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20.00 uur:



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
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Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 
Doesburg nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst 
van de vereniging op maandag 15 november 2021. De bijeen-
komst vindt plaats in de Gasthuiskerk te Doesburg.
Bij de toegang tot deze locatie zal u wel om uw CoronaCheck 
app of een gelijkwaardig vaccinatiebewijs gevraagd worden. 
De Gasthuiskerk is vanaf 19.30 uur geopend. Aanvang van de 
vergadering is 20.00 uur.
Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen, 
een jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) en een informatief 
deel (aanvang ± 21.00 uur).

Agenda van de Algemene Ledenvergadering :
1. Opening
2. Jaarrekening 2020, prognose 2021 en begroting 2022 (zie 

verderop)
3. Verslag van de Controlecommissie over de jaarrekening 

2020
4. Goedkeuring jaarrekening 2020

5. Goedkeuring begroting 2022
6. Benoeming nieuwe leden (kas)controlecommissie
7. Verslag verenigingsactiviteiten 2020-2021 (zie verslag van 

de secretaris)
8. Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2022 (zie ver-

derop)
9. Benoeming van een lid in het 4-5 mei Comité Doesburg
10. Bestuurssamenstelling
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
Na een korte pauze zal bouwhistoricus Frank Haans, o.a. 
schrijver ven de Monumentengids van Doesburg en direc-
teur van het Monumenten Adviesbureau Nijmegen, ons een 
presentatie geven onder de titel: Tot de kern van de Zaak; 
wat levert bouwhistorisch onderzoek op?

Voor de toelichting op de agenda, zie volgende pagina

Van de voorzitter 
Eindelijk! Eindelijk kunnen we 
elkaar weer (min of meer) normaal 
treffen. Nadat we ruim anderhalf 
jaar alleen via Doesborg Nieuws 
en e-mail konden communiceren 
verheugen wij er ons enorm 
op om velen van u op onze 
najaarsledenvergadering  (op 
maandag 15 november) in de 
Gasthuiskerk  te treffen. Daarbij 
zullen we wel aan de regels 
moeten voldoen dus u vragen uw 
CoronaCheck bewijs gereed te 

houden.
We zijn blij dat bouwhistoricus Frank Haans  alsnog bereid 
is na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering zijn 
uitgestelde  inleiding over het belang en de methode van 
bouwhistorisch onderzoek te geven.
Ook dit jaar hebben we helaas weer een paar van 
onze vaste activiteiten moeten laten vervallen: 
geen voorjaarsvergadering met lezing over een 
interessant onderwerp, geen uitstapje (Poortersdag) 
naar een monumentale bestemming, geen cursus of 
themabijeenkomst, jammer, jammer, jammer…
Gelukkig konden we achter de schermen toch nog wel wat 
doen: de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie 
onder voorzitterschap van onze deskundige secretaris Paul 
le Blanc bracht regelmatig belangwekkende adviezen uit 
aan het gemeentebestuur, we maakten actief gebruik van 
ons inspreekrecht om bezwaar te maken tegen de al te 
grootschalige uitbreidingsplannen van de bedrijven aan 

de Verhuellweg, de jury van de Snappenburg de Vriesprijs 
beoordeelde voorgedragen panden en kwam tot een 
fraaie conclusie(zie verderop) en we werkten samen met 
het Comité Open Monumentendag om tot een binnen de 
coronaregels passende editie te komen. Het boekje dat het 
comité produceerde treft u hierbij aan. Ook werden diverse 
leden bij individuele vragen van advies gediend.
De gemeente besloot tot ons grote genoegen op advies van 
de bovengenoemde Adviescommissie Cultuurhistorie haar 
rol bij het uitvoeren van het monumentenbeleid anders te 
gaan invullen: meer als helper/adviseur dan als bewaker/
boeman.
Deze zomer lazen we met instemming op de gemeentelijke 
pagina’s in de Regiobode onder de kop ‘Erfgoedbeleid’: 
Wonen en werken in erfgoed is bijzonder, maar kan 
soms uitdagend zijn. Misschien heeft u wel vragen over 
aanpassingen van uw pand of vragen over authentieke 
elementen in het interieur. Onze collega’s denken graag 
met u mee. U kunt ons bereiken via het vergunningenloket. 
Helaas merken we dat deze uitgesproken ‘meedenkhouding’ 
in de praktijk nog niet altijd uit de verf komt, maar we 
hopen en vertrouwen erop dat dit de komende jaren vast 
beter gaat worden.
We nemen in de ALV afscheid van Henny Vergeer, die vijf 
jaar geleden ons bestuur kwam versterken en nu naar 
Zutphen is verhuisd. Wij danken Hen voor haar prettige 
bijdragen aan ons werk. Het bestuur blijft naarstig op zoek 
naar een nieuwe geschikte kandidaat. Schroom niet om u 
aan te melden.
 
Peter van den Brandhof

Uitnodiging najaarsbijeenkomst
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Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur:
Peter van den Brandhof, voorzitter
Paul le Blanc, secretaris
Hans van der Maas, penningmeester
Meindert van den Berg
Harm Claus
Mw 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
Rob Verhoef
Gerrit Bouwhuis (adviseur) 

Comité Open Monumentendag:
Meindert van den Berg, voorzitter
Leo Boon
Carl König
Mw Ton Mutsaers 
Rob Verhoef
Leonie Verhoeff

Redactie ‘Doesborgh Nieuws’
Paul le Blanc
Peter van den Brandhof
Wieneke Weusten
Henk van den Heuvel (fotografie)

Ereleden
André Scholten
Jan van Petersen
Dirk Manné
Gerrit Bouwhuis

Gasthuisstraat 6
6981 CS Doesburg
info@monumentenverenigingdoesburg.nl 
Vormgeving: Bas Pelgrom - Youprinting.nl

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

vervolg pagina 3

Toelichting:
Ad 6: In verband met het terugtreden van beide leden van 
de (kas)controlecommissie (de heren Pieter de Vos en John 
Obbens) dienen twee nieuwe leden te worden benoemd. Het 
bestuur dankt beiden voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
De heer Ewoud Janssen en mevrouw Simone van Wamel 
hebben zich bereid verklaard toe te treden tot de controle-
commissie. Het bestuur stelt voor hen te benoemen.

Ad 9: De Monumentenvereniging heeft statutair het recht 
een lid in het 4-5 mei Comité Doesburg te benoemen. De 
laatste jaren is die functie door de heer Cor van den Bergh 
vervuld. Cor heeft inmiddels zijn functie neergelegd. Wij 
roepen leden die hiervoor belangstelling hebben op zich bij 
ons te melden.

Ad10 : Mevrouw Henny Vergeer is recent naar Zutphen 
verhuisd en heeft daarom besloten haar bestuurslidmaat-
schap na vijf jaar neer te leggen. Het bestuur komt graag in 
contact met belangstellenden voor deze vacante bestuurs-
functie
 

Wat doet de bouwhistoricus?

Het bouwhistorisch onderzoek heeft twee belangrijke pijlers. 
Pijler één is de opname in het gebouw, waarbij waarnemingen 
worden verricht en foto’s, schetsen en tekeningen worden gemaakt. 
Pijler twee is een literatuur- en archiefonderzoek, waarbij kaarten, 
(bouw)tekeningen, foto’s en geschreven gegevens worden verzameld. 
Daarnaast kan de bouwhistoricus uw object vergelijken met soort-
gelijke objecten op andere plaatsen: bijvoorbeeld wanneer het bij-
zondere kenmerken heeft, door een belangrijk architect is ontworpen 
of een bijzondere architectuurstroming vertegenwoordigt.

De bouwhistoricus legt de resultaten van het onderzoek vast in een 
rapport. Hierin geeft hij in woord en beeld zijn bevindingen weer, 
vaak inclusief een cultuurhistorische waardestelling. Deze waard-
estelling beschrijft de elementen en aspecten die bijdragen aan de 
historische betekenis, de karakteristiek en de afleesbaarheid van de 
bouw- en gebruiksgeschiedenis. Op ingekleurde tekeningen kunt u 
deze waardestelling aflezen.
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Jaarverslag secretaris 
2020-2021
Helaas moest het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar de 
activiteiten van zowel het bestuur als van de vereniging beperken 
door de coronacrisis en de naar aanleiding daarvan getroffen 
maatregelen.
De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar 2021 kon 
noodgedwongen niet doorgaan. De financiële jaarstukken 2020 
met een positief advies van de controlecommissie hebben we 
via email aan de leden voorgelegd. Gelukkig konden, zoals ook 
verwacht, de leden hun instemming geven aan deze stukken.
De ook al voor 2020 geplande Poortersdag - ons jaarlijkse 
ledenuitstapje - naar Huis Twickel kon tot onze grote spijt ook in 
2021geen doorgang vinden.
Dit alles wil echter geenszins zeggen dat het bestuur niet actief 
geweest is. Weliswaar waren vergaderingen van het voltallige 
bestuur niet mogelijk (als zodanig zijn we slechts twee keer 
bij elkaar gekomen), maar er is veelvuldig ‘bilateraal’ contact 
geweest en veel overleg kon gelukkig ook digitaal verlopen. 

Het bestuur is wederom nauw betrokken geweest bij de invulling 
en organisatie van de Open Monumentendag, samen met het 
Comité Open Monumentendag. Het begeleidend gidsje zal, 
net als vorig jaar, bijgevoegd worden bij de nieuwe uitgave 
van Doesborgh Nieuws. Gelukkig kon de uitreiking van de 
Snappenburg de Vriesprijs in 2021 wel doorgaan. De jury, 
bestaande uit drie bestuursleden, heeft een vijftal voorgedragen 
panden beoordeeld aan de hand van de daarvoor vastgestelde 
criteria en is gekomen tot een welverdiende prijswinnaar, 
naast het verlenen van een eervolle vermelding. Ter afsluiting 
van de Open Monumentendag is de prijs uitgereikt door 
burgemeester  Loes van der Meijs. Zowel een verslag van de 
Open Monumentendag (geschreven door Meindert van den Berg, 
bestuurslid en voorzitter van het Comité Open Monumentendag) 
als het juryrapport van de Snappenburg de Vriesprijs zijn elders 
in dit nummer van Doesborgh Nieuws opgenomen. 

Het bestuur heeft ernaar gestreefd om het project ‘Doesburgse 
iconen uit vervlogen tijden’ in 2021 ook daadwerkelijk te 
realiseren. In maart 2021 heeft het bestuur aan alle leden een 
kaart gestuurd, enerzijds als ‘teken van leven’, anderzijds  met 
een viertal foto’s als ‘voorproefje’ van het project. Helaas laat de 
toezegging van noodzakelijke subsidieverlening door de gemeente 
nog steeds op zich wachten. 
Zoals ieder jaar is veel werk besteed aan het realiseren van een 
nieuwe uitgave van Doesborgh Nieuws. Vele bestuurleden hebben 
een bijdrage geleverd aan het huidige nummer. 
Paul le Blanc heeft namens het bestuur een aantal keren digitaal 
vergaderd met een commissie van de gemeente om ervoor te 
zorgen dat de voorlichting aan de monumenteneigenaren over 
de verduurzaming van hun pand gemakkelijker, concreter 
en meer monumentgericht zou kunnen gaan verlopen. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot het instellen van een hulplijn voor 
monumenteneigenaren . Alle informatie hierover kunt u vinden 
op: www.doesburg.nl/hulplijn-voor-monumenteneigenaren

De gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie vergaderde
dit jaar (tot november) vijf keer onder voorzitterschap van Paul 
le Blanc die namens de Monumentenvereniging zitting heeft in 
deze commissie. Er vond steeds een inhoudelijke terugkoppeling 
plaats naar de andere leden van het  bestuur van de 

Monumentenvereniging. De belangrijkste punten ter bespreking 
en advisering waren het nieuwe gemeentelijke Erfgoedbeleid 
(Mensen maken ErfGoed.  Erfgoedbeleid 2021-2026) en de 
beleidsnotitie ‘Zonnepanelen in rijksbeschermd stadsgezicht’. 
Beide stukken zijn te raadplegen via de website van de 
Monumentenvereniging (www.monumentenverenigingdoesburg.
nl). Natuurlijk is er ook uitvoerig gesproken over de 
uitbreidingsplannen aan de Verhuellweg. De Adviescommissie 
heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt in een eigen zienswijze. 
De commissie is met name van mening dat de cultuurhistorische 
waarden van het plangebied in onvoldoende mate zijn onderzocht. 
Ook het bestuur van de Monumentenvereniging heeft een 
zienswijze ingediend. Een afschrift van deze zienswijze is aan 
alle leden toegezonden. Er kwamen veel positieve reacties op.    

Er is dit jaar ook veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
advies en begeleiding te krijgen van de Monumentenvereniging 
inzake onderhoud, verbouwingsplannen, gemeentelijke 
vergunningen en verduurzaming. De meest voorkomende vragen 
betroffen vochtproblemen en glasisolatie. Ook moest een aantal 
keren ondersteuning geboden worden om een miscommunicatie 
of een meningsverschil tussen de monumenteneigenaar en de 
gemeente te helpen oplossen. 
Ons bestuurslid Henny Vergeer is recent naar Zutphen verhuisd 
en heeft daarom besloten haar bestuurslidmaatschap na vijf 
jaar neer te leggen. Het bestuur heeft in een gezellig samenzijn 
afscheid van haar genomen en heeft haar, met dank voor al het 
verrichte werk, uitgezwaaid (zie foto). 
Het uitzwaaien vond plaats vóór de imposante toren van de 
Martinikerk die uiteindelijk toch maar niet door de gemeente 
in de verkoop werd gedaan. Gelukkig maar, want de naam van 
onze vereniging ’15 april 1945’ heeft alles te maken met onze 
toenmalige inzet  om de verwoeste toren weer in de oude luister 
te laten verrijzen. 

Paul le Blanc, secretaris
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Toelichting op posten  
uit de raming 2021 en  
begroting 2022
Opbrengsten
Contributie
Ten tijde van het opstellen begroting 2022 telde de 
vereniging 224 leden. In 2021 hebben 5 leden zich 
afgemeld, konden we 10 nieuwe leden inschrijven 
en hebben we helaas 2 leden, die hun contributie 
2021 na herhaaldelijke herinneringen niet hebben 
betaald, moeten royeren.

Rente
Betreft de vergoeding op de spaarrekening bij de 
SNS-bank. De rentevergoeding wordt helaas nog 
steeds lager. De vraag is of we in 2022 nog een 
vergoeding zullen ontvangen.

Legaten en giften
Een klein aantal leden betaald naast de jaarlijkse 
contributie ook aparte bedragen als gift of donatie. 
Ook zijn er personen die ons jaarlijks een donatie 
overmaken. In 2021 relatief substantieel meer, de 
reden dat we voor 2022 het bedrag iets hebben 
verhoogd.

Kosten
Kosten ledenvergadering
Betreft de zaalhuur, consumpties en  bedankje voor 
eventuele sprekers bij de Algemene Ledenvergade-
ringen. Voor 2021 verwachten we nog een ALV in 
november.

Contributies en giften
Bijdragen worden betaald aan een drietal verwante 
verenigingen of instellingen in de stad en streek, nl. 
Stad en Ambt Doesborgh, Erfgoedcentrum Achter-
hoek Liemers en Erfgoedvereniging Heemschut.

Snappenburg de Vriesprijs
De kosten verbonden aan deze jaarlijkse prijs, uit-
gereikt aan het einde van de Open Monumentendag, 
worden besteed aan een bronzen plaquette, een in-
gelijste gravure van de stad Doesborgh en de (video)
presentatie ervan. In 2018 zijn 5 penningen aange-
schaft, die aan het desbetreffende jaar worden toege-
rekend. Daarom staat er ook een bedrag op de balans. 

Open Monumentendag
De meeste kosten neemt de gemeente Doesburg 
voor haar rekening. De kosten van een eenvoudig 
bedankje voor de deelnemers en vrijwilligers worden 
fiftyfifty door gemeente en vereniging betaald.

Poortersdag
Elk voorjaar is er een excursie naar interessante 
stad, steden of streek. De vereniging neemt een 
steeds kleiner deel van de kosten voor haar reke-
ning. Van de deelnemers wordt een bijdrage (begroot 
op € 30,- per deelnemer) gevraagd. In 2020 en ook in 

2021 kon door de Corona-crisis helaas de Poortersdag niet 
doorgaan. 2021 is een jubileumjaar (60) en om die reden wil-
de het bestuur een extra accent geven aan deze dag. Hier-
voor was in de begroting 2021 een hogere bijdrage door het 
bestuur vrijgemaakt, die wordt doorgeschoven naar 2022.

Blad Doesborgh Nieuws
Sinds 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”. 
 
Reserve en Subsidie (A. van Heekfonds en fonds 
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.

In 2021 is een bijdrage van € 350,- aan een eigenaar/bewo-
ner uitbetaald vanuit het Anneke van Heekfonds, een toe-
zegging vanuit 2020. 

Kosten ICT
De kosten  hebben betrekking op onderhoud, beheer, aan-
passingen en actualisering van de website. 

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

Verzendkosten
De kosten hebben betrekking op de verzendkosten van 
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 ver-
goeding voor hun activiteiten. 

Themabijeenkomsten
In 2021 is geen voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd 
kunnen worden. Het bestuur verwacht in 2021 een thema-
bijeenkomst te kunnen organiseren. 

Drukwerk
De kosten hebben betrekking op het drukken van de wer-
vingsflyer en/of briefpapier. 

BTW
Vanaf 2021 valt de vereniging onder de “Kleine Onderne-
mers Regeling”. Dat houdt in dat geen BTW meer verrekend 
kan worden.

Resultaat
Voor 2021 wordt een positief resultaat verwacht, veroor-
zaakt door meer contributie, niet doorgaan van de Poorters-
dag en minder ledenbijeenkomsten. Voor 2022 wordt, ivm 
extra aandacht voor de Poortersdag in het doorgeschoven 
jubileumjaar, een klein tekort verwacht.
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Financiële overzichten 2020, 
2021 en begroting 2022Financiële overzichten 2020, 2021 
en begroting 2022

2020 
definitief

begroting 
2021

stand per       6 
oktober 2021

2021 
raming

begroting 
2022

Opbrengsten
Contributie leden 3.485,00 3.500,00 3.525,00 3.525,00 3.525,00
Rente 9,43 5,00 0,31 0,31 0,00
Opbrengst Poortersdag 0,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
Opbrengst Themadagen (cursus) 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
Opbrengst advertenties Doesborgh Nieuws 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00
Legaten en giften 472,50 350,00 667,50 667,50 450,00
Onttrekking A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel 650,00 pm 350,00 350,00 pm

5.116,93 5.855,00 4.542,81 5.042,81 5.975,00
Resultaat (- = voordelig) -958,21 195,00 -2.111,94 -963,78 192,50

4.158,72 6.050,00 2.430,87 4.079,03 6.167,50
Kosten
Kosten ledenvergaderingen 0,00 500,00 0,00 150,00 500,00
Contributies en giften 117,50 125,00 117,50 117,50 117,50
Snappenburg de Vriesprijs 343,38 400,00 424,84 424,84 400,00
Projectkosten (informatieborden) 15,00 15,00 pm
Open Monumentendag 480,00 375,00 311,69 311,69 450,00
Kosten Poortersdag 0,00 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00
Blad Doesborgh Nieuws 1.204,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.400,00
Subsidie (A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel) 650,00 pm 350,00 350,00 pm
Kosten ICT 785,22 550,00 607,42 610,00 550,00
Bankkosten/betalingsverschillen 168,29 200,00 141,08 175,00 200,00
Verzendkosten (enveloppen, porti) 163,43 100,00 24,98 75,00 100,00
Bestuurskosten 150,65 350,00 326,19 350,00 350,00
Kosten Thema(cursus-)bijeenkomsten 96,25 250,00 0,00 0,00 250,00
Kosten drukwerk 0,00 100,00 112,17 150,00 100,00

4.158,72 6.050,00 2.430,87 4.079,03 6.167,50
BALANS
activa:
- Banken: ING 1.430,01 391,80 3.109,14 1.961,08 464,10
                 SNS 20.000,00 20.000,00 20.000,31 20.000,31 20.000,31
- totaal banken 21.430,01 20.391,80 23.109,45 21.961,39 20.464,41
- Debiteuren 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00
- Vooruitbetaald 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
- Voorraad penningen 148,80 74,40 74,40 74,40 0,00
- BTW te vorderen 147,84 155,00 0,00 0,00 0,00

22.029,15 20.771,20 23.183,85 22.035,79 20.464,41
BALANS
passiva:
Eigen vermogen per 1 januari 14.495,13 15.412,63 15.453,34 15.453,44 15.453,34
- resultaat 958,21 -195,00 2.111,94 963,78 -192,50
Eigen vermogen per 31 december 15.453,34 15.217,63 17.565,28 16.417,22 15.260,84
- fonds Stadsherstel 3.149,57 3.149,57 3.149,57 3.149,57 3.149,57
- A. van Heekfonds* 2.404,00 2.404,00 2.054,00 2.054,00 2.054,00
totaal reserves 21.006,91 20.771,20 22.768,85 21.620,79 20.464,41
Crediteuren 937,24 0,00 400,00 400,00 0,00
Vooruitontvangen 85,00 0,00 15,00 15,00 0,00
totaal passiva 22.029,15 20.771,20 23.183,85 22.035,79 20.464,41
(*) toezegging (2021) 350,00
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Plannen voor het   
bestuursjaar 2022
Het bestuur heeft  zich voor het komende bestuursjaar het 
volgende voorgenomen:

•  Leden blijven betrekken bij diverse werkzaamheden bin-
nen de vereniging.

• Ledenwerving blijft een voortdurend punt van aandacht. 
•  Extra aandacht geven aan de belangen van bezitters van 

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

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

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

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

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

•  Een nieuwe uitgave van Doesborgh Nieuws 2022 realiseren.
•  Website onderhouden en blijven werken aan een verdere 

verbetering van de website als communicatiemiddel tus-
sen bestuur en leden onderling.

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

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

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

• Organiseren van de Poortersdag in het voorjaar van 2022. 
•  Meewerken aan de Open Monumentendag in september 

2022.
• Organiseren van de Snappenburg de Vries-prijs .
•  Subsidiemogelijkheden vanuit het ‘Anneke van Heek-

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

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

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

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

•  Beginnen met het plaatsen van informatieve fotopanelen 
van ‘verdwenen iconen’ van Doesburgse bouwwerken en 
monumentale bomen.

•  Attent blijven op mogelijkheden om verduurzaming van 
monumentale panden te ondersteunen.

Onderscheiding 
Rob Verhoef

Ons bestuurslid Rob Verhoef is in 2020 door de Stichting 
Menno van Coehoorn onderscheiden met de Coehoorn-mor-
tier. Vanwege de Corona-perikelen kon de prijs pas in 2021 
persoonlijk worden overhandigd. 

Bevelhebber Menno van Coehoorn vond het naar hem ge-
noemde mortier uit: een uit brons gegoten, gladde voorlaad-
mortier met een kaliber van 13 centimeter die onder een 
hoek van 45 graden op een houten voetstuk was bevestigd. 
Het wapen bleek zeer efficiënt: het kon door vier man wor-
den gedragen en was dus overal inzetbaar, het produceerde 
weinig rook en trof met zijn granaten, kogels en bommen 
doel tot op ruim tweehonderd meter afstand.
Rob kreeg een schaalmodel van de mortier als dank voor 
zijn jarenlange inzet voor het verspreiden van de kennis en 
het behoud van de Nederlandse vestingwerken.
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De noodzakelijke  
bescherming van  
historisch waardevolle 
muren. 
Doesburg herbergt een aantal zeer waardevolle oude mu-
ren. Deze houden de herinnering levend aan de bijzondere 
gebouwen waarvan zij in het verleden deel hebben uitge-
maakt. Vanwege de grote waarde voor de cultuurgeschiede-
nis van de stad verdienen deze muren een monumentale 
status. Door aanwijzing als monument is immers het be-
houd verzekerd en bestaat er een onderhoudsplicht voor de 
eigenaar. Een beknopt overzicht van de historisch waarde-
volle muren is hier dan ook op zijn plaats. 

Restanten van het Kleine Convent (Nieuwstraat 5)

Een bijzondere muur treffen we aan achter het huis van 
Nieuwstraat 5. De muur is goed te bekijken vanaf het ter-
rein van garage Kleine. Het betreft de restanten van de ka-
pel van het Kleine Convent, ook wel bekend onder de offi-
ciële naam St. Catharina op den Bergh. Het convent is rond 
1422 gesticht als begijnhuis. Begijnen waren vrome vrouwen 
die in kuisheid en armoede samenleefden zonder een kloos-
tergelofte te hebben afgelegd. 

In 1433 werd het huis een echt zusterklooster toen de be-
gijnen de orderegel van St. Franciscus aannamen. De kapel 
is waarschijnlijk kort na 1450 gebouwd. In 1586 werd het 
convent door de troepen van Leicester geplunderd en gro-
tendeels verwoest. In 1688 volgde een gedeeltelijke sloop, 
maar het belangrijkste deel ging verloren bij een hevige 
februaristorm in 1698. De onderbouw van de noordgevel 
van de kapel en de daarop aansluitende driezijdige koor-
sluiting bleven gelukkig gespaard. De restanten van enkele 
lage gotische spitsboogvensters zijn nog te herkennen. Het 
huis aan de Nieuwstraat 5 is een rijksmonument. In de re-
dengevende omschrijving van het rijksmonumentenregister 
wordt deze muur expliciet genoemd bij de beschrijving van 
het pand aan de Nieuwstraat 5. Hierdoor heeft deze muur 
indirect een monumentale status en is het behoud formeel 
gegarandeerd. 

De muur in het van Brakellhofje

Linksachter in het van Brakellhofje aan de Veerpoortstraat 
ligt een bijzondere muur die een tastbare herinnering vormt 
aan een tot in de vroege negentiende eeuw op deze plaats 
gesitueerd pand. In 1426 kwamen de Broeders van het Ge-
mene Leven, ook wel Fraters genoemd, naar Doesburg, waar 
zij zich in 1429 vestigden in een aangekocht huis met erf 
aan de Waterstraat. Dit huis was al in de veertiende eeuw 
gebouwd. De muur in het van Brakellhofje behoort voor een 
groot deel tot dit huis. Het huis werd geschikt gemaakt voor 
kerkelijk gebruik. In 1441 werd er een kapel met altaar inge-
wijd.  Op 7 april 1446 werd grond aangekocht in de huidige 
Nieuwstraat waar een nieuw onderkomen werd gebouwd, 
waarna omstreeks 1448 het oude fraterhuis werd verkocht 
aan priester Evert van Bingerden, afkomstig uit een oud 
adellijk geslacht. Deze bestemde het tot een huis voor arme 
vrouwen, echter nog altijd onder het bestuur van de provi-
soren van het fraterhuis. Later werd het huis specifiek be-
stemd voor armlastige weduwen. In 1811 werd dit Weduwe-
huis verplaatst naar het Arme Klerckenhuis aan de Hooges-
traat 3 in Doesburg, waarna het door de weduwen verlaten 
terrein in het bezit kwam van Stadscommandant kolonel 
Willem de Vaynes van Brakell. Waarschijnlijk is daarna het 
oude gebouw, op de nog bestaande muur na, gesloopt. Zeker 
is dat het oude fraterhuis in 1832 niet meer aanwezig was. 
De muur heeft een ouderdom die waarschijnlijk voor het 
oudste (noordelijke) deel in de veertiende eeuw ligt. De aan-
sluitende delen zijn door toepassing van hergebruikt mate-
riaal minder goed te dateren, maar ook hier is een datering 
in de vijftiende eeuw aannemelijk. Vanwege zowel de situ-
ering als de historische opzet en materialen heeft de muur 
een grote cultuurhistorische waarde.
Tot voor kort was de gemeente Doesburg eigenaar van de 
muur in het Van Brakellhofje . Omdat onderhoud van de 
muur dringend noodzakelijk was en de gemeente geen geld 
hiervoor wilde uittrekken is de muur voor een symboli-
sche bedrag verkocht aan de Gestichten van Weldadigheid 
Doesburg. Vervolgens hebben de Gestichten een uitgebreid 
bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren (raadpleegbaar 
via de website van de Gestichten Doesburg: https://gestich-
tendoesburg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Bouwkundige-
rapportage-Muur-Van-Brakellhofje-Doesburg-16-juli-2020-3.
pdf) en hebben daarna de muur laten conserveren. Een 
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beschermde monumentale status is nu vervolgens op zijn 
plaats. Helaas laat die status nog even op zich wachten. De 
gemeente wil hier op dit moment geen geld voor uittrekken. 
Gedeelte van de oude stadsmuur aan de Burgemeester Na-
huyssingel
Verscholen achter veel bladgroen in een particuliere tuin 
tegenover huisnummer 5 zijn duidelijk de restanten waar-
neembaar van een oude muur die hoogstwaarschijnlijk deel 
uitmaakte van de oude stadsmuur. De muur is daar dan over 
een lengte van 50 meter tot ongeveer twee meter hoogte 
bewaard gebleven en bestaat op het eerste gezicht  uit mooi 
metselwerk van kloostermoppen. Een eerste studie van de 
stadsarcheoloog Michiel Groothedde  heeft duidelijk gemaakt 
dat het bewaard gebleven deel precies de stadszijde van de 
keel van een van de bastions is geweest oftewel de keermuur 
van de hoger liggende stad en de lager liggende binnenruim-
te van dat bastion. Opmerkelijk is dat deze muur expliciet 
vermeld wordt in de brochure met de stadswandeling van de 
VVVDoesburg. Helaas zullen de wandelaars in werkelijkheid 
niets kunnen zien vanwege de zeer weelderige begroeiing. 
De muur is kadastraal gezien eigendom van de gemeente. 
Vanuit de Adviescommissie Cultuurhistorie is al menig keer 
aangegeven dat de muur beschermd dient te worden en dat 
het groen dat de muur overwoekert regelmatig verwijderd 
moet worden om verder aantasting te voorkomen. Ook is 
gepleit voor een nader bouwhistorisch onderzoek, voor het 
verlenen van een formele monumentale status, voor een her-
stelplan (consolidatie) en voor een plan om de muur beleef-
baar te maken voor publiek. Vooralsnog houdt de gemeente 
de beurs echter gesloten en woekert het groen voort en dus 
ook het verval. 

De muur aan de Schout bij Nacht Doormansingel 9a  

Onlangs is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het 
terrein van de Kloostertuin. Daarbij viel de aandacht op een 
vrij onbekende lange muur die voor een groot deel schuilgaat 
achter het zich daar bevindende KPN-gebouw. 
Het ritme van muurdammen en spaarvelden, met na elke  
muurdam een kaarsennis, wijst op een omvangrijk bouwsel 
van naar schatting 41 meter lang en waarschijnlijk 9 of 10 
meter breed. De datering is met zekerheid vijftiende-eeuws. 
Het was zeker geen onderdeel van een woonhuis en ook 
zeker geen tuinmuur of stadsmuur. Hoewel de muur uitein-
delijk een tuinmuur geworden is, kan het hier eigenlijk al-
leen om een middeleeuwse gebouw gaan,waarbij kaarsen in 
de nissen op de uitstekende delen voor verlichting moeten 
hebben gezorgd, iets wat bij een tuinmuur nutteloos is. Het 
lijkt alleszins op een muur van een oorspronkelijk zaalachtig 
gebouw met mogelijk ambachtelijke functie en het is zeer 
waarschijnlijk dat het bij het Grote Convent heeft gehoord. 
Concreet kunnen we denken  aan een grote weverij of spin-
nerij van het klooster. Dat maakt de muur tot iets zeer bij-
zonders (ook al vanwege de hoge ouderdom). De muur wordt 
uitvoerig en in detail beschreven in de nieuwste uitgave van 
de ‘Doesburgse Archeologische Publicaties’(De Kloostertuin. 
Dap 24).
De muur aan de Schout bij Nacht Doormansingel heeft nog 
geen monumentale status en is snel aan het verweren en 
vervallen. Dat zou zeer jammer zijn. De muur verdient een 
bescherming en moet dringend geconserveerd/gerestaureerd 
worden. De stadsarcheoloog Michiel Groothedde heeft hier 
al voor gepleit. De gemeente is hiervan op de hoogte, maar 
enige beleid in dezen blijft vooralsnog helaas achterwege.  
Paul le Blanc
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Verdedigingswerken in de 
Fraterwaard
Fraterwaard in de verdediging
De Fraterwaard staat bekend als een prachtig gebied met 
natuur en boerderijen geheel omringd door het water van 
de IJssel. Vóór de verlegging van de IJssel in de jaren ’50 was 
het gebied een soort landtong gelegen aan de westzijde van 
de rivier. 
In de loop der eeuwen is de IJssel ook gebruikt als verdedi-
gingslinie met de bedoeling om vijanden die uit het oosten 
kwamen tegen te houden. Dit was het geval in de Tachtig-
jarige Oorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog.

Kazematten langs de IJssel 
Voor het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn er eind 
jaren ’30 veel kazematten gebouwd als verdediging tegen 
een mogelijk uit het oosten komende vijand (Bij Duitse 
betonnen bouwwerken spreken we over bunkers maar sinds 
eeuwen hebben we het in Nederland over kazematten).  Aan 
de westkant van de IJssel stonden meerdere kazematten 
waarvan er veel zijn verdwenen maar vooral in de Frater-
waard is er nog een aantal te zien. 

IJssel en verdedigingswerken samen staan al eeuwen 
bekend als de IJssellinie maar in de Tachtigjarige oorlog ook 
als Mauritslinie. Deze laatste was een verzameling wachtto-
rens langs de Rijn, Waal en IJssel.

Wachttorens in de Tachtigjarige Oorlog
In de Tachtigjarige Oorlog liet Maurits tussen 1590-1606 
een groot aantal stenen wachttorens (ook wel redoutes 
genoemd) bouwen langs de Waal en de IJssel. Doel hiervan 
was om te verhinderen dat de Spanjaarden via de rivieren 
de Republiek binnen konden trekken. De wachttorens waren 
vierkant van vorm en opgetrokken in steen en bemand door 
een kleine groep soldaten met een kanon. Omdat de torens 
slechts enkele kilometers uit elkaar stonden was het mo-
gelijk dat ze elkaar konden waarschuwen bij gevaar van een 
Spaanse inval. Omdat het idee voor deze torens van Maurits 
kwam worden deze ook wel Mauritstorens genoemd. Het 
totale aantal langs de Waal, Rijn en IJssel wordt dan ook 
aangeduid als de Mauritslinie. In het gebied van de huid-
ige Fraterwaard hebben een drietal van deze wachttorens 
gestaan langs de rivier.

Torens in de Fraterwaard op de kaart;
Er zijn niet veel kaarten van de redoutes langs de IJssel 
behalve die van Bernardt Kempinck uit het eind van de zes-
tiende eeuw en de kaart van Guillaume Dheulland  uit 1747. 
Helaas hebben deze kaarten geen aangegeven schaal. Wel 
kun je de plaats bij benadering lokaliseren als je rekening 
houdt met de oude loop van de IJssel.
Dat deze torens in de Fraterwaard bijzonder strategisch 
waren geplaatst blijkt wel uit het feit dat een aantal ka-
zematten uit de jaren 1939-1940 staat op de plek van een 

Mauritstoren. Van de torens zelf is in het gebied geen spoor 
meer te vinden tenzij men archeologisch onderzoek zou 
doen.
 

Hoe zag een Mauritstoren en uit in de Fraterwaard?
Een (nieuwe) uitzichttoren in de Fraterwaard;
De gemeente Doesburg had ooit het idee om een uitz-
ichttoren te maken bij het Zwarte Schaar met uitzicht op de 
Fraterwaard en de Linies.  Misschien is het een idee om een 
moderne versie van een Mauritstoren te plaatsen op een 
plek van zo’n vroegere Mauritstoren. De toren maakt dan 
niet alleen een stukje geschiedenis zichtbaar maar geeft 
ook een prachtig uitzicht over de Fraterwaard en omgeving.

Langs de Waal staat in Bemmel de eerste nieuwe uitz-
ichttoren, niet in de oude uitvoering maar in een modern 
jasje. Deze uitvoering kostte € 50.000,- en het is de bedoe-
ling om er minstens tien te plaatsen langs de Waal als toer-
istische trekpleister.

Rob Verhoef, Stichting Menno van Coehoorn

Bronvermelding:
• Stichting Menno van Coehoorn
• Boek De Mauritslinie van Wim Huijser en Rien van den Heuvel
•  Boek Atlas van de IJssel; Tjirk van der Ziel en Albert  

Corporaal
• Wikipedia  

Kazemat S78

Eind zestiende eeuw Bernardt 
Kempinck

Reconstructie van een Mauritstoren in de Fraterwaard

1692 bron historiek.net Jan van Jan Goyen 1644, 
Rijksmuseum Amsterdam

Kazemat S73

1747 Guillaume Dheulland. De 
vierkante bouwwerken zijn de 
Mauritstorens
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Doesburg in 1832 en de 
originele kadastrale kaart 
Tot het einde van de 18e eeuw kende het gebied van het 
huidige Koninkrijk der Nederlanden geen eenduidige 
administratie van onroerend goed. Hoewel pogingen waren 
ondernomen hierin verandering aan te brengen, bleef de 
administratie rommelig en gedateerd. Hierdoor was het niet 
mogelijk om juiste waardebepalingen en belastingaanslagen 
te geven. In 1810 en 1811 (Napoleon) werd het gehele 
grondgebied in kaart gebracht, met daarbij een overzicht 
van gegevens over het soort perceel, de eigenaren en de 
oppervlakte. Het project mislukte echter en de kaarten 
werden afgekeurd voor gebruik in het kadaster naar 
Frans model. Ze waren namelijk weinig systematisch en 
onvolledig van opzet.

Kadaster tot 1832
Hoewel Nederland enkele jaren later van Frankrijk 
onafhankelijk werd, bleven de Franse voorschriften toch van 
kracht. Het proces van kadastrering verliep echter traag. 
Pas in 1825 werd er tempo gemaakt door de invoering van 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek, met daarin de samenhang 
tussen grondboekhouding en hypothecaire boekhouding. 
Ofschoon in de periode tussen 1826 en de invoering van het 
kadaster op 1 januari 1832 een inhaalslag werd gemaakt in 
het maken van kartering, waren de gemaakte kaarten in 
deze periode van aanzienlijk lagere kwaliteit dan de kaarten 
die voor vóór 1825 zijn gemaakt.

De kadastrale kaart van 1832 (Minuutplan)
De betekenis van minuutplan bestaat uit twee delen. Plan is 
de kadastrale kaart en minuut betekent de oorspronkelijke 
of eerste. De minuutplans werden tussen 1812 en 1832 
getekend en indien nodig tussentijds bijgewerkt. In 
de minuutplans mochten na 1832 geen wijzigingen 
meer worden aangebracht. Zodoende weerspiegelen de 
minuutplans de situatie op het moment van de oprichting 
van het kadaster. De minuutplans zijn per sectie ingericht. 
Een sectie was meestal te omvangrijk om op één kaartblad 
te kunnen worden getekend. Daarom werden de secties 
verdeeld in meerdere bladen, aangeduid met sectie-
aanduiding, eerste blad, sectie-aanduiding, tweede blad, 
enzovoort. De schaal die doorgaans voor de bladen werd 
gebruikt was 1 : 2.500. Doesburg was verdeeld in de secties 
A, B, C en D waarvan C het centrum van de stad was.

Als oud cartografisch tekenaar zag ik toch wel 
mogelijkheden om de oude kaart beter leesbaar te maken. 
Op de originele kaart kun je niet zien wat de bestemming 
is van een perceel. Is het een woonhuis, schuur, stal of 
anderszins. Daarnaast is niet aangegeven waar het pand 
voor gebruikt werd. Woonde er een bakker, apotheker, 
rentenier of iemand met een ander beroep?.

Met behulp van diverse bestanden heb ik de bestemming 
van de panden en het gebruik in kaart gebracht. Deze 
combinatie geeft een goed beeld van panden en percelen.

Deel originele kadastrale kaart van 1832 rondom de markt
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Deel van de kaart met daarin bestemming van de percelen en het gebruik van het pand voor zover bekend..

De huisnummering in 1832

Bij het delen van de kaart met belangstellenden kreeg ik 
veel vragen over het huidige huisnummer van een pand 
op deze kaart. Op de kadastrale kaart is het lastig om een 
bepaald pand te vinden met de huidige huisnummering. 
Tegenwoordig heeft elke straat zijn eigen huisnummering 
beginnend met oneven nummers tot het eind van de straat 
en aan de overzijde de even nummers.

Doesburg was verdeeld in 4 wijken A t/ D met 
huisnummers 1 - 636
In Nederland rond 1830 had elke stad zijn eigen 
huisnummering verdeeld in wijken. Doesburg was verdeeld 
in vier wijken A t/m D met de bijbehorende straten en de 
bijbehorende huisnummers. Wijk A van 1 t/m 290, Wijk B 
291 t/m 324, Wijk C 235 t/m 458 en wijk D 486 t/m 636.

Doesburg in 1832 en de kadastrale kaart in kleur

De doorlopende huisnummering is anders dan 
tegenwoordig en liep slingerend door de stad. De nummers 
1 tot 4 lagen buiten de Meipoort met vervolgens 5 t/m 28 in 
de Koepoortstraat en ging zo slingerend door de stad. Als 
we de hele stad door zijn geweest dan zien we op het eind 
de Koepoortstraat weer verschijnen met de nummers 617 
t/m 636

De vragen van bewoners over het huidige nummer van 
hun pand en dat op de kadastrale kaart is moeilijk 
te beantwoorden. Deels door de andere manier van 
doorlopende huisnummering maar ook omdat sinds 
1832 diverse grote panden zijn gesplitst of kleinere 
samengevoegd. Wilt u het toch weten dan is het kijken 
op de kaart of het pand van toen nog ongeveer ligt op de 
huidige plaats.

Rob Verhoef
Doesburg 2021

Bronvermelding:
• De archiefman: website – www.archiefman.nl 
•  Streekmuseum de Roode Toren Doesburg:  

http://www.deroodetooren.nl 
• Doesburg Gelders archief: geldersarchief.nl 
• Wikipedia: https://nl.wikipedia. 
• Cartografie: Rob Verhoef
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oneven nummers tot het eind van de straat en aan de overzijde de even nummers. 
 
Doesburg was verdeeld in 4 wijken A t/ D met huisnummers 1 - 636 

Wilt u de gehele kaart zien van Doesburg, die kunt u vinden op 
de website van de Monumentenvereniging
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Historische boerderijen in 
Beinum
Beinum in het nieuws? Jazeker. Dat wordt verderop uitge-
legd. Ruim een derde van alle Doesburgers woont daar. De 
sporthal Beumerskamp staat in Beinum. Er zijn eerste lijns- 
medische voorzieningen. En een vestiging van de GGD jeug-
dzorg. Slechts twee winkels: een supermarkt en 2Switch, 
de kringloopwinkel. Een kleine camping. Een snackbar. Een 
bedrijventerrein en nog één agrarisch bedrijf. Tenslotte kent 
Beinum ook een door vrijwilligers liefdevol onderhouden 
boomgaard. 

Een plan tot vergroten van de leefbaarheid van Beinum is in 
de fase van besluitvorming. 
Op verschillende momenten gaan het Waterschap WRIJ en 
de gemeente Doesburg samen met inwoners uit de wijk aan 
de slag. Het is voor het eerst dat er een dergelijk uitgebreid 
participatietraject in Doesburg wordt opgestart. Wethouder 
Birgit van Veldhuizen zegt hierover: “We willen dat de in-
woners van Beinum zelf iets moois kunnen maken van hun 
wijk. Iets waar ze trots op kunnen zijn.”  Een deel van de 
beoogde groenrenovatie is in dit jaar al uitgevoerd. 

Beinum is sinds de ijzertijd een geregeld, zij het niet per-
manent, bewoond agrarisch gebied. Vanaf de tiende eeuw is 

er sprake van permanente bewoning, wat wordt opgemaakt 
uit de resultaten van opgravingen. De namen Angerlo en 
Bingerden zijn eveneens op  documenten uit die oude tijd 
teruggevonden. De oudste vermelding van de buurschap da-
teert waarschijnlijk uit 1275. Als eigenaren van de akkers in 
Beinum worden in de vijftiende eeuw Heer Harme Gyginck 
van Wielremate en Wielrebrinck, Pelgrom van Beinhom en 
Garyt Kuser genoemd. Archiefstudie zal veel meer namen 
van eigenaren en pachters uit de zestiende tot en met de 
negentiende eeuw kunnen opleveren. In 1840 had Beinum 
24 huizen met 173 inwoners. In 2021 was het inwoneraantal 
toegenomen tot 4.145 op een totaal van 11.064 voor geheel 
Doesburg.

Boerderij Zanderskamp achtergevel

Zanderskamp 1960
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Tot in de  jaren 1970 was Beinum een buurschap van de ge-
meente Angerlo. Doesburg had grond nodig voor uitbreiding 
en verwierf daarvoor het huidige grondgebied van Bei-
num tot aan de provinciale weg (N338). Het buurschap Het 
Klooster behoorde oorspronkelijk tot Beinum, maar is na de 
verwerving van het Doesburgse deel van Beinum bij Angerlo 
gebleven. Tot rond 1990 bouwde Doesburg  buurten, tot aan 
de Breedestraat, op grond van een zogeheten vlekkenplan. 
De welstandsnota van de gemeente gaat hier uitvoerig op 
in. Vlekken zijn volgens die nota deelgebieden met eigen 
functies: wonen, werken, centrum.  Hiervan lijkt alleen de 
eerste functie te zijn gerealiseerd. Later veranderden de 
inzichten en kregen de nieuwe buurten een meer klassieke 
stratenverkaveling. Enkele jaren geleden kwamen de uiterst 
westelijk gelegen buurten gereed. Dit deel van Beinum 
wordt door stedenbouwkundigen erg positief gewaardeerd. 
Het betreft vooral woningen in de sociale huursector. Aan 
de Kilder en de Strijp zijn recentelijk 23 vrijstaande wonin-
gen gebouwd, wat zo ongeveer het einde van de nieuwbou-
wactiviteiten in Beinum betekent. 

Van het oude Beinum rest een gedeelte van de oorspron-
kelijke infrastructuur met een paar waterlopen, perceel-
indelingen en wegen en paden, zoals de Bingerdenseweg, 
de Breedestraat, de Angerloseweg en het Warme Straatje. 
Daarnaast nog een klein deel van de ruim 30 boerderijen die 
het gebied in 1970 telde. Bijna alle zijn zij gesloopt; nog in 
het afgelopen jaar moest een pand plaatsmaken voor een 
nieuwbouw villa. 

Over de vroege historie van het gebied zijn geen spec-
taculaire feiten bekend. Geen grote overstromingen, geen  
veldslagen, geen grootschalige industrie. De boeren bewerk-
ten hun land, zorgden voor de dijken en de pachters onder 
hen vervulden hun verplichtingen naar de landeigenaren. 
Dat huursoldaten er een paar eeuwen geleden flink hebben 
huisgehouden is kennelijk onvoldoende reden voor ver-
slaglegging. Het boerenbestaan was altijd en overal onzeker. 
Toch blijkt het mogelijk om een boeiend beeld van deze 

geschiedenis zichtbaar te maken. 
Hans Wipfler, die sinds 1984 in Beinum woont (en wel op de 
boerderij de Grote Pol), is al jaren geboeid door de ontwik-
kelingen in het gebied, vooral over de ingrijpende veran-
deringen door de overgang van het buurschap Beinum tot 
wat er nu te zien is. Hij fotografeerde panden, interviewde 
veel (oud)bewoners en verzamelde zoveel mogelijk materi-
aal. Van het resultaat van zijn naspeuringen maakte hij een 
mobiele tentoonstelling, die te zien is in de wachtkamer 
van de huisartsenpraktijk in Beinum. Voor de geschiedenis 
van Beinum is dit een belangrijke documentatie. De heer 
Wipfler is ook de ontwerper en beheerder van de website 
http://beinumboerderijen.nl. Hij benaderde onze vereniging 
voor hulp bij het maken van een historische route langs de 
oude panden en boerderijen in Beinum. De Monumentenve-
reniging reageerde meteen positief. Dat leidde weer tot de 
betrokkenheid van schrijver dezes. In eerste instantie gaat 
de aandacht naar de website. De (wandel)route wordt nader 
bekeken wanneer de website volledig operationeel is met 
tevens goed geregelde continuïteit. In het huidige groenplan 
van de gemeente en het waterschap is de gedachte van een 
boerderijenroute al schetsmatig opgenomen.

Bert Klees

De Pol 1911

Boerderij de Pol 1953
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Open Monumentendag
In 2021 werd voor de 35ste keer de landelijke Open Monu-
mentendag gehouden tijdens het tweede weekend van 
september, een vaste datum in het jaar. Gemeentebesturen 
delegeren deze activiteit aan een plaatselijk comité. Dit jaar 
bestond het comité uit Ton Mutsaers, Leonie Verhoeff, Carl 
König, Rob Verhoef, Leo Boon en Meindert van den Berg. 

In het vroege voorjaar begon het comité te brainstormen 
over hoe de dag in te vullen. Evenals vorig jaar hing ook dit 
jaar, door de pandemie, een sluier van onzekerheid over de 
mogelijkheden en de beperkingen die het openbare leven 
in september zouden bepalen. Wij besloten daarom al bij 
de eerste bespreking dat het thema “open” anders dan 
andere jaren zou moeten worden ingevuld. Géén open in-
terieurs, kelders en zolders van de huizen, maar de verbor-
gen achtergevels werden het thema. Dertig eigenaren van 

monumenten werden bereid gevonden om mee te werken. 
Zij hingen aan de straatzijde een poster met een foto met 
beschrijving van de achtergevel van hun huis, op A3 for-
maat. Verrassend hoe groot het verschil in bouwstijl kan 
zijn tussen de voorgevel en de achtergevel. De modieuze 
facelift, die de voorgevels veelal in de negentiende eeuw on-
dergingen, is voorbij gegaan aan menige achtergevel, waar 
de stijlen uit vroegere eeuwen nog (duidelijk) zichtbaar zijn. 
Ook het fenomeen dat menig huis ooit is samengesteld uit 
meerdere woningen is aan de achtergevel soms nog af te 
lezen. Bezoekers aan Doesburg konden tevens een boekje 
met sterk ingekorte beschrijvingen van panden en gevel-
stenen kopen. Het boekje is dit jaar vormgegeven door Han 
Jansen en geredigeerd door Theo Maas.
Posters en boekjes met beschrijvingen zijn de meer tra-
ditionele hulpmiddelen bij een toeristische ommegang.  
Bijzonder was dit jaar de samenwerking met mensen van 
Doesburg Vertelt. Zij hebben een nieuw element aan de 
beeldbank van de Doesburgse binnenstad toegevoegd. Via 

Een groot contrast tussen de voorgevel (foto links) en de achtergevel (foto rechts) van hetzelfde huis. Het ensemble laat een 
interessante  bouwgeschiedenis zien.
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een App op de telefoon kunnen bezoekers voortaan langs de 
panden wandelen en een toelichting beluisteren.
Het Doesburgse  comité heeft nauwe banden met het 
bestuur van de Monumentenvereniging maar ook met 
het bestuur van de Stichting het Doesburgs Carillon. Het 
fraaie Doesburgse carillon in de Martinitoren behoort tot 
het klinkend erfgoed van de gemeente. Daarom verdient 
het alle aandacht op een monumentendag. Dit jaar werd 
het carillon twee uur lang bespeeld door de stadsbeiaar-
dier Frans Haagen; maar wat er ten gehore werd gebracht, 
kon worden bepaald door het publiek. De ontvangststand 
op de stoep voor de Sociëteit de Harmonie werd dit jaar 
gedeeld met het bestuur van de Stichting het Doesburgs 
Carillon. Het publiek kon daar verzoeknummers aanvragen, 
die vervolgens werden doorgebeld naar de beiaardier. De 
lijst met verzoeknummers vulde het gehele carillonpro-
gramma.  Aanvullende muzikale omlijsting  werd verzorgd 
door het Smartlappenkoor dat optrad tegenover het rode 
pakhuis in de Philippus Gastelaarsstraat. Ook de muziek uit 

het handgedraaide draaiorgel droeg, in de Meipoortstraat 
en de Ooipoortstraat, bij aan een vrolijke sfeer. Daarmee 
werd de gehele binnenstad muzikaal betrokken bij de 
Open Monumentendag.   Geschat is dat landelijk ca 800.000 
bezoekers in de verschillende steden genoten hebben van 
de 35ste  Open Monumentendag; een gezellige drukte aan 
de ontvangststand en tal van groepjes zwervend langs de 
posters in de binnenstad liet zien dat Doesburg zijn deel 
daaraan heeft geleverd. Zoals de laatste jaren gebruike-
lijk is, werd de dag afgesloten met een bijeenkomst in de 
Gasthuiskerk. Dit jaar zorgden Esther Pelgrom en Ingrid de 
Vries met chansons en begeleiding op de vleugel voor de 
muzikale omlijsting bij de uitreiking van de Snappenburg de 
Vriespenning (zie elders in dit nummer).
Meindert  van den Berg, voorzitter van het comité.
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Juryrapport Snappenburg 
de Vriesprijs 2021
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 
oprichter van de Monumentenvereniging, de heer J.M. Snap-
penburg de Vries (oud gemeentesecretaris en ereburger van 
Doesburg).

De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan een 
pand of object in de stad Doesburg waaraan bijzonder her-
stel is uitgevoerd. Als criteria voor de prijs gelden:
- de ingreep heeft opoffering, tijd en geld gekost
-  de omvang van de verbetering of verfraaiing doet niet ter 

zake
- de werkzaamheden moeten onverplicht verricht zijn
-  het resultaat moet zichtbaar zijn vanaf de straat of publiek 

toegankelijk zijn
-  het resultaat moet verrassend zijn en bijdragen aan de 

verrijking van de stad Doesburg

In de afgelopen periode juni 2020 tot juni 2021 is er weer 
hard gewerkt aan de verfraaiing van het Doesburgs erfgoed. 

Er waren vijf voordrachten die onder de aandacht van 
de jury zijn gebracht met het oog op de Snappenburg de 
Vriesprijs. Dit aantal geeft aan dat de Snappenburg de 
Vriesprijs in Doesburg leeft en dat velen alert zijn op de 
verfraaiingen van de Doesburgse panden. 
Om tot een nominatie te komen heeft de jury zich bij de 
beoordeling laten leiden door de reeds genoemde criteria. 

Eén voordracht (Kosterstraat) viel af omdat de bijzondere 
aanpassingen van het gebouw voornamelijk het interieur 
betroffen en de aanpassingen aan de straatzijde niet aan 
alle criteria voldeden.
Een andere voordracht (Nieuwstraat) zou zeker in aanmerk-
ing komen voor een nominatie, maar is toch afgevallen 
omdat de aanpassingen aan de gevel niet binnen de periode 
juni 2020-juni 2021 zijn gerealiseerd. Het pand zal echter 
wel worden meegenomen in het juryberaad van de Snap-
penburg de Vriesprijs voor het jaar 2022. 
De drie andere voordrachten voldeden wel aan de criteria  
en werden dan ook genomineerd voor de Snappenburg de 
Vriesprijs 2021.

Woonhuis  
Boekholtstraat 3A

 De Boekholtstraat wordt gekenmerkt door een bebouwing 
die overwegend in gebruik is als schuur en opslag, maar 
daarnaast wordt afgewisseld met woonhuizen.
Het pand was oorspronkelijk in gebruik als opslagruimte en 
is nu verbouwd naar een woning. In de gevel was vóór de 
renovatie een houten garagedeur opgenomen. De garage-
deuren zijn vervangen door een glaspui, waarbij de stalen 
IPE balk boven de pui weer in het zicht is gebracht. Dit sluit 
aan op het beeld van de andere pakhuisgevels. De hijsbalk 
is teruggebracht bij het zolderluik, zodat de oorspronkelijke 
functie van opslagruimte weer duidelijk herkenbaar is.
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Woonhuis  
Boekholtstraat 26
Op een braakliggend terrein naast het Mosterdmuseum is 
een woonhuis gebouwd, geïnspireerd op de negentiende-
eeuwse architectuur. De voorgevel is visueel gesplitst 
in een deel metselwerk en  een deel pleisterwerk. In de 
metselwerkgevel is een voordeur met bovenlicht geplaatst 
en twee op schuifvensters lijkende kozijnen. De detailler-

Winkel Ooipoortstraat 34
De Ooipoortstraat was van oudsher een belangrijke toe-
gangsweg vanuit de voormalige Ooipoort naar het centrum 
van Doesburg..
Komende vanuit de singel staat links op de hoek van een 
steeg die leidt naar een achtergelegen parkeerterrein een 
voormalig woon- winkelpand met pakhuis. De begane grond 
is in gebruik als supermarkt; de woning is erboven gesitu-
eerd. 
In 1913 is het bestaande woon-winkelpand met pakhuis ge-
bouwd naar ontwerp van de bekende Doesburgse architect 
H.C. Bloemendaal (Bloemendaal is o.a. ook de architect van 
de in de Ooipoortstraat gelegen Gereformeerde kerk). 
In 1976 werd het pand op de begane grond geheel doorge-
broken ten behoeve van een  supermarkt. Daarbij werd de 
winkelpui, behalve de oude omkadering, verwijderd en 
vervangen door een moderne strakke pui. Ook werd een 
venster links vervangen door een dubbele deur waarbij de 
voormalige latei en ontlastingsboog bewaard zijn gebleven.
Onlangs is de voorgevel aan de Ooipoortstraat gelijktijdig 
met de uitbreiding van supermarkt Coop opgeknapt en weer 
terug gebracht naar een meer bij het geheel passende stijl. 
De architecturale
afsluiting aan weerszijden van de nieuwe pui,  bestaande 
uit natuurstenen gedecoreerde pilasters met daarboven een 
palmetdecoratie, is daarbij bewaard gebleven.  

De nog onbebouwde open plek

ing van het kozijn- en raamhout met de roedeverdeling in 
het raam imiteren de vensters van een negentiende-eeuws 
pand. In de met pleisterwerk afgewerkte gevel is een dub-
bele deur geplaatst. Deze gevel heeft hiermee de uitstraling 
gekregen van een vroegere opslagruimte. Het pleisterwerk 
zorgt voor een onderbreking met het metselwerk van de 
Mosterdfabriek. 
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Na beraad van de jury zijn de volgende besluiten  
genomen. 

Burgemeester Loes van der Meijs reikt de prijs uit aan architect Bert Tretmans van Schippers architecten te Den Haag, die 
namens de Coop aanwezig is.

Dit jaar heeft de jury besloten om naast de uitreiking van de 
Snappenburg de Vriesprijs ook een eervolle vermelding te 
geven. 
De eervolle vermelding betreft niet het herstel of de ver-
fraaiing van een pand, maar het herstel van een straatwand. 
Deze eervolle vermelding gaat naar Boekholtstraat 26. De 
jury meent dat door nieuwbouw van het pand de straat-
wand weer is hersteld en het aanzicht van Doesburg is 
verbeterd. Het pand is met gevoel voor historie ingepast in 
het straatbeeld.

De 26e Snappenburg de Vriesprijs gaat naar de eigenaar 
van: Ooipoortstraat 34, de Coop supermarkt.
De jury prijst het feit dat tijdens de verbouwing en uitbrei-
ding van de Coop supermarkt extra inspanningen zijn ge-
leverd om de historische gevel aan de Ooipoortstraat weer 
in oude luister te herstellen. De entree pui met hardstenen 
stoep is weer naar het originele ontwerp van architect H.C. 
Bloemendaal teruggebracht. De nieuwe houten omlijstingen 

van de winkelruiten zijn met de juiste historische detailler-
ingen uitgevoerd, waardoor de oorspronkelijke architectuur 
weer is hersteld. De oude foto achter het glas is een leuke 
verwijzing naar de geschiedenis van het pand.
De prijs bestaat uit een kleine bronzen erepenning, ontwor-
pen door Marcel Blok, toegekend aan de winnaar van de 
Snappenburg de Vriesprijs en te bevestigen aan de straat-
gevel.
Naast de bijbehorende oorkonde ontvangen de eigenaren 
een gravure van Jacob van Deventer: 
Stad Doesburg en omstromende rivieren ten tijde van kon-
ing Philips ll in de zestiende eeuw. 

De jury: Harm Claus, Rob Verhoef, Hans van der Maas
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Subsidietoekenning  
uit het Anneke van  
Heekfonds

In 2021 is een subsidie van € 350,- toegekend aan de heer 
Huub Schreurs, eigenaar van het pand Koetsveldstraat 
24. Het pand is waarschijnlijk als onderdeel van een  
stadsboerderij/koetshuis in 1614 (jaartalankers) gebouwd, 
maar was daarvan zeker in 1832 kadastraal al gescheiden. 
Het betreft een gemeentelijk monument. Tot voor kort 
waren de dakgoot en de regenpijpen van pvc. Deze deden 
afbreuk aan het historisch karakter. Inmiddels zijn de 
oude regenpijpen en de dakgoot vervangen door zinken 
exemplaren waardoor de gevel er aantrekkelijker en 
authentieker uitziet. De subsidietoekenning past geheel 
binnen de doelstellingen van het fonds.

Vrijwilligers geven Sher-
mantank opknapbeurt

De in de Koude Oorlog ingegraven Shermantank ter 
verdediging van de IJsselbrug bij Doesburg is door drie 
vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en de 
Stichting Menno van Coehoorn weer eens flink opgeknapt.
Rob Verhoef, Peter van den Brandhof en Edward van der 
Beek hebben op donderdag 24 juni het onkruid verwijderd, 
de roestplekken weggeborsteld en de koepel van een fraaie 
nieuwe legergroene verflaag voorzien.
Zo blijft dit bijzondere monument uit de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw weer jaren goed bewaard.

Stadsmuur gevonden in 
de Ooipoortstraat

Na vondsten van de stadsmuur aan de Koepoort- en 
Meipoortstraat is er begin oktober ook een stuk van de 
stadsmuur gevonden bij de Ooipoortstraat. Het is een stuk 
van de laat-14eeeuwse stadsmuur net naast de Ooipoort. 
De muur heeft aan de stadszijde een poer voor een 
weergangboog (dat ritme van weergangbogen zal hebben 
geleken op de stadsmuren van Zutphen,  alleen een eeuw 
jonger). Aan de veldzijde (op de rand van de gracht) is op 
een later moment een steunbeer gemetseld, waarschijnlijk 
omdat de muur begon te hellen. De steunbeer is wel in 
kloostermoppen gemetseld maar dat zegt niet veel over de 
datering (hergebruik). Toch kan de poer wel uit de 15e of 16e 
eeuw dateren. Kort na 1600 wordt de stadsmuur afgetopt 
om in de vesting te worden opgenomen.

Rob Verhoef, Stichting Menno van Coehoorn
www.vestingdoesburg.nl 
Met dank aan de deskundige archeologen van de gemeente 
Zutphen die het onderzoek hebben uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente Doesburg.
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Stichting Doesburgs  
Oudheidkundig Fonds 
(Harenbergfonds)

In 2017 overleed de historicus en archeoloog Ed Haren-
berg. Tijdens zijn leven heeft hij zich zeer ingezet om de 
geschiedenis van Doesburg te onderzoeken en te ontslui-
ten. 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 stichting is om financiële bijdragen te leveren 
ter bevordering en ondersteuning van oudheidkundig on-
derzoek in de breedste zin van het woord, voor Doesburg 
en omstreken.
De stichting kan bijdragen aan oudheidkundige onder-
zoeken, conservering en restauratie van objecten, publi-
caties en tentoonstellingen voor zover deze niet voortko-
men uit een verplichting van wet- of overheidswege. Het 
project moet altijd een toegevoegde waarde hebben voor 
de historie van Doesburg en omgeving. Een jaarringenon-
derzoek in een oude kap om te bepalen hoe oud een huis 
is, een historisch kleurenonderzoek, een conservering 
van een opgegraven middeleeuwse schoen, de bijdrage in 
de onderzoekskosten van een student die onderzoek doet 
naar een Doesburgs archeologisch of historisch thema, 
het zijn zo wat voorbeelden van zaken die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een bijdrage van de stichting.  
Voor de nadere voorwaarden verwijzen we graag naar de 
website van de stichting: www.harenbergfonds.nl 
Daar is ook het contactformulier te vinden om tot een 
aanvraag te komen.

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

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

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

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

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

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

• De subsidieregeling is niet bedoeld voor regulier onder-
houd.

• 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 gespecificeerde be-
groting.

• 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 kos-
ten, 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
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