren van 
de Notre Dame laat zien dat deze problematiek al eeuwen-
lang actueel is en blijft. 

Paul le Blanc

Toren van de Willibrorduskerk in Hulst, resp. 1876 en 1957

Munsterkerk in Roermond, vóór en na restauratie

Veerpoortstraat 12, Doesburg (ca. 1820)  
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Verrassende bouwhisto-
rische vondsten
Het pand aan de Roggestraat 5 in Doesburg ondergaat 
momenteel een grote restauratie. Hierbij is de te harde 
cementpleister aan de voor- en achterzijde van de ge-
vel geheel verwijderd om deze te vervangen door een 
pleister van hydraulische kalk. Na de verwijdering kwa-
men zeer interessante bouwsporen aan het licht die de 
mogelijkheid gaven om de bouwgeschiedenis van het 
pand goed in beeld te krijgen. Door de gemeente Does-
burg is aan de Zutphense bouwhistoricus Jeroen Krijnen 
opdracht gegeven een bouwhistorisch onderzoek uit te 
voeren. Dit onderzoek werd gedeeltelijk gesubsidieerd 
door de Stichting Doesburgs Oudheidkundig Fonds (Ha-
renbergfonds).

Bouwgeschiedenis 
Bij de bouw van het huidige pand is gebruik gemaakt 
van bestaand muurwerk van de buurpanden, daterend 
uit de 14de of 15de eeuw. Op basis van het gebruikte bak-
steenformaat alsmede de aanwezigheid van een deel van 
de eiken moer- en kinderbinten en de aangetroffen res-
tanten van een bakstenen kruiskozijn in de achtergevel 
is het nieuwe pand vermoedelijk in de zestiende eeuw 

tot stand gekomen, ofschoon een datering in het eerste 
kwart van de zeventiende eeuw niet uit te sluiten valt. De 
geveltop kan oorspronkelijk uitgevoerd zijn als een zoge-
naamde Gelders-Overijsselse gevel (een mooi voorbeeld 
hiervan kan men o.a. zien op de hoek Gasthuisstraat-
Herenstraat), maar in de achttiende of vroeg negentiende 
eeuw kreeg het pand een nieuwe geveltop en ook aan de 
achterzijde werd de gevel boven de eerste verdieping op-
nieuw opgetrokken, waarbij gedeeltelijk oude bakstenen 
werden hergebruikt. Rond 1900 werd het pand opnieuw 
verbouwd. Het exterieur werd gewijzigd: de gevels kregen 
een afwerking met een portland stuclaag en ook de ra-
men werden veranderd.

Reconstructietekening 
Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens kon een 
reconstructie gemaakt worden van de gevels op de begane 
grond en gedeeltelijk van de eerste verdieping. 
Het volledige verslag van het bouwhistorisch onderzoek 
kan via de Gemeente Doesburg worden geraadpleegd. Jeroen 
Krijnen heeft ten behoeve van dit rapport een zeer gedetail-
leerde reconstructietekening gemaakt van de voorgevel. Ten 
behoeve van de lezers van Doesborgh Nieuws heeft hij deze 
reconstructietekening beschikbaar gesteld. De redactie is 
hem daar zeer erkentelijk voor. 
 

Doesburg heeft een eigen 
schildje voor rijksmonu-
menten gekregen

Burgemeester Loes van der Meijs heeft 
op maandagavond 12 november tijdens 
de najaarsvergadering van de Monu-
mentenvereniging Doesburg het eerste 
Doesburgse monumentenschildje voor 
rijksmonumenten bevestigd aan het 
pand van podium Acanthus in de Koe-
poortstraat.

Doesburg Monumentenstad
Doesburg is een bijzondere monumentenstad met 159 rijks-
monumenten en 230 gemeentelijke monumenten. Rijksmo-
numenten zijn gebouwen die om hun nationale cultuurhis-
torische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als 
beschermd monument. Een gemeente kan daarnaast beslui-
ten een pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zet-
ten als het pand van plaatselijk of regionaal belang is. Om 
de bijzondere betekenis van een monument aan te geven 
bestaan er monumentenschildjes.

Weinig animo voor het landelijk 
rijksmonumentenschildje        
De gemeente Doesburg heeft voor de gemeentelijke monumenten al 
eerder een eigen schildje ontworpen. Dit gemeentelijk schildje 
is uitgevoerd in de kleuren rood en wit en laat aan de onderzijde 
het wapen van Doesburg zien en bovenaan de vermelding ‘ge-
meentelijk monument’. Voor de rijksmonumenten bestaat al een 
landelijk schildje, uitgevoerd in wit en oranje, met de vermelding 
‘Rijksmonument’. Er zijn echter helaas weinig van dergelijke 
bordjes in Doesburg te vinden. De reden hiervan is dat het aan-
brengen van een rijksmonumentenschildje niet verplicht is en 
dat het door de eigenaar zelf aangevraagd moet worden, waarbij 
ook de kosten voor eigen rekening komen. Daarnaast vinden 
veel eigenaren het bordje niet fraai van kleur en vormgeving.

Nieuw ontwerp
Omdat Doesburg trots is op het grote aantal bijzondere 
rijksmonumenten heeft de gemeente Doesburg in overleg 
met de monumentenvereniging Doesburg besloten om een 
eigen rijksmonumentenschildje te laten vervaardigen. Dit 
schildje is qua vormgeving identiek aan het gemeentelijk 
schildje. Alleen de kleur is blauw in plaats van rood en bo-
venaan staat de vermelding ‘Rijksmonument’.

Gratis
Om het gebruik van dit schildje te stimuleren heeft de ge-
meente honderd van deze bordjes gratis beschikbaar aan de 
bezitters van Rijksmonumenten.

De Monumentenvereniging Doesburg heeft de taak op zich 
genomen om zorg te dragen voor de verspreiding ervan. Er 
zijn inmiddels al ca. 85 van deze schildjes geplaatst. Eige-
naren van een rijksmonument die nog geen schildje hebben 
kunnen hun belangstelling hiervoor kenbaar maken aan de 
Monumentenvereniging Doesburg.

Hulp bij het bevestigen
Leden van de monumentenvereniging kunnen daarbij aan-
geven of men graag hulp heeft bij het bevestigen. Net als 
bij de bevestiging van de nieuwe ANWB-informatiebordjes 
heeft Edward van der Beek zich ook nu weer bereid getoond 
om ons hierbij te helpen. Menig schildje is al door hem vak-
kundig bevestigd aan de gevels. 
Rijksmonumenteneigenaren met een ANWB-informatie-
bordje waarop het bestaande landelijk logo voor rijksmonu-
menten reeds is aangebracht komen echter niet in aanmer-
king voor een nieuw schildje.

Roggestraat 5 vóór restauratie Reconstructie voorgevel (tekening Jeroen Krijnen, Zutphen)
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Verslag Poortersdag,  
11 mei 2019

Op een zonnige zaterdag vertrok de bus met 33 deelne-
mers naar Den Bosch o.l.v. de secretaris Paul le Blanc en 
echtgenote Wieneke Weusten, beiden kunsthistoricus. De 
historische binnenstad van Den Bosch was dan ook het 
doel van de excursie. Onderweg werd de groep ingewijd in 
de interpretatie van het bekende kinderliedje Dat gaat naar 
Den Bosch toe, waarbij Gerritje een koe was die door de boer 
naar de markt werd gebracht. Maar ook over de bijzondere 
betekenis van de meimaand voor Den Bosch; de stad staat 
dan in het teken van de Mariaverering. Blauwwitte vlaggen 
aan de gevels lieten zien dat deze middeleeuwse traditie in 
sommige straten levend gehouden wordt, dat is natuurlijk 
ook in de kathedraal van de stad het geval, iets wat ons 
later op de dag zou opbreken.

Na de ochtendkof-
fie met een onver-
mijdelijke, maar 
overheerlijke Bos-
sche bol in café 
Silva Ducis aan de 
Parade (een voor-
malig exercitieter-
rein), verdeelde 
de groep zich over 
drie stadsgidsen 
die ons de bouw-
geschiedenis van 
de binnenstad 
leerden lezen aan 
de hand van de 
bouwstijlen van 
de huizen en de 
ligging van de 
straten.

De stad is gebouwd op een strategische punt dat is ont-
staan door de regionale geologische ontwikkeling. Door 
extra bodemdaling binnen de Roerdalslenk is daar een 
vele kilometers grote komvormige laagte ontstaan waar 
verschillende Brabantse beken naar toe stromen (de Dom-
mel en de Aa). Door windwerking tijdens de laatste ijstijd 
is er een dekzandrug dwars over die komvormige laagte 
gevormd. De aanvoer van beekwater naar de kom zorgde 
later voor moerasvorming, maar de hoogste delen van de 
dekzandrug bleven boven het moeras uitsteken. De mid-
deleeuwse mens bouwde zijn huizen en woontorens op 
zo’n hogere kop, het omliggende moeras maakte de plek 
goed verdedigbaar. De Brabantse beken en de nabij gelegen 
Maas vormden belangrijke transportroutes. De hertog van 
Brabant koos de plek daarom in 1185 als een noordelijk pi-
èce de résistance en verleende de bewoners stadsrechten. 
De andere drie hoofdsteden van het hertogdom, Leuven, 
Brussel en Antwerpen, schonken de drie stadspoorten. Ook 
dit deel uit de geschiedenis van Den Bosch is nog steeds 
terug te vinden in het huidige straatbeeld. De ligging van 
deze poorten is namelijk verwerkt in de huidige bestratin-
gen en een poort is zelfs herkenbaar als een ronde muur 
in een schoenenzaak. 

De Sint Jan
Op het einde van het middeleeuwse klimaatoptimum werd 
in 1220 een romaanse kerk gebouwd, betrekkelijk laat en 
nog buiten de oorspronkelijke stad gelegen. Een deel van 
deze romaanse kerk is nog over in de vorm van de bakste-
nen toren. Dat is te zien in de onderste geleding van de to-
ren waar de romaanse vensters neigen naar een spitsboog. 
Vermoedelijk was een ouder deel van deze kerk opgetrok-
ken in tufsteen. 160 Jaar na de bouw van de romaanse kerk 
begon men met de bouw van een nieuwe kerk in de stijl van 
de Brabantse gotiek; in 1530 was deze klus geklaard. Eerst 
werd het koor van de romaanse kerk afgebroken en werd de 
vrijgekomen tufsteen hergebruikt in de muren van de goti-
sche kerk. 
Tufsteen is een zachte poreuze natuursteen van vulkani-
sche oorsprong. Het zijn, door de inwerking van grond- en 
regenwater, verharde as-lagen van de Laacher See vul-
kaan in de Eiffel (er zijn elders ook as-lagen van andere 

vulkanen gebruikt). Het is de bouwsteen van de romaanse 
architectuur. De steen werd tot ca 1900 gedolven. Fijnge-
malen tufsteen (tras genaamd) werd gebruikt als onder-
deel van metselspecie. In de loop van de dertiende eeuw 
begint baksteen het gebruik van tufsteen geleidelijk te 
verdringen. 
Naast tufsteen is veel zandsteen verwerkt in de muren 
van de kerk. In het bijzonder de crèmekleurige Bent-
heimer zandsteen (toen een belangrijke bouwsteen, nu 
een reservoirgesteente voor olie en gasvelden). Het zand 
waaruit deze steen bestaat is ooit in een zee afgezet, 
vandaar ook de gelijkmatige sortering van de zandkor-
rels maar ook de fijne scheve gelaagdheid die in de 

verweerde steen is te zien. Nieuw aangebrachte steen is 
aan de zichtzijde fijn bekapt met verticale groeven (ge-
scharreerd). 

De bouwstijl van de nieuwe kerk is de Brabantse gotiek. 
Die stijl is herkenbaar aan de zeer rijke toepassing van 
beelden en ornamentiek. De kerk, zoals wij hem nu ken-
nen, is lichtgrijs van kleur, dat is de verweringskleur van 
de natuursteen. Dit contrasteert sterk met de rode bak-
steen van het oudste deel van de kerk. Vroeger was de kerk 
veel kleurrijker doordat er een geverfde stuclaag was aan-
gebracht over de natuursteen. Deze stuclaag beschermde 
de natuursteen tegen verwering. Nu de laag is verwijderd, 
is de levensduur van de detaillering in het beeldhouwwerk 
sterk verkort. 
In 1629 lukte het Prins Frederik Hendrik de vesting Den 
Bosch te veroveren dankzij gelden van de Zilvervloot en 
de kennis van Leeghwater. Hem lukte het om eerst de 
moerassen rond de vesting droog te laten leggen en ver-
volgens de troepen tot aan de muren te brengen. De Sint-
Jan werd daarna omgevormd voor de protestantse ere-
dienst. Dit duurde tot aan de Franse tijd toen Napoleon de 
kerk teruggaf aan de katholieken, waarna de kerk in 1853 
een echte kathedraal (= bisschopszetel) werd.

Het bezoek aan het interieur van de kerk werd een zeer 
bijzondere ervaring. Gepland was dat Paul en Wieneke 
enkele van de vele bijzonderheden met gedempte stem 
zouden toelichten; dit in verband met de meimaanddrukte 
in en om de kerk. Daar was contact over geweest met het 
parochiebureau. Onze groep kwam op een ongelukkige 
punt de kerk binnen, daar waar een aantal gelovigen bij 
elkaar zat voor de Mariaverering. Dit trok de aandacht van 
de koster die op hoge toon ons maande de kerk te verlaten. 
Het gebeuren leverde een onverkwikkelijk afscheid van 
deze bijzondere kerk op en tevens een vroegtijdig einde 
van het educatieve deel van de excursie. Maar de stad heeft 
veel andere zaken te bieden, zodat het al met al een zeer 
geslaagde poortersdag-2019 werd. Bij het schrijven van het 
verslag kwam het bericht dat de plebaan (pastoor die de 
bisschop vervangt in de kerk) zijn excuses heeft aangebo-
den voor de gang van zaken. 

Namens de organisatoren van de Poortersdag, 
Meindert W. van den Berg.
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Monumentendag 2019

Op deze schitterende zaterdag 14 september was de info-
stand van de Monumentenvereniging weer het startpunt 
voor een bezoek aan de vele opengestelde panden. Bij 
vlagen was het er zeer druk. Daardoor hadden we aan het 
eind van de dag geen programmaboekjes meer over en dat 
was in jaren niet meer gebeurd. Ook dit jaar was dit boekje 
geheel in kleur, dankzij een bijdrage van de Gemeente 
Doesburg. Het was voor de bezoekers te koop voor slechts 
één euro. Dat inmiddels veel bezoekers deze jaarlijkse 
boekjes bewaren en cadeau geven bleek uit het feit dat een 
Doesburgse bezoeker er tien tegelijk kocht voor vrienden 
en kennissen. Velen zien het ook als een goede aanvulling 
op de inmiddels niet meer te koop zijnde Monumenten-
gids van Doesburg.

Wat voor de vele bezoekers heel bijzonder was is dat er veel 
woonhuizen toegankelijk waren. In de Veerpoortstraat zes 
woonhuizen toegankelijk maar ook in de Koepoort- en Gast-
huisstraat waren woonhuizen open waaronder dat van onze 
secretaris die maar liefst 150 bezoekers door de gang zag ko-
men. Maar de belangstelling beperkte zich niet tot de dertien 
woonhuizen. Er ook veel belangstelling voor de opengestelde 
musea en diverse kerken. Tijdens het bemannen van de in-
fostand heb ik toch nog tijd gehad om een bezoek te brengen 
‘Huis Deventer’ in de Veerpoortstraat, waarvan de tuin was 
opengesteld en een kamer achter de keuken. Hier was een 
unieke binnenmuur te zien met bouwsporen van vele eeu-
wen, teruggaand tot aan de middeleeuwen. Al met al was het 
weer een bijzonder succesvolle Monumentendag 2019.

Rob Verhoef

O wereld, vol radijs,  
komkommer en meloenen, 
hier tapt men wijn en bier 
en lapt men schoenen

Het landelijk thema van de Open Monumentendag 2019 is: 
“PLEKKEN VAN PLEZIER”. Een wel erg ruim gekozen onder-
werp. Plezier maken kan in eigen huis, maar in dit katern 
willen we focussen op plezier maken in de publieke ruimte.
Tegenwoordig kennen wij in Doesburg het hele jaar rond 
plezierige buitenactiviteiten, zoals de Koningsdag, de Han-
zedagen en de kermis in juni, Doesburg Binnenste Buiten 
(straattheaterfestival en braderie) in juli, de Fotografica-
beurs in augustus, in september de Kade Dagen en elke 
maand een Culturele Zondag met optredens, muziek en 
opengestelde galeries. In vroeger tijden waren er (jaar)
markten, kermissen en af en toe een volksfeest, zoals in het 
kader van de herdenking van de stadsrechten, die de stad al 
in 1237 kreeg. 

Hier willen we met name stilstaan bij de kroegen in de stad, 
of bij wat we nu horeca noemen. In die behoefte was al eeu-
wen ruim voorzien, en ook extra veel behoefte: Doesburg 
was sinds de Opstand tegen Spanje in 1581 garnizoensstad, 
met een paar honderd soldaten en hun gezinnen en allerlei 
ander volk. De officieren waren ingekwartierd bij de gegoe-
den, de soldaten bij de minder bevoorrechten of ze woon-
den in ‘soldatenhuyskens’. Het Arsenaal was oorspronkelijk 
een nonnenklooster, maar na de Reformatie een wapenop-
slagplaats. 
In de tweede helft van de 19e eeuw werd Doesburg met recht 
garnizoensstad. In 1866 werd de Mauritskazerne gebouwd 

en omstreeks die tijd ook het Officiershotel, aan het eind 
van de Veerpoortstraat. In de Kosterstraat was in 1861 al het 
Militair Hospitaal geïnstalleerd (nu woonhuizen, № 35, 37, 
39), met links daarvan de apotheek en de lijkenkamer (№ 33, 
35). De Mauritskazerne is in april 1945 door de Duitsers bij 
hun terugtocht verwoest, er staat nu een gelijknamig woon-
complex, bij de Ooipoort. Ook het officiershotel bestaat niet 
meer.
 
Voor de mannen en vooral voor de soldaten waren er de 
‘huizen van plezier’ en die zullen er in Doesburg zeker 
geweest zijn. Maar dit speelde zich altijd toch wat in het 
geniep af. Uit het Hoeren- en Boevenboeck, dat een tijdvak 
van 1733 tot 1778 bestrijkt, blijkt dat de overheid feitelijk 
alleen ingreep als de openbare orde was verstoord. Verder 
werd het verschijnsel ‘gedoogd’. In het kader van Open Mo-
numentendag zouden we wel graag weten waar deze huizen 
van ontucht zich bevonden, maar helaas: daarover is altijd 
gezwegen. 
Maar dat er kroegen waren, variërend van het Stadsbier-
huis in de Waag tot het veel deftiger Wijnhuis, dat nu deel 
uitmaakt van ons Stadhuis, dat is heel wel bekend. En van 
veel panden is ergens wel eens vermeld dat het op een 
zeker moment in gebruik was als, wat we nu noemen, een 
horecagelegenheid. Een aantal zullen we er uitlichten voor 
deze Open Monumentendag, maar dit gebruik duurde vaak 
maar korte perioden. En dan was er weer een winkel, een 
werkplaats of het pand werd als woonhuis gebruikt. In ‘Des 
Landmeters Trots’ van Jan van Petersen (1974) worden aan 
de hand van de uitgave van de eerste kadastrale kaart van 
1832 tal van panden vermeld die een naam hadden, namen 
die veelal suggereerden dat daar een kroeg gevestigd was 
(geweest), zoals “Het Dorstige Hert”: daar zal wel niet alleen 
water geschonken zijn. En een huis met een uithangbord 
met de ludieke en meer expliciete tekst (zie boven dit arti-
kel). Daarbij valt ook op dat de eigenaar van dit pand een 
nevenberoep had: schoenlapper. Maar er stonden ook he-
renhuizen (bijv. “Hof van Wisch”) bij name genoemd. Bij veel 
van de namen van huizen kan men slechts raden of daar 
een openbare drinkgelegenheid was.
We zijn wel goed geïnformeerd over wie er in de 19e eeuw 
werkzaam waren in horeca bedrijven. De beroepsbeoefena-
ren werden geregistreerd in de jaarlijks bijgehouden ‘Regis-
ters van Patentschuldigen’. Men moest daarvoor belasting 
betalen, dus werd iedereen bij naam geregistreerd met daar-
bij in welke belastingcategorie hij viel. 

We nemen, arbitrair, het jaar in het begin en aan het einde 
van deze registratie, het jaar 1819 en 1870-1871.
We vonden in 1819 de namen van 41 ‘tappers’ waarvan 
vier vrouwen. Opvallend was dat het bij deze tapsters vaak 
weduwen betrof. Waarschijnlijk zetten zij het bedrijf van 
hun overleden echtgenoten voort. De helft, 21 tappers/
tapsters had een nevenberoep (koopman spek, ham, kolen, 
kolengruis; of: schilder, logementhouder met kegelbaan; 
winkelier-mosterd-molenaar; kamerverhuurder met paard; 
wolspinner, oude kleding, turf, hout; koopman in aardap-
pels en koren; hoefsmid; winkelier (driemaal); baardscheer-
der; schoenlapper; korenkoper; tabak, kant, kaarsen; paar-
denhouder; winkelier in spek en hammen. Bij de combinatie 
spek, ham en kolen(gruis) zouden de controleurs van onze 
Warenwetten bedenkelijk kijken. Ook horeca-gerelateerd 
waren de twee logementhouders en twee herbergiers en 

Een Doesburgse mop

Im pressie van de Veerpoortstraat  (foto Jos Saris)
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enkele kuipers. 
Er waren één ke-
gelbaan en vier 
biljarts, waarvan 
één in de Sociëteit. 
En één wijnkoper/
rentmeester, duide-
lijk een meer elitair 
beroep. Een totaal 
van 47 personen 
die (een deel van) 
hun inkomen in 
deze oorden van 
openbaar vermaak 
verdienden; dit 
op een totaal van 
273 mensen die 
beroepshalve werk-
zaam waren, 17%. 
De totale bevolking 
telde rond de 3500 
inwoners. Blijkbaar 
zijn lang niet alle 
beroepsbeoefena-
ren patentplichtig 

geweest; zo zijn er geen mensen in loondienst (knech-
ten, meiden) vermeld, noch de boeren, terwijl de stad een 
aanzienlijk aantal boerderijen had. En geen soldaten. Het 
Register geeft een aardig beeld van de bedrijvigheid in de 
stad. Men combineerde vaak allerlei beroepen, al naar het 
uitkwam.

Het Register van 1870-1871
Het laatste voor dit onderzoek relevante register is van de 
jaren 1870-1871.
Toen telde de stad 56 tappers, waarvan drie vrouwen. Van 
hen waren er 21 tevens slijter. Er waren dus 35 alleen tap-
per, 21 beide en 16 waren alleen slijter. Al dan niet met an-
dere nevenfuncties. Verder waren er een koffiehuishouder: 
‘een huis tot openbare vermakelijkheden’ en vijf kroeghou-
ders. Bovendien waren er nu vijf wijnkopers. Onder de vier 
logementhouders was één vrouw, zij had ook een biljart en 
was zaakwaarnemer. Een ander was ook karreman. Weer 
een ander was stalhouder, logementhouder, open tafelhou-
der (tafel in de buitenlucht, bijv. tijdens de kermis), onder-
nemer van een omnibus, verhuurder van paarden en rijtui-
gen. (Zijn buurman was genees-, heel- en verloskundige en 
‘apothecer’. Geneeskunde was wat we nu ‘interne’ noemen, 

heelkunde was ‘chi-
rurgie’. Bovendien 
was hij apotheek-
houdend.)
De omnibus – voor-
loper van onze ‘bus’ 
– werd toen nog 
getrokken door een 
of meer paarden. 
Een ander was agent 
van een diligence 
en hij beheerde een 
sociëteit met biljart. 
En er was nog een 
sociëteit: De Harmo-
nie. Of de directeur 
ervan zijn gasten 
ook al een biljart 
kon bieden staat 
niet vermeld. Er 
waren in totaal ten-
minste tien biljarts. 
Eén biljarthouder 
had ook een kegel-
baan en een bad-
huis. Dat badhuis 
hield vermoedelijk 
verband met de gas-
fabriek. Die was er 
inmiddels, met een 
‘directeur, die ook 
de straatverlichting 
beheerde’, en er was 
een ‘deelgenoot in 
de exploitatie van 
de gasfabriek’. Een 
nieuw beroep had-
den ook de beide fo-
tografen. Doesburg-
mosterdstad had 
ook een mosterdma-
ker. En er was een 
bierbrouwer.

Beperken we ons tot de horeca-gerelateerde beroepen dan 
telden we 98 personen die zich hier beroepshalve mee bezig 
hielden, op een totaal van 530 geregistreerde beroepsbeoe-
fenaren, is 18%. Het inwonertal verschilde niet veel van 50 
jaar eerder: ruim 3500. En ook nu ontbreken bijvoorbeeld 
weer de knechten, meiden en de boeren bij de registratie. 
Het aantal militairen in die tijd is wel bekend: het Tijd-
schrift voor Geneeskunde van 1870 vermeldt dat er in Does-
burg 327 soldaten en officieren en 60 vrouwen met hun kin-
deren gelegerd waren. 

Wat was er in een halve eeuw veranderd?
We zien dat, bij een ongeveer gelijkblijvende bevolking, het 
aantal mensen werkzaam in de horecasector verdubbeld is. 
Net als het totaal aantal geregistreerde werkenden.
Een – voorzichtige – conclusie kan zijn: in het jaar 1819, zo 
kort na de desastreus verlopen Franse tijd, was er een ge-
brek aan bedrijvigheid en veel armoede. Al twee eeuwen, 
na de Opstand tegen Spanje was er altijd een omvangrijk 
garnizoen in Doesburg geweest, maar na de veldtochten van 
Napoleon waren veel jonge mannen niet weergekeerd. De 
opbouw van een leger voor het nieuwe Koninkrijk der Ne-
derlanden zal geen prioriteit hebben gehad. 
Hoe anders was dat in 1870, toen de stad pas echt een gar-
nizoensstad van betekenis was geworden. 
Door de eeuwen heen had dit aanzienlijke inkomsten met 
zich meegebracht, voor de stad maar ook voor de huiseige-
naren en de middenstand. Dat er in de lege uurtjes heel wat 
geld werd doorgejaagd is aannemelijk en de Doesburg ho-
reca profiteerde daarvan.
Omstreeks 1930 was Doesburg geen garnizoensstad meer, 
maar voor Wereldoorlog II, bij de mobilisatie, kwamen de 
Nederlandse soldaten weer terug, zij het maar kort. En 
daarna de Duitse bezetting. Nog lang na de oorlog waren er 
in Doesburg heel veel kroegen, maar ook veel kleine tabaks-
zaken, snoepwinkels, kappers en dergelijke. Het wegblijven 
van het garnizoen betekende sluipende armoede. Hotel 
Gelria, nu deel van het Stadhuis, ging failliet in 1962. Hotel 
Nationaal (nu appartementengebouw, naast het museum De 
Roode Tooren) verpauperde.
Pas rond 1970, met de bouw op de Ooi en het begin van de 
restauraties in de binnenstad, keerde het tij. Nu is er ook 
weer een uitbundig bloeiende horeca. En weer een hotel. 
Voor de logementen zijn de talrijke B&B’s in de plaats geko-
men.

Rondwandeling
Maar laten we nu eens letterlijk stilstaan bij plekken en pan-
den waar je met plezier naar toe ging of gaat. Om te beginnen 
het voormalig middeleeuwse vleeshuis in de Roggestraat 7, 
tegenover de ingang van het stadhuis. In de 19e eeuw was in 
dit pand de herberg “Wapen van Amsterdam” gevestigd. En 

het westelijk deel van het Stadhuis, het wijnhuis. Sinds 1666 
is er de Raadzaal gevestigd, met een fraaie schouw. 
Het museum De Roode Tooren, ooit gevangenis en politiebu-
reau, staat er schuin tegenover. Daar zijn regelmatig tentoon-
stellingen te zien over Doesburg en omgeving. Nu bijvoorbeeld 
een over de oude Hessenwegen, die liepen van West-Neder-
land naar het oosten. Aan de achterzijde van het stadhuis 
werd de vismarkt gehouden. Die naam is kortgeleden weer 
in ere hersteld, maar vis wordt er niet meer verhandeld. Een 
natuurgetrouwe maquette bij de achtermuur van het stadhuis 
laat het stratenplan van het centrum zien, dat al eeuwen on-
gewijzigd is gebleven. In veel panden waren vroeger negoties, 
van zadelmakerij tot bordeel, van bakkerij tot kroeg.

Loop vanaf het 
stadhuis door de 
Roggestraat naar 
Veerpoortstraat 
4 waar brouwerij 
annex café “Het 
Zwarte Paard” 
gevestigd was 
en op № 10 het 
schipperscafé 
“’t Scheepken”, 
herkenbaar aan 

het gebrandschilderde raam boven de voordeur. Schippers 
en vissers, die vanaf de IJssel met hun vangst de stad in-
liepen konden hier hun dorst lessen en hun collega’s ont-
moeten. Daar tegenover was de herberg “Deventer”, tevens 
tapperij, nu № 11. Op Veerpoortstraat 24 woonde in de 18e 
eeuw de pastoor. Hij liet achterin zijn tuin een schuilkerk 
bouwen voor de katholieke gelovigen; oogluikend werd dit 
getolereerd. Vanaf 1821 diende deze ‘schuurkerk’ tevens als 
schouwburg. Verderop zijn enkele van de vele Bed en Break-
fast huizen te vinden, de moderne vervangers van de tradi-

Een bladzijde met nagenoeg alleen tappers 
en slijters (Patentregister 1870/71)

De Mauritskazerne, plm. 1938 (mobilisatie) met enkele honderden (dorstige) militairen (collectie De Roode Tooren)

Kaft van het Patentregister van 1819  
(archief Doesburg)

De weduwe Buiting was ‘tapperse’ Roggestraat 7

Veerpoortstraat 4
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eind van de straat linksaf dan kom je in de Bergstraat, waar 
op № 48 het Meulenhuus staat, de thuisbasis van de folklo-
ristische dansgroep De Meulenvelders, die dit jaar 70 jaar 
bestaat. De Bergstraat komt uit op de Paardenmarkt, waar 
alleen nog een kleine sculptuur herinnert aan de vroegere 
handel. Het beeld staat bij de ingang van de Gasthuiskerk, 
een bloeiend cultureel centrum, waar zich haast vanzelf-
sprekend een deel van het programma van de Open Monu-
mentendag afspeelt. Vergeet ook niet een kijkje te nemen in 
het achter de kerk gelegen hofje, overblijfsel van een mid-
deleeuws ‘zorgcomplex’. Verderop aan de rechterkant op de 

Paardenmarkt is de door vrijwilligers onderhouden kruiden-
tuin, geflankeerd door een voornaam oud pand, in Doesburg 
ten onrechte bekend als “Het Fraterhuis”, maar eigenlijk het 
Vicariehuis. De er schuin tegenover liggende Hoogestraat 
komt uit op de Koepoortstraat met zijn voorname panden, 
de meeste gebouwd in de tijd van het lidmaatschap van het 
Hanze Verbond. 
Op № 40 was het Heerenlogement gevestigd. Daar aten de 
heren Van Lennep en Van Hogendorp kersen in de zomer 
van 1823. De vermoeide reiziger kon ook terecht in herberg 
“De Beer”, Koepoortstraat 46. Of meer chique, op № 1 bij het 
Hof Gelria, nu de Burgerzaal van het Stadhuis. Er was ook 
de tramhalte. Er tegenover is het bekende etablissement “De 
Waag”, naar verluid het oudste bierlokaal van het land. De 
arm van de originele weegschaal is er nog te bekijken. Hier 
werd de hoogte van gemeentelijke belasting op de verhan-
delde waren bepaald. 
In de Roggestraat, aan het begin van de Koepoortstraat 
stond in de 19e eeuw het koffiehuis “De Beurs”, nu staat er 
met vergulde letters “Sociëteit De Harmonie” op de gevel; 
het gezelschap werd in 1805 opgericht. 

Hier eindigt het overzicht van de Doesburgse “Plekken van 
Plezier”. Het is niet volledig en dat is ook niet mogelijk.

De Doesburgse binnenstad is al tientallen jaren een be-
schermd stadsgezicht, er valt genoeg te beleven, ook zonder 
jaarthema als leidraad. En vandaag zijn veel monumenten 
open, met name ook veel woonhuizen, waarvoor we de be-
woners zeer dankbaar zijn.

Bert Klees, Carl König

tionele herbergen. Ook elders in de stad kan de reiziger in 
een B&B terecht, of op “Vrienden op de fiets” adressen.
In de 19e eeuw zijn veel gevels naar de mode van de tijd ge-
restaureerd, waardoor de oorspronkelijke functie nu moei-
lijk te achterhalen is. 
Loop terug door het Torensteegje aan het begin van de 
Veerpoortstraat en wandel via de markt rond de Grote of 
Martinikerk, die zoals veel kerken tegenwoordig steeds 
meer multifunctioneel is. Op Open Monumentendag kun je 
luisteren naar orgel- en carillonmuziek. In de Kerkstraat zie 
je op № 11 achter de woonhuizen de renovatie van De Com-

manderij. Ooit het onderkomen van de Duitse Orde, later 
vrijmetselaarstempel, theater, bioscoop, kegelbaan en pan-
nenkoekenrestaurant. Hopelijk zal dit pand gauw de collec-
tie van het Lalique Museum herbergen. In de Boekholtstraat 
zijn nog twee musea: De Maurits (Wereldoorlog II) en het 
Mosterdmuseum, beide een bezoek zeker waard.
Verderop zijn in de Kerkstraat en Ooipoortstraat verschil-
lende horecagelegenheden, en daarachter, in de Klooster-
straat, prijkt het Arsenaal. De bewogen geschiedenis (ge-
bouwd als nonnenklooster) is alleen al aan het uiterlijk af 
te lezen. Boven het Grand Café zijn de filmzaal en verschil-
lende ruimtes voor ontspanning, opleiding en vergadering. 
Zoek de Meipoortstraat op, die is vlakbij. Op № 25-27 was in 
1845 het koffiehuis van David Jansen, ook “De Pelikaan”of 
“Het Hollands Koffiehuis” geheten. En het pand op № 32 
heette vanaf 1926 een tijd lang “De Bierton”. Op № 54 was 
het logement annex stalhouderij “De Arend”. Sla je aan het 

Veerpoortstraat 24

De Commanderij

Meipoortstraat 32

Meipoortstraat 25-27

Meipoortstraat 54

Hof Gelria

Roggestraat 3, Sociëteit de Harmonie



24 25

Juryrapport Snappenburg  
De Vriesprijs 2019
Op 9 november 1995 werd na de jaarvergadering van de 
Monumentenvereniging 15 april 1945 voor de eerste keer 
de waarderingsprijs uitgereikt die genoemd is naar de op-
richter van de Monumentenvereniging, de heer J.M. Snap-
penburg de Vries (oud gemeentesecretaris en ereburger van 
Doesburg).

De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan de eige-
naar van een pand of object in de stad Doesburg waaraan 
bijzonder herstel 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 tot verrij-

king van de stad Doesburg

In de afgelopen periode juni 2018 tot juni 2019 is er weer 
hard gewerkt aan het Doesburgs erfgoed. 
Er waren vijf voordrachten die onder de aandacht van de 
jury zijn gebracht met het oog op de Snappenburg de Vries-
prijs voor 2019.
Om tot de volgende nominaties te komen heeft de jury zich 
bij de beoordeling laten leiden door genoemde criteria. 

Turfhaven 1: renovatie GTW loods

De GTW loods is gelegen aan de buitenzijde van de zeven-
tiende-eeuwse vestinggracht. Sinds begin 2019 heeft de 
loods de status van gemeentelijk monument. 
De loods is oorspronkelijk gebouwd ten behoeve van de 
overslag van goederen tussen de scheepvaart en het regio-

nale stoomtramvervoer naar Doetinchem en Dieren. Later 
is de verbinding doorgetrokken naar Arnhem. Gedurende 
de jaren 1920 en 1930 nam het regionale goederenvervoer 
per smalspoor sterk toe. Om aan de groeiende behoeft aan 
overslagruimte te voldoen is in opdracht van de Gelderse 
Stoomtramweg Maatschappij (afkorting GTM – vanaf 1939 
GTW) vermoedelijk in 1932 de loods aan de Turfhaven gere-
aliseerd. 
Tot 2010 is de loods onderdeel geweest van de Beton Cen-
trale Doesburg. Het logo BCD staat nog op de portaalkraan 
die op de kraanbaan langs de loods staat.

De geheel vrijstaande loods heeft stalen vakwerk gevels met 
halfsteens gemetselde gevelvlakken en is gedekt met een 
flauw zadeldak, afgewerkt met bitumen. De beide langsge-
vels zijn over de volle lengte onder de dakrand voorzien van 
een strook vensters. Het dak wordt gedragen door vijftien 
in geklonken vakwerk uitgevoerde kniespanten. Het type 
spant is voor hallen en loodsen tussen 1925 en 1940 vrij 
veel toegepast. De laatste drie spanten aan de oostzijde zijn 
bij een uitbreiding in 1951 conform de bestaande spanten 
toegevoegd.

De afgelopen periode zijn de vakwerkspanten opgeknapt. 
De roldeuren zijn vervangen. Plaatselijk is metselwerk her-
steld. De lichtstroken onder de dakrand zijn voorzien van 
houten raamkozijnen met draadglas.

Boekholtstraat 9: pakhuis omgebouwd naar 
winkel

Het pand is gelegen aan de Boekholtstraat en is een ge-
meentelijk monument. De Boekholtstraat ligt op de grens 
van de vroegste stadsuitbreiding uit de eerste helft van 
de dertiende eeuw. De straat wordt gekenmerkt door be-
bouwing van één of twee lagen, overwegend in gebruik als 
schuur en opslag, afgewisseld met woonhuizen.
Het éénlaags pand met zadeldak tussen topgevels is in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw tot stand gekomen en 
heeft, getuige een sluitsteen van nieuwe kalksteen boven de 
inrijopening, in 1804 een verbouwing ondergaan. Het pand 
heeft een tuitgevel uit vlechtingen met grote inrijopening 
op de begane grond waarin houten deuren draaien. De ope-
ning wordt geflankeerd door twee hooggeplaatste venster-
openingen met daarboven korfbogen. Boven de inrijopening 
is een luikopening die ontlast wordt door een korfboog. Het 
houten luik draait met gesmede gehengen op gesmede dui-
men in natuurstenen duimblokken.

Afgelopen winter is het interieur van het pakhuis grondig 
opgeknapt waarbij ook de karakteristieke voorgevel deels 

is gerestaureerd. De vensters aan weerszijden van de grote 
inrijopening zijn hersteld. In het pand is nu de winkel Cot-
ton & Coffee gevestigd.

Bergstraat 17: winkel met bakkerij omgebouwd 
naar woonhuis

Bergstraat 17 (rijksmonument) bestaat uit een topgevel van 
het Gelderse geveltype. Dit geveltype bestaat uit een trapge-
vel, waarbij de trappen worden afgewisseld met kwartronde 
uitzwenkende beëindigingen. De trappen hebben natuur-
stenen dekplaten. Het pand dateert in de huidige opzet uit 
de vroege zeventiende eeuw, toen het na de stadsbrand van 
1614 in steen werd herbouwd. De gevel werd in de negen-
tiende eeuw gemoderniseerd door het aanbrengen van een 
nieuw venster en een pleisterlaag. Bovenin de topgevel is een 
fraai lelieanker aanwezig en een gebeeldhouwde gevelsteen 
in de vorm van een leeuwenkop met een ring in zijn bek. 
Deze onderdelen zijn ook in de vroege zeventiende eeuw te 
dateren. Het pand droeg al in de vroege negentiende eeuw 
de naam ‘De Keizerskroon’. Boven de voordeur hing in de tijd 
van de bakkerij een in smeedwerk uitgevoerde opengewerkte 
kroon met een bordje met de historische huisnaam. Helaas 
zijn deze tijdens de laatste renovatie verwijderd.
Het pand is de afgelopen periode volledig gerenoveerd. De 
oude bakkerij met winkel is gewijzigd in een woonhuis. 
Het pannendak is vernieuwd, helaas met nieuwe pannen 
en niet met gebruikte oude holle pannen. De zinken goten 
en regenpijpen zijn vernieuwd. De kozijnen en ramen zijn 
opgeknapt en voorzien van isolatieglas. De gehele gevel is 
geschilderd in nieuwe kleuren. 

Meipoortstraat 61: woonhuis
Het pand is gericht naar de Bergstraat met een negentien-
de-eeuwse lijstgevel. In de jaren vijftig bezat deze gevel 
nog een deur. De ingang bevindt zich nu in de zijgevel. De 
zijgevel is gericht naar de Meipoortstraat. Deze gevel heeft 
een historisch ogende tuitgevel met ezelsrugdekking van 
een type dat bij huizen uit de zestiende eeuw regelmatig is 
toegepast. De gevel is geheel nieuw opgetrokken in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw. Voor deze gevel bevindt 

zich een tuintje. Op de kadastrale kaart van 1817 is op deze 
plaats een huis aanwezig. In de jaren zeventig van de twin-
tigste eeuw verdween dit huis en ontstond de huidige, naar 
de Meipoortstraat gerichte, zijgevel. 
Recent is het pand opnieuw geschilderd en zijn de kleuren 
gewijzigd. De PVC regenpijp is vervangen naar een passende 
zinken regenpijp. Het voegwerk van de zijgevel is al eerder 
(2013/2014) vervangen; het schilderwerk is echter van re-
centere datum.  

Philippus Gastelaarsstraat 3: pakhuis
Dit rijksmonument heeft een opvallende rood geverfde ge-
vel. Boven de luiken in het midden op de verdieping en de 
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zolder steekt uit de kap een hijshuisje. Het pand heeft een 
tijdlang als pakhuis gefungeerd. Het metselwerk van de ver-
dieping en zolderverdieping is gepleisterd. De onderbouw 
is echter uitgevoerd in geverfde baksteen. Links in de gevel 
is een brede poort aanwezig. De poort is afgesloten met een 
korfboog. 
Afgelopen periode is het verfwerk van gevel, kozijnen en 
hijsconstructie binnen en buiten hersteld.

De 24e Snappenburg de Vriesprijs gaat naar de eigenaar van:

Boekholtstraat 9: pakhuis omgebouwd naar 
winkel, dhr. Smeenk en mw. Hoogstede

De gietijzeren vensters naast de grote deuren van de inrij-
opening zijn hersteld. Een vensteropening was dichtgemet-
seld. Hier is de opening weer teruggebracht en een nieuw 
venster met oude detaillering teruggebracht. De getoogde 
luiken zijn hersteld en geschilderd in een soberder kleur in 
lijn met de pakhuizen. 
De nieuwe winkelpui is niet in de dagopening van de inrij-
opening, maar terugliggend geplaatst. Hierdoor wordt het 
historische straatbeeld niet verstoord met een nieuw ele-
ment, maar blijft de bestaande straatwand gehandhaafd. 
Ook kunnen de openstaande toegangsdeuren gesloten 
worden waardoor de nieuwe pui aan het oog onttrokken is. 
Door het terugliggend plaatsen van de winkelpui en toe-
passing van veel glas is het interieur en de oude balklaag 
goed zichtbaar vanaf de straat. De winkelpui is opgebouwd 
uit onbehandelde slanke staalprofielen. Dit zorgt voor een 
duidelijk contrast tussen bestaand en nieuw. De pui is re-

versibel en kan bij latere aanpassing zonder schade aan het 
pand verwijderd worden.
De eigenaar heeft een nieuwe kwaliteitsimpuls gegeven met 
het vestigen van de winkel ‘Cotton & Coffee’ aan een be-
staand pakhuis in de Boekholtstraat. We hopen dat de prijs 
aanmoedigt om op termijn ook het dak en het voegwerk van 
de voorgevel aan te pakken.
De prijs bestaat uit een kleine bronzen erepenning, ont-
worpen door Marcel Blok, toegekend aan de eigenaar van 
het pand Boekholtstraat 9 en te bevestigen aan de straat-
gevel.
Naast een bijbehorende oorkonde ontvangt de eigenaar 
een gravure van Jacob van Deventer: Stad Doesburg en 
omstromende rivieren ten tijde van koning Philips ll in de 16e 
eeuw. 

Na beraad van de jury werd dit jaar naast de Snappenburg 
de Vriesprijs ook een aanmoedigingsprijs gegeven aan:

Turfhaven 1: renovatie GTW Loods, LOC 17

De bestaande vakwerk-spanten zijn gezandstraald en 
gerepareerd. De bovenlichten onder de dakrand van 
lichtdoorlatende golfplaten zijn vervangen door houten 
raamkozijnen met authentiek draadglas. Een aantal 
roldeuren is gerestaureerd. Het schilderwerk is vernieuwd. 
De kleur is gewijzigd van ‘Betoncentrale’ blauw naar ‘GTW’ 
groen. De jury prijst het ondernemerschap van LOC17 
om de herontwikkeling van de vervallen GTW loods. 
De GTW loods vertegenwoordigt de twintigste-eeuwse 

industriële periode en het belang van Doesburg in de regio 
met ligging aan de IJssel. Dit industriële erfgoed krijgt 
een nieuw leven met de herbestemming als knooppunt 
van allerlei activiteiten: voorzieningengebouw voor de 
passantenhaven en de camperplaatsen, maar ook horeca 
en evenementenlocatie. De jury realiseert zich dat de 
totale renovatie en herbestemming een project van lange 
adem zal zijn en de komende jaren in fasen gerealiseerd 
zal worden. Deze uitzonderlijke aanmoedigingsprijs van 
de Monumentenvereniging is bedoeld als steun in de rug 
van de initiatiefnemers om vol te houden met hun plannen 
voor een nog bruisender IJsselkade. 

De jury: Harm Claus, Henny Vergeer en Rob Verhoef

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 
Doesburgs Oudheidkundig Fonds, ook wel het Harenbergfonds 
genoemd, opgericht. De stichting beheert het legaat dat ze 
van Ed Harenberg heeft ontvangen. Het doel van de stich-
ting is om financiële bijdragen te leveren ter bevordering en 
ondersteuning van oudheidkundig onderzoek in de breedste 
zin van het woord, voor Doesburg en omstreken.
De stichting kan bijdragen aan oudheidkundige onderzoe-
ken, conservering en restauratie van objecten, publicaties 
en tentoonstellingen voor zover deze niet voortkomen uit 
een verplichting 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 voorbeel-
den 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: 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)

Harenberglezing
Archeoloog Bert Fermin houdt op maandagavond 25 novem-
ber 2019 de eerste Harenberglezing over het archeologisch 
onderzoek op het terrein van het “Convent van Maria opten 
aelden Grave” in Doesburg.

Met het organiseren van deze eerste Harenberglezing brengt 
de stichting een aspect van haar werkterrein onder de aan-
dacht. Ed Harenberg heeft zelf met zijn vrijwilligers aan de 
eerste opgraving van het klooster gewerkt. 

Wat we tegenwoordig kennen als het Arsenaal in Does-
burg, is het restant van een omvangrijk kloostercomplex, 
waarvan de resten grotendeels schuilgaan onder het 
verzorgingstehuis St. Elisabeth, de Sint Maartenshof, het 
Arsenaal met Kloosterhof en de conventsgebouwen aan 
de Kloosterstraat. In de loop der jaren zijn er diverse klei-
nere en grotere archeologische opgravingen geweest die 
een blik werpen op het verleden van dit Convent. Onder 
het convent werd inderdaad de oude gedempte stads-
gracht (aelden Grave) teruggevonden. Behalve funderingen 
en vondsten die aan dit convent gerelateerd zijn, werden 
ook resten gevonden uit de tijd van vóór en na de periode 
van het klooster. Er werden bijvoorbeeld werktuigen uit de 
steentijd gevonden, maar ook afval van een zeventiende-
eeuwse pottenbakkerij. Het middeleeuwse klooster en de 
pastorie kregen andere bestemmingen, werden verbouwd 
en deels gesloopt.

Archeologisch onderzoek op het terrein van het ArsenaaL

http://www.harenbergfonds.nl/
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In deze lezing wordt alles wat met het de geschiedenis van 
het klooster te maken heeft, nog eens op een rijtje gezet.

Plaats: Filmzaal in het Arsenaal. Het aantal plaatsen in de 
filmzaal is beperkt.
Kaartjes kosten 5 euro en zijn vanaf 1 november te verkrij-
gen bij de balie van Streekmuseum de Roode Tooren.
Aanvang 19.30. In de pauze is er gelegenheid om in het café 
van het Arsenaal voor eigen rekening wat te gebruiken.

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 
gevels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muur-
tjes en dergelijke, mits het uiteindelijke resultaat bij-
draagt aan de verrijking van het beeld van de stad Does-
burg 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 be-
scheiden worden overgelegd, afhankelijk van de aard 
van het werk. Gevraagd kunnen worden: tekeningen, 
foto’s, een technische omschrijving en een gespecifi-
ceerde 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 
totale 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

Verborgen verleden

Op maandag 7 oktober kwam bij grondwerkzaamheden op 
de Lindewal gedurende korte tijd een mooi gedeelte van 
de voormalige middeleeuwse stadsmuur met poer in het 
zicht. Gelukkig is deze verrassende archeologische vondst 
door de archeologen van Zutphen goed beschreven en 
vastgelegd voordat de werkzaamheden werk door moesten 
gaan en het gat weer werd gevuld. Helaas hebben slechts 
weinige Doesburgers dit gave stukje geschiedenis kun-
nen bewonderen, maar dankzij fotograaf Harm-Jan Wevers  
kunnen de lezers van Doesborgh Nieuws hier zien wat 
ondergronds verborgen zat. 



30 M
o

n
u

m
en

te
n

v
er

en
ig

in
g

1
5

A
p

ri
l

1
9

4
5

Doesburg

66 Oktober
2019

Doesborgh Nieuws
Contactblad van de Monumenten-
vereniging 15 april 1945

Najaarsbijeenkomst
maandag 18 november
Filmzaal van het Arsenaal,  
Kloosterstraat 15, Doesburg

20.00 uur:

•

• De Linies en de 
plannen voor 
de toekomst

Algemene leden-
vergadering
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