
Open Monumentendag 2017 
Wehl, Nieuw-Wehl, Doetinchem

Doetinchem : zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur
Wehl : zaterdag 9 en zondag 10 september, 10.30 tot 16.30 uur
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Deze uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van het Comité Open Monumentendag en wordt mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Doetinchem, de Oudheidkundige Vereniging Wehl en de Historische Vereniging Deutekom.
Wijzigingen voorbehouden.
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Monumentendag plaats zal 
vinden.
Heel bijzonder dit jaar is ook 
de openstelling van de voor-
malige P.I. De Kruisberg. In af-
wachting van de verkoop en 
herontwikkeling van De Kruis-
berg is er nu een unieke kans 
om deze gebouwen te bekij-
ken. De Kruisberg kent een lan-
ge geschiedenis die begon met 
de bouw van het herenhuis, 
waaruit het latere rijksopvoe-
dingsgesticht en 
vervolgens de penitentiaire 
inrichting is ontstaan. De histo-
rische ontwikkeling is te zien in 
een tentoonstelling, die door 
het atelier van de Rijksbouw-
meester is gemaakt. 
Ook presenteren studenten van de Dutch Design Academy in 
Eindhoven hun werk over de toekomstmogelijkheden voor het 
gebouw. 
Ik wens u een mooie en inspirerende tocht door de veelheid 
aan verhalen en monumenten die Doetinchem rijk is.

Een woord vooraf

Open Monumentendag heeft dit jaar als thema “Boeren, bur-
gers en buitenlui...” Deze uitroep werd in vroeger tijden ge-
bruikt door de stadsomroeper om de aandacht van het publiek 
te trekken. Met dit thema staan op Open Monumentendag 
2017 vooral de onderlinge relaties tussen mensen centraal. Het 
thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en men-
sen met een rondtrekkend bestaan, en legt tevens een verbin-
ding tussen verschillende historische perioden en het heden.
De gemeente Doetinchem kent een lange en gevarieerde ont-
staansgeschiedenis, de historische gelaagdheid van ons cul-
tuurhistorisch erfgoed is groot. Het verhaal van de stad Doe-
tinchem met de omliggende dorpen en buurtschappen met elk 
hun eigen karakter is een rijk verhaal dat op veel verschillende 
manieren kan worden verteld. In de theatervoorstellingen die 
dit jaar op Open Monumentendag onder de bezielende leiding 
van Jos Spijkers op een aantal verschillende locaties worden 
opgevoerd komen vooral die verhalen aan bod. Verhalen van 
mensen, die raken aan de gebouwen en hun geschiedenis. 
Zo is er in het Stadsmuseum ofwel het oude postkantoor een 
ode aan de postbode, houdt theatergroep Laborijn een thea-
trale rondleiding in het Nieuwe Dijkhuis, en is er muziekthea-
ter in de graansilo en de stoomtimmerfabriek in Wehl. Sterke 
verhalen kunt u horen bij boerderij De Negelaer in Nieuw-Wehl 
waar dit jaar om 10.00 uur ook de officiële opening van Open 

Maureen Sluiter, 
wethouder cultuurhistorie
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In het Stadsmuseum een ode aan de postbode: uit het leven 
gegrepen verhalen van hedendaagse postbodes afgewisseld 
met herinneringen aan het oude postkantoor en postverhalen 
uit vroegere tijden. Hartverwarmende medemenselijkheid uit 
het dagelijks bestaan. 
In de Stoomtimmerfabriek en in de voormalige Graansilo, bei-
de in Wehl, speelt Theatergroep Niweto het verhaal van ‘Leen-
tje van de zagerij’ over Lenny Schennink die opgroeide op de 
stoomtimmerfabriek. Ook zijn er optredens van WhatEverHap-
pens en Karen en Caroline. WhatEverHappens brengt eigenzin-
nig muziektheater waar liedjes bijna verhalen worden. Karen 
en Caroline zijn een muzikaal duo, wereldberoemd in de regio!
Net buiten Nieuw-Wehl ligt boerderij De Negelaer. Hier vindt 
om 10.00 uur de officiële opening van de Open Monumen-
tendag 2017 plaats.  Deze opening wordt opgeluisterd met 
zang door WhatEverHappens en een theater door de 14-jarige 
Pepijn. Gedurende de dag vertelt Frans Volman, als huidige be-
woner, sterke en echte verhalen aan de keukentafel over het 
leven op de boerderij door de tijden heen.
De voorstellingen duren 10 tot 30 minuten en vinden alle 
meerdere keren op de zaterdag plaats.
Ik hoop dat het theater bijdraagt aan een bijzondere beleving 
van deze monumenten en dat het tot de verbeelding spreekt.

Jos Spijkers

Inleiding 
De laatste jaren maak ik graag voorstellingen 
waarin persoonlijke verhalen vaak centraal 
staan. Theatrale documentaires, noem ik 
ze. Theater dat gaat over wat mensen uniek 
maakt en ook over wat ze gemeenschappe-
lijk hebben. Voor deze Open Monumenten-
dag heb ik gezocht naar waar de verhalen 
van de mensen raken aan de gebouwen en 

hun geschiedenis.  Bij het schrijven van deze inleiding zitten we 
nog midden in het scheppen en zoeken naar waar het echt over 
moet gaan. Een bijzonder project is ’t Fort bij ’t Brewinc over 
een beruchte volksbuurt, waar kleurrijke mensen woonden 
en schrijnende armoede heerste. Er komt een expositie en er 
wordt een theatervoorstelling gemaakt. We zijn naar mensen 
op zoek gegaan die vanuit hun eigen geschiedenis ‘t Fort ken-
den. Zo hopen we ’t Fort weer tot leven te brengen.
Ook de theatrale rondleiding in Het Nieuwe Dijkhuis door 
spelers van Theatergroep Laborijn is een mooie mix van rond-
leiding door een oud gebouw met een eigentijds verhaal van 
mensen waar juist het Nieuwe Dijkhuis zich voor open wil stel-
len. Op de Ambtsbegraafplaats speelt GRID GOUD van muziek-
theaterschool GRID poëtische en persoonlijke scènes waarbij 
de dood wordt gevreesd en getrotseerd. Een bewerking van 
Ambtsgeheim, waarmee ze verleden najaar op de Ambtsbe-
graafplaats indruk maakten.

Theatermaker Jos Spijkers over de voorstellingen op verschillende locaties
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De officiële opening 
van de Open Monumen-
tendag 2017 vindt hier 
op De Negelaer plaats 
om 10.00 uur en wordt 
opgeluisterd met zang 
door WhatEverHappens 
en een theatersolo door 
de 14-jarige Pepijn Spij-
kers.
Gedurende beide dagen 
vertelt Frans Volman 
sterke en echte verhalen 
aan de keukentafel over 
het leven op de boerde-
rij door de tijden heen. 
Op zaterdag om 11.00 
uur, 
12.00, 13.00, 15.00 en 16.00 uur en op zondag om 12.00 en 
15.00 uur. 

1  Boerderij De Negelaer, 
 Mgr. Hendriksenstraat 25, Nieuw-Wehl
 Zaterdag 9 en zondag 10 september 2017, 10.30 - 16.30 uur
Deze boerderij behoort tot de oudste erven van Wehl, draagt 
de naam “De Negelaer” en wordt in de volksmond ook wel “De 
Negelder” genoemd. Deze benaming stamt uit de tijd dat Wehl 
nog Duits gebied was. Op oude landkaarten wordt de boerderij 
al aangegeven. De werkelijke ouderdom ervan is niet bekend, 
maar de plaats als zodanig gaat al terug naar de veertiende 
eeuw. In het midden van de negentiende eeuw is de boerderij 
gedeeltelijk opnieuw opgetrokken en aangepast en werd daar-
door een T-boerderij.   
Ook is op de boerderij nog een oude dorsmachine te zien in 
restauratietoestand. Deze is gebouwd in 1953 door de timmer-
man/aannemer Frans Volman (1910-1988), vader van de huidi-
ge bewoner.
Verder is de boerderij omringd door een prachtige bloementuin 
en veel groen van boomgaarden en een bosje. U kunt een deel 
van het pand zien en diverse foto’s van de restauratie.
Sinds 2010 heeft Trudy Volman er haar bedrijf “De Negelaer cre-
atief” met creatieve workshops, cursussen en dagbesteding.

Website: www.negelaer-creatief.nl.

Wehl en Nieuw-Wehl
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2 Molen ‘Bernadette’, Kerkhofweg 12, Nieuw-Wehl
 Zaterdag 9 september, 10.30 tot 16.30 uur.

De Bernadette-
molen, een rijks-
monument, werd 
gebouwd in 1861 
en kreeg de naam 
‘Welvaart’. De naam 
‘Bernadette’ kreeg 
hij pas na de Twee-
de Wereldoorlog 
vanwege een be-
zoek van de mole-
naar aan het bede-
vaartsoord Lourdes. 
Grote restauraties 
vonden plaats in 
1965 en in 1990.
In 1901 werd een 

petroleummotor geplaatst in een afzonderlijk gebouw dat de 
naam ‘De Stoom’ kreeg. Daarin bevindt zich nog steeds een 
elektrische maalstoel voor het malen van granen. Van de 4 mo-
lens die de voormalige gemeente Wehl in het verleden rijk was, 
is deze als enige overgebleven.
De heer en mevrouw Ruijling nodigen  u van harte uit om aan 
de Kerkhofweg een kijkje te komen nemen.

3  Landgoed Het Jagershuis, Loilseweg 3, Wehl
 Zaterdag 9 september, drie rondleidingen: 
 11.00, 13.00 en 15.00 uur.

Het Jagershuis staat 
op de kaarten uit de 
negentiende eeuw 
vermeld als het huis 
van de houtvester en 
is gebouwd omstreeks 
1832. Het 
had een boerderijvorm 
en bestond uit een 

woongedeelte en een deel als stalling van vee en opslag voor 
hooi en stro. Het woongedeelte is in 1880 vervangen door een 
statig voorhuis. Het diende voor tweederde als zomerverblijf 
voor de eigenaren, de familie Van Nispen, en in de winter - als 
er werd gejaagd - als onderkomen voor de jagers. Een derde 
van het huis heeft tot 1999 dienst gedaan als woning van de 
beheerder van het landgoed, de heer Harry Moorman. Thans 
wordt het huis particulier bewoond.
Speciaal voor Open Monumentendag geeft  Harry Moorman 
een drietal rondleidingen om het gebouw en op het landgoed. 
Aanvang 11.00, 13.00 en 15.00 uur bij de werkschuur van de 
Vrienden van het Wehlse bos.
Websites: www. vriendenwehlsebos.nl; 
www.campinghetjagershuis.nl
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Programma zaterdag 9 september
- 11.30 uur WhatEverHappens
- 12.00 uur Rondleiding door de silo
- 13.00 uur Karen en Caroline  
- 14.00 uur Presentatie Geschiedenis graansilo Wehl 
 i.s.m. Oudheidkundige Vereniging Wehl
- 15.30 uur Harry Teernstra in gesprek over Wehl
 
Programma zondag 10 september
- 11.00 uur Harry Teernstra in gesprek over Wehl
-  12.00 uur Sofie Cornelissen zingt en Zwaan Stam begeleidt 
 op piano 
- 13.30 uur Theatergroep Niweto speelt ‘Leentje van de 
 zagerij’

Voor meer informatie over de locatie en haar eigenaar kijkt 
u op www.boei.nl. Wilt u meer weten over het bedrijf Graan-
siloWehl en de dagelijkse activiteiten kunt u de website 
bezoeken: www.graansilowehl.nl 

4  Graansilo, Raphaëlstraat 1, Wehl
Op zaterdag 9 en 
zondag 10 sep-
tember, van 10.30 
- 16.30 uur, kunt u 
de Graansilotoren 
bezichtigen en zijn 
vroegere functie 
in Wehl ontdek-
ken. Het spranke-
lende weekend-

programma zorgt dit jaar voor een monumentale ervaring. 
Er is een kunstexpositie van de Kunstuitleen ingericht met het 
thema “Boeren, Burgers & Buitenlui”. Kinderen kunnen gedu-
rende het gehele weekend hun eigen kippenvoer maken en de 
kippen op het terrein voeren!
 Op zaterdag zijn er optredens van muziektheatergroep 
WhatEverHappens en cabaretières Karen en Caroline. 
Daarnaast vertelt schrijver Harry Teernstra zeer geanimeerd in 
de graansilo over het Wehl van vroeger.
 Op zondag speelt Toneelgroep Niweto in de silo het verhaal 
van ‘Leentje van de zagerij’ over Lenny Schennink die opgroei-
de op de stoomtimmerfabriek. Ook zingt Sofie Cornelissen en 
Zwaan Stam begeleidt haar op piano. Op beide dagen kunt u 
aan de eigenaar of de architect al uw vragen stellen over de 
restauratie van de silo tot het pand dat het nu is. 
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Optredens en theater
Toneelgroep Niweto vertelt en speelt het verhaal van ‘Leen-
tje van de zagerij’ over Lenny Schennink. Er zijn optredens van 
WhatEverHappens en Karen en Caroline. En Sofie Cornelissen 
zingt, door Zwaan Stam begeleid op piano.

Zaterdag
WhatEverHappens om  12.30 uur
Karen en Caroline om 14.30 uur
Zondag
Sofie Cornelissen zingt en Zwaan Stam begeleidt op de piano 
om 13.00 uur. Theatergroep Niweto om 14.30 en 15.30 uur.

5  Stoomtimmerfabriek, Stationsstraat, Wehl
 Zaterdag 9 en zondag 10 september, 10.30 - 16.30 uur

In 1907 begon de heer 
Th.W.A. Damen aan de 
bouw van zijn eigen bedrijf 
en woning. Hij was een 
veelzijdig man met een 
enorme ondernemersgeest 
en erg vooruitstrevend.
De veelzijdigheid ziet men 
ook terug in de producten 

                  die er gemaakt werden. Van 
kerkbanken, interieurbetimmering, kozijnen, kapconstructies 
tot stuthout voor de mijnen in Limburg. 
Afval kende men niet, zo was er voor alles een markt. Het afval-
hout werd gebruikt voor het stoken van de stoommachine, het 
eiken zaagsel ging naar de slager voor het roken van rookvlees 
en rookworst en het overige zaagsel ging naar de leerlooierijen 
en de stallen van de boeren.
De machines werden aangedreven vanuit het souterrain onder 
de werkplaats. Alle machines zijn nog aanwezig en de raam-
zaagmachine is zelfs nog functioneel, al is het nu wel op een 
elektromotor. Tijdens Open Monumentendag zullen er op bei-
de dagen demonstaties zijn.
Naast de machines is er veel beeldmateriaal bewaard geble-
ven. Zo zijn alle dagboeken van de heer Damen nog aanwezig.

Karen en Caroline
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6  Huis Van Lamsweerde,  Keppelseweg 29, Wehl
 Zaterdag 9 september, 13.30 uur tot 16.00 uur.
Aan de rand van het dorp Wehl vindt u het prach-
tige ‘Huis van Lamsweerde’. Tot 2006 werden in de 
voormalige burgemeesterswoning van baron Van 
Lamsweerde uit heel Nederland gasten ontvangen.  
Ook was ‘Huis Van Lamsweerde’ in gebruik als va-
kantiehuis voor mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking. Vanaf 2011 huurt zorgor-
ganisatie Leger des Heils deze locatie om er bege-
leiding te bieden aan mensen die hier hun thuis 
hebben. Weet u van harte welkom om dit schitte-
rende pand vandaag te bezichtigen! U bent in het 
pand welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. 

De tuin van het pand is de hele dag open, u kunt er 
heerlijk bijkomen in de ‘theetuin’ onder het genot 
van een kopje thee. 
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soon. De museumkaart is geldig. De openingstijden zijn afge-
stemd op die van de Open Monumentendag.

Het OVSM zet tijdens deze dag een hop-on, hop-off trein in, 
die een aantal locaties in Doetinchem zal aandoen. Meerijden 
is gratis.
Het (vermoedelijke) traject zal zijn:
- OVSM
- Terborgseweg
- Plantsoenstraat
- Burg. Van Nispenstraat 
 (stop bij het Stadsmuseum)
- Ds. Van Dijkweg (stop 
 Ruimzicht) 
- Ruimzichtlaan
- Walstraat 
 (ev. stop ’t Brewinc)
- Stationsstraat (stop OVSM)

Tijdsduur: ca. 45 min. Vertrek 
vanaf het OVSM elk uur, vanaf 
11.00 uur tot 16.00 uur.

Website: 
www.ovsm-doetinchem.nl

7  Openbaar Vervoer & Speelgoedmuseum, 
 Stationsstraat 50, Doetinchem  
 Zaterdag 9 september, 10.30 tot 16.30 uur.

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed 
Museum is tijdens de Open Monu-
mentendag geopend en nodigt ie-
dereen uit zijn collectie te komen 
bewonderen. De collectie bestaat uit 
een groot aantal voorwerpen, docu-
menten, uniformen en foto’s van het 

openbaar vervoer in het algemeen en die van de Geldersche 
Tramwegen in het bijzonder. Sinds kort heeft het OVSM een an-
tiek interieur van een speelgoedwinkel uit 1900 geïnstalleerd. 
Ook is een grote collectie speelgoed aanwezig uit de jaren vijf-
tig van de vorige eeuw.

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum heeft daarnaast 
de gehele en unieke collectie robots tentoongesteld, die verza-
meld werd door de legendarische kunstkenner Pierre Janssen,  
in de vorige eeuw bekend door zijn programma Kunstgrepen 
op de (zwart-wit) tv.
Voor de jongste bezoekers is er gelegenheid treinen rond te 
laten rijden of te spelen met hedendaags speelgoed.

Het OVSM is geen museaal pand, daarom vragen wij een toe-
gangsprijs tijdens Open Monumentendag van € 1,- per per-

Doetinchem
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8  Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, 
 IJsselkade 13, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.
In ’t Brewinc wordt ’t Fort, een kleine volksbuurt die vanaf 1850 
een eeuw lang gesitueerd was op de plek waar nu ’t Brewinc 
staat, weer tot leven gewekt met een expositie en een thea-
tervoorstelling waarin de verhalen van de bewoners van ’t Fort 
samenkomen. René Thus en Marchel Chevalking spelen daarbij 
het verhaal van Willem Buyl, alias Dikke Willem, gebaseerd op 
een interview van Jan Stap met zijn jeugdvriend Willem Buyl. 
Een verhaal over kleurrijke mensen, schrijnende armoede en 
saamhorigheid.  

In het najaar van 2001 zorgde de uitbraak van mond- en klauw-
zeer voor een abrupt einde van de Doetinchemse veemarkt. 
Dick Bulten filmde de laatste dag van de kalverhandel in de 
markthal. De film is meerdere keren te zien. De depots van 
het Erfgoedcentrum bevatten een schat aan informatie. Het 
publiek kan er op Open Monumentendag met een deskundige 
gids een kijkje in nemen. 

Doorlopende expositie (t/m 29 september) en voorstellingen 
om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 

Website: www.ecal.nu



13

9a Walmolen, IJsselkade 30, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.
Op een laatste overgebleven deel van de aarden omwalling van 
Doetinchem heeft al heel lang een molen gestaan. De Walmo-
len is vóór 1850 een standerdmolen. In 1850 is de molen door 
brand volledig verwoest en wordt herbouwd als een stenen 
stellingmolen. Tot en met 1908 blijf de molen in werking, in 
1910 wordt de molen van zijn gevlucht en staart ontdaan zodat 
enkel een doofpot overbleef. Vervolgens is er machinaal gema-
len. In 1961 leek het er op dat de molen zou worden gesloopt 
ten bate van de aanleg van parkeerplaatsen maar de molen is 
door een actie van een aantal prominente burgers gered voor 
de slopersdrift van Doetinchem. In 1965 is de molen weer in 
orde en kan weer in gebruik genomen worden. Het gevlucht 
van 23 meter is Oudhollands opgehekt, voorzien met Van Bus-
selneuzen met remkleppen. De molenbiotoop is niet op iede-
re windzijde even gunstig. De molen is voorzien van een enkel 
maalkoppel.

Website: www.doetinchemsemolens.nl
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9b Benninkmolen, Varsseveldseweg 252, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.
Op deze plek is in 1856 door B. Vels een grondzeiler  gebouwd: 
de Velsmolen. Rond 1920 is de molen bij een brand verwoest. 
In Zelhem stond sinds 1856 de Buursinkmolen. Deze wordt 
aangekocht, naar Doetinchem overgebracht en op een stenen 
voetstuk gezet. Hiermee is een heel stuk aan hoogte gewonnen 
en dus wordt de molen van een stelling voorzien. Na de nodi-
ge jaren te hebben gemalen raakt de molen in onbruik. Eind 
jaren zeventig is restauratie wenselijk als men de molen in al 
haar schoonheid wil behouden. In 1980 kan de molen weer in 
gebruik genomen worden. Het is een fraai staaltje molenbouw 
geworden met haar bekleding van houten schaliën en een ste-
vige houten stelling met schoren en standvinken. Met uitzon-
dering van de stenen onderbouw bestaat de molen geheel uit 
hout. Na de restauratie is de naam veranderd in Benninkmo-
len. Het gevlucht van  23,1 meter is Oudhollands opgehekt. De 
molenbiotoop is gunstig.  De molen is voorzien van een Engels 
kruiwerk, twee maalkoppels en een buil.
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9c Molen Aurora - Auroraweg 6-B Doetinchem Dichteren
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.
De molen Aurora kent een lange geschiedenis. De molen heeft 
vroeger op de Houtkamp als Holtkampse molen gestaan. Reeds 
in 1459 is op die plaats sprake van een standerdmolen. In 1800 
verkrijgt de molen haar naam Aurora. De boerenbedrijven 
rondom Dichteren willen niet afhankelijk zijn omdat men niet 
over een eigen molen kan beschikken. Met een groot aantal 
onderdelen van de toenmalige standerdmolen is in 1870 een 
ronde stenen grondzeiler gebouwd. Er zijn nog verscheidene 
balken van haar voorganger in de huidige molen te herkennen. 
Zo is er nog een bintbalk anno 1810 te bewonderen.
De Aurora is een grondzeiler. Het gevlucht, 20,7 meter, is Oud-
hollands opgehekt. De molenbiotoop is redelijk, gezien de om-
liggende bebouwing. De Aurora heeft een neuten kruiwerk en 
is verder voorzien van een maalkoppel, mengketel en een buil.
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10 St. Martinuskerk Wijnbergen, 
 Doetinchemseweg 9, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.
Boeren, burgers en buitenlui! Kom binnen, zie, hoor en ervaar 
de schoonheid van de St. Martinuskerk in Wijnbergen. 
Deze kerk is in 1776-1777 gebouwd als een schuurkerk aan de 
uiterste grens van het graafschap Bergh (katholiek) en de stad 
Doetinchem. In die tijd was het voor katholieken uit Doetin-
chem in verband met de reformatie  niet toegestaan om een 
eredienst te houden. Vandaar dat deze kerk op deze plaats 
werd gebouwd.  
In de kerk is een pijporgel aanwezig van Julius Heinrich Der-
dack. Het is gebouwd in 1872 en wordt nog steeds bespeeld. 
Het is het enige nog werkende orgel van deze orgelbouwer. 
Het orgel is een Rijksmonument. Hoor het orgel  spelen tijdens 
deze dag. Om 11.00 uur en 15.00 uur zal het orgel worden be-
speeld door Theo Mentink en Theo Wichman. 
In de kerk is tevens een tentoonstelling ingericht over twee 
oude begraafplaatsen in Doetinchem en de geschiedenis van 
deze kerk. Tijdens Open Monumentendag kunt u de kerk op 
eigen gelegenheid bezichtigen. Het is ook mogelijk een rond-
leiding van de aanwezige gids mee te maken. Indien u dat wilt 
kunt u in de kerk een kopje koffie met een versnapering ont-
vangen. 
Website:
www.berghapedia.nl/index.php/St._Martinus_Wijnbergen
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Amerikaanse president Roosevelt in 1941 formuleerde: vrij-
heid van meningsuiting en van godsdienst en vrijwaring van 
vrees en van gebrek. Vrijheden die voor iedereen op deze we-
reld zouden moeten gelden. De cartoonisten laten ons zien dat 
er nog steeds voor deze vrijheden moet worden gevochten.
Een bijzonder kerkje in het centrum van Doetinchem is de Drie-
koningenkapel aan de Gasthuissteeg. De kapel, gewijd aan de 
drie koningen, was oorspronkelijk een onderdeel van het Gast-
huis, dat al sinds het midden van de 14e eeuw in geschriften 
wordt genoemd. Een gasthuis was een gebouw waar de armen 
ondersteuning ontvingen en waar doortrekkende vreemdelin-
gen onderdak kregen. De huidige kapel dateert van omstreeks 
1460-1500 en ontstond na een grote verbouwing van het 
gasthuis. Vanaf 1762 gingen lutheranen kerken in de kapel. In 
1900 kocht de Evangelisch Lutherse Gemeente Doetinchem en 
omstreken de kapel van het Gasthuisfonds voor 1000 gulden. 
Door het bombardement van maart 1945 op het historische 
centrum van Doetinchem raakte ook de kapel zwaar bescha-
digd. De herbouw van de kapel werd in 1950 voltooid. Ken-
merkend is dat op het ranke torentje geen haan staat, maar 
een zwaan Tot november 2008 heeft de Lutherse gemeente 
er haar diensten gehouden. In dat jaar fuseerde de gemeente 
met de Protestantse Gemeente Doetinchem. De protestantse 
gemeente heeft de kapel overgenomen.
Tijdens Open Monumentendag is de kapel te bezichtigen. 
Website: www.catharinacultureel.nl

11 Catharinakerk, Driekoningenkapel, Simonsplein
  en Gasthuissteeg, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.

De Catharinakerk bepaalt het sil-
houet van de stad Doetinchem. Het 
markante monument kwam zwaar 
beschadigd uit de Tweede Wereld-
oorlog, maar is nadien in volle glorie 
hersteld. Naast gewone kerkdiensten 
staat de kerk open voor veel andere 
activiteiten en is vooral een podium 
voor kunst en cultuur. Een cultureel 
evenement dat speciale aandacht 
verdient is de expositie ‘Vrijmoe-
dig’, die we in samenwerking met de 
Roosevelt Foundation naar de Ca-
tharinakerk hebben kunnen halen. 
Cartoonisten uit verschillende lan-
den hebben letterlijk getekend voor 
de vrijheid en laten zien dat humor 
en satire nog steeds een belangrijke 
functie hebben. De expositie bestaat 
in totaal uit 100 cartoons van teke-
naars uit 25 verschillende culturen. 
Uitgangspunt hierbij zijn de Four 
Freedoms, de vier vrijheden die de 
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Het project verbindt heden en verleden, landschap en historie, 
natuur en cultuur, maar ook boeren, burgers en buitenlui.
Hans Hendriks is naast beeldend fotograaf ook een heel beel-
dend verteller en zal speciaal voor deze dag een fotopresenta-
tie verzorgen over zijn project. Aanvang 14.00 uur, toegang is 
gratis.

In het Stadsmuseum een 
ode aan de postbode, uit 
het leven gegrepen verha-
len van hedendaagse post-
bodes door Claudia van 
Bree en Merel Houwaard.  
Persoonlijke ervaringen van 
postbezorgers die door ont-
roerende of opmerkelijke 
ontmoetingen een bijzonde-

re band krijgen met de mensen die dagelijks uitkijken naar de 
post. Afgewisseld met herinneringen aan het oude postkantoor 
en postverhalen uit vroegere tijden door Jan Terbeek. 

Voorstellingen om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.30 uur.
Website: www.stadsmuseumdoetinchem.nl

12 Het Stadsmuseum, Burg. Van Nispenstraat 2, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.

Boeren, Burgers en Buiten-
lui kunnen tijdens Open 
Monumentendag hun hart 
ophalen aan het Doetin-
chemse buitengebied. In 
de tentoonstelling Doetin-
chem. Buiten het Ei wordt 
u getrakteerd op prachtige 
panoramische landschaps-
foto’s van de Winterswijkse 

fotograaf Hans Hendriks. Onder het motto ‘Wie meer weet, 
kijkt beter en ziet meer…’ trok Hans Hendriks gedurende an-
derhalf jaar het buitengebied van de gemeente Doetinchem in 
om het landschap en zijn bewoners niet alleen in beeld vast te 
leggen, maar ook in verhaal.  Welk verleden weerspiegelt zich 
in ons landschap? Hoe is het buitengebied van Doetinchem 
veranderd? 
De tentoonstelling ‘Doetinchem. Buiten Het Ei’ is een samen-
werkingsproject tussen Hans Hendriks, Stadsmuseum Doetin-
chem en de Historische Vereniging Deutekom, waarbij de geo-
logische, archeologische en cultuurhistorie van de afgelopen 
eeuwen werd toegevoegd aan beelden van het landschap en 
de aanwezige bebouwing zoals boerderijen en adellijke onder-
komens. 

Klooster Bethlehem. Aan het einde van de 12e eeuw is een Augustijner 
klooster gebouwd vlakbij de Rekhemseweg in Gaanderen. Onder huize 
Rekhem bevinden zich nog de gewelvenkelders van dit klooster. Ook is 
de binnengracht van dit Klooster in het landschap te herkennen.
Foto’s Hans Hendriks
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hen betekent en wat er met je gebeurt als je lang werkeloos 
bent of werkt met een beperking. Scènes over marktwaarde en 
eigenwaarde. Openhartig en strijdbaar.
Ondertussen maakt Cas Miltenburg, student op de opleiding 
Kleinkunst in Antwerpen, met bevriende musici die dag ter 
plekke muziek en worden er liedjes op het podium van Het 
Nieuwe Dijkhuis gezongen.
Theatrale rondleiding om 11 uur, 13 uur en 15 uur.
Doorlopende muziekimprovisaties tussen 12 en 16 uur.
Kijk voor  het actuele programma op de website: 
www.hetnieuwedijkhuis.nl of bel voor nadere informatie met 
0315 - 641151.

13 ‘Het Nieuwe Dijkhuis’, 
 Burgemeester Van Nispenstraat 19, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.
De voormalige Baptistenkapel met pastorie is gebouwd in 1880-
1881 voor de Nederlandsch Hervormde Zendingsgemeente op 
initiatief van dominee Van Dijk. Hij speelde als predikant en als 
bouwheer een prominente rol in de ontwikkeling van het chris-
telijk onderwijs in Doetinchem in de tweede helft van de 19e 
eeuw. De kapel en pastorie maken deel uit van een klein groep-
je oorspronkelijk 19e-eeuwse panden in de Burgemeester Van 
Nispenstraat. Ter hoogte van de voormalige buitengracht ver-
rezen hier na 1863 monumentale gebouwen en herenhuizen. 
Te beginnen bij de Heezenpoort stonden achtereenvolgens aan 
de linkerzijde naast het woonhuis van ds. Van Dijk, de chris-
telijke lagere school met het woonhuis van het hoofd van de 
school, het gymnasium, de Groen van Prinsterer Normaal-
school en de in 1881 gebouwde kapel met pastorie. 
Tegenwoordig is het pand in gebruik als inspiratie- en ontmoe-
tingscentrum voor diverse doelgroepen. In de kapel worden 
regelmatig concerten, voorstellingen en andere culture acti-
viteiten gehouden en de pastorie zijn o.a. diverse activiteiten 
voor mensen die de aansluiting met de maatschappij dreigen 
kwijt te raken. Maak een theatrale rondleiding mee met Thea-
tergroep Laborijn. De spelers leiden u rond door het hele pand 
waarbij onderweg scènes worden gespeeld uit de voorstelling 
‘Van zessen klaar’. Deze voorstelling gaat over wat werk voor 
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Op 9 september 2017 zal de schouwburg om 12.00 uur en om 
14.00 uur haar deuren openen voor het publiek voor een ge-
organiseerde rondleiding (duur 75 minuten). Het gebouw kan 
(daarbuiten) niet individueel worden bekeken. 
Belangstellenden krijgen een kijkje voor én achter de scher-
men van de verschillende podia die via een indrukwekkende 
trap met rode loper bereikbaar zijn. Ook is de trekkerwand ach-
ter het podium van de grote zaal te bewonderen. En ongetwij-
feld zal worden verteld over de gevelproblematiek en uitgelegd 
waarom het gebouw achter de hekken staat.
Meer informatie over Schouwburg Amphion vindt u op de 
website www.amphion.nl.

14 Schouwburg Amphion, Hofstraat 159, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, rondleidingen om 12.00 uur 
 en 14.00 uur.
Schouwburg Amphion organiseert op zaterdag 9 september 
twee rondleidingen.

Met twee zalen, de Rabobank Zaal (850 zitplaatsen) en De 
Gelderlander Zaal (290 zitplaatsen) biedt Amphion ruimte aan 
vele mensen uit Doetinchem en wijde omgeving. Met de bouw 
van het nieuwe Amphion aan de Hofstraat is door architecten-
bureau Mecanoo uit Delft een spraakmakend gebouw gereali-
seerd. In 2010 kon Amphion de deuren openen voor een groot 
publiek. De schouwburg werd begin 2017 voor de tweede maal 
uitgeroepen tot  ‘Beste Theater van Nederland’ (2012 en 2016) 
en in mei 2015 door de Volkskrant benoemd tot één van de 
beste vier (!) theaters van Nederland.

Foto: Simon Schutter
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verkrijgbaar (plus eventuele attributen die nodig zijn voor som-
mige opdrachten).
Daarnaast willen we - indien de weergoden ons goed gezind 
zijn - een picknick en oud-Hollandse spelen organiseren. 
Dit zal alleen op 9 september plaatsvinden, tussen 12.00 en 
15.00 uur. De kosten voor de picknick bedragen € 15,00 per 
persoon, minimale deelname 10 personen.
Website: www.villaruimzicht.nl

15 Hotel  Villa Ruimzicht, Ruimzichtlaan 150, Doetinchem
 Zaterdag 9 september en zondag 10 september 2017, 
 10.30 tot 16.30 uur.
Tijdens de Open Monumentendag 2017 zijn de Villa en het  
Arboretum op beide dagen geopend voor bezichtiging.
Het Arboretum rond Ruimzicht is waarschijnlijk aangelegd na 
1868, de datum van aankoop van de villa met bijbehorende 
grond door ds. Van Dijk. Het is zeer waarschijnlijk dat dominee 
Van Dijk zich intensief met de aanleg van de tuin 
heeft bezig gehouden. Het is niet bekend of er een 
tuin- of landschapsarchitect bij betrokken is geweest 
en ontwerptekeningen zijn evenmin beschikbaar. Er 
wordt vanuit gegaan dat het educatieve aspect een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de aanleg van de 
tuin, gezien het grote aantal boomsoorten dat zich 
hier bevindt. Het arboretum omvat ongeveer 50 ver-
schillende boomsoorten uit zowel binnen- als bui-
tenland. Enkele bomen zijn reeds 100 jaar oud. De 
elementen die het meest bepalend zijn voor het ka-
rakter van de tuin zijn de landschappelijk aangelegde 
vijver, de grote diversiteit aan boomsoorten en de 
situering van de villa precies op het midden van het 
terrein.
In het Arboretum is er een kinderspeurtocht die fa-
milies op eigen gelegenheid kunnen bewandelen. De 
opdrachtenboekjes zijn in het hotel bij de receptie 



25

rondleidingen vanaf 10.00 - 17.00 uur zowel op zaterdag als 
op zondag.
De Orangerie is open om wat te drinken en er staat een tv-
scherm opgesteld waar doorlopend de geschiedenis van De 
Kelder in beeld wordt gebracht.

Meer weten over kasteel De Kelder: www.kasteeldekelder.nl

16 Kasteel De Kelder + bijgebouwen
 Zaterdag 9 september en zondag 10 september 2017, 
 10.00 tot 17.00 uur.
Kasteel De Kelder, voorheen Havezate Hagen, is gebouwd in de 
15e eeuw.
Het vroegere gebouw bestond uit meerdere beuken en enkele 
torens en muren eromheen en was omring door water, het was 
een versterkt landhuis dat stond in een moerasgebied. In vroe-
ger tijden is het afgebrand en daarna is 1 beuk weer herbouwd. 
Resten van de overige gebouwen zijn in het weiland 
achter het kasteel in de grond gevonden. Ook aan de 
achterzijde is te zien dat er nog een gebouw aan vast 
heeft gestaan.
Na een tweede brand in 1934 is het gebouw opnieuw 
herbouwd en is de binnenzaal ontstaan, de zaal be-
stond in het verleden uit 3 kamers. Deze herbouw is 
gebeurd in de jaren 50 van de vorige eeuw op initi-
atief van de directeur van uitgeverij Misset. Het ge-
bouw is weer in ere hersteld en in de huidige vorm 
opgebouwd. Sinds 1975 is het eigendom van de hui-
dige bewoner jonkheer F.F.A. Beelaerts van Blokland. 
Tot de bijgebouwen horen ook het Koetshuis en de 
Orangerie waar regelmatig feesten en vergaderingen 
gehouden worden.
Kasteel De Kelder is normaal niet open voor bezich-
tiging maar tijdens Open Monumentendag  zijn er 
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17 Paskerk, Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.30 tot 16.30 uur.
“Op een ‘open plek met ruimte’ in Doetinchem, op de Pas, 
werd op 23 december1934 de kerk Onze Lieve Vrouw ten He-
melopneming, ook wel Paskerk genoemd, in gebruik 
genomen. Ze verving de veel te kleine kerk in de Waterstraat,” 
zo schrijft stadskenner, Theo Rougoor, in een folder over de 
Paskerk. Tegenwoordig is de kerk een van de twee centra van 
de grote regioparochie Maria Laetitia.

Er komen niet zo heel veel mensen meer in de kerk, het 
karakteristieke gedrongen profiel van de kerk zit echter 
onveranderd in ieders geheugen. Maar ja, dat is de buitenkant. 
Om het eigen karakter in je op te nemen en ervan te genieten, 
moet men naar binnen, waar de sfeervolle indirecte verlich-
ting de indrukwekkende ruimte in al haar fraaiheid laat zien. 
De deuren staan open. Komt u op of rond het hele uur, dan 
golft het orgelspel van Lau den Boer of Ton Sedee u al van ver 
tegemoet. Binnen zal blijken hoe lang het interieur u weet vast 
te houden. U krijgt, indien gewenst, informatie en uitleg. Mis-
schien is het dan net weer rond een heel uur, orgelmuziek be-
geleidt u naar buiten.

Website: www.maria-laetitia.nl 
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Ook op de Ambtsbegraafplaats speelt GRID GOUD van muziek-
theaterschool GRID een voorstelling over omgang met de dood 
door de tijd heen. Poëtische en persoonlijke scènes waarbij de 
dood wordt gevreesd en getrotseerd. 
Mensen herinnerd en geëerd. Een bewerking van de voorstel-
ling Ambtsgeheim, waarmee ze verleden najaar op de Ambts-
begraafplaats indruk maakten. 
Voorstellingen om 13.30 uur,  15.00 uur en 16.00 uur. 
 
Website; www.stadsenambtsbegraafplaats.nl

18  Stichting Behoud Stads- 
 en Ambtsbegraafplaats Doetinchem
Dit jaar vinden we onderdak op twee locaties met foto’s die 
Eric Brugman uit Doesburg, voor de stichting heeft gemaakt.
- In Het Nieuwe Dijkhuis, Burg. Van Nispenstraat 19-21, 
 7001 BS Doetinchem.
- In de St. Martinuskerk Wijnbergen, Doetinchemseweg 9, 
 7007 CA Doetinchem.

Speciale aandacht is er uiteraard voor het thema van dit jaar: 
Boeren, Burgers en Buitenlui... 

Enkele graven die te vinden zijn op de Stadsbegraafplaats 
(hoek Hofstraat/Ds. Van Dijkweg) en waarvan de namen onver- 
brekelijk verbonden zijn met de geschiedenis van onze stad 
zijn: Evert Jan Planten, Theodorus Josephus Belle of Charles 
Edy (de) Lacij.

Enkele graven die te vinden zijn op de Ambtsbegraafplaats 
(hoek dr. Hubernoodtstraat/Kennedylaan) en met bekende  
familienamen zijn: 
- familie Westerveld wonende op boerderij ’t Maatje 
 bij Gaanderen 
- Jacob Carel Remmelink woonde op de boerderij 
 Heinoorden te Langerak. 
- Derk Abbink, landbouwer te IJzevoorde.
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19 Muziekschool Oost-Gelderland, Bizetlaan 1, Doetinchem
 Zaterdag 9 september 2017, 10.00 tot 17.00 uur.
Kom en bezoek de Muziekschool aan de Bizetlaan, een ge-
meentelijk monument. Tijdens Open Monumentendag  houdt 
de muziekschool Open Huis. Rondleidingen zijn gedurende de 
hele dag mogelijk van 10.00  tot 17.00 uur. De muziekschool 
is qua gebouw nog altijd heel bijzonder. Het geheel heeft het 
karakter van een 'winkelstraat' met aan beide zijden diverse 
'muziekwinkels'. Aan het eind van deze winkelstraat komt men 
nog een popzaal tegen en een klassieke concertzaal. 
Demonstratielessen van het ambachtelijk leren muziek maken 
van 12.00 tot 15.00 uur. 
Naast demonstratielessen  zijn er in de gang en in de foyer 
foto-exposities van portretten, gemaakt door diverse foto-
grafen. Portretten van boeren, burgers en buitenlui. 

Website:
www.muziekschooloostgelderland.nl
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le tijdsbesteding en vergrijzing. Autarkie is een te gebruiken 
thema, zowel letterlijk als figuurlijk. Het onderzoek van de stu-
denten wordt gepresenteerd op de Open Monumentendag.
Programma:
- Rondleidingen bij voldoende animo.
- Presentatie van het werk van studenten van de 
 Design Academy Eindhoven. 
- Tentoonstelling van de historische ontwikkeling van 
 De Kruisberg door atelier Rijksbouwmeester.
- Informatie over de stand van zaken van de toekomstige 
 herontwikkeling van De Kruisberg.
- Om 15.00 uur zal er een toelichting zijn over het werk 
 van de studenten van de Masterafdelingen van Design 
 Academy Eindhoven, gevolgd door een toelichting op 
 de herontwikkelingsopgave door het Rijksvastgoedbedrijf. 
 Aansluitend is er dan de mogelijkheid om na te praten met 
 verschillende betrokkenen.

20 Voormalige Penitentiaire Inrichting ‘De Kruisberg’, 
 Klootsemastraat 1, Doetinchem
 Zaterdag 9 september, 10.30-16.30 uur.
De voormalige PI De Kruisberg staat leeg en het Rijk heeft na 
150 jaar gevangenisgebruik besloten om deze locatie af te 
stoten. In afwachting van verkoop en herontwikkeling van De 
Kruisberg is er nu de unieke kans om deze gebouwen, waar 
de rijke geschiedenis van buitenplaats tot gesticht zichtbaar 
wordt, te bekijken. 
De Kruisberg kent een lange voorgeschiedenis die met de bouw 
van het herenhuis in de 18e eeuw een fase inleidde, waaruit in 
de 19e eeuw het rijksopvoedingsgesticht is ontstaan, dat later 
plaats maakte voor de penitentiaire inrichting.
De enerverende geschiedenis van De Kruisberg is ook terug te 
zien in de gebouwen. Deze zijn continu onderhevig geweest aan 
nieuw beleid of nieuwe ideeën - waarbij weer andere ruimtes 
en gebouwen hoorden - zoals toen het rijksopvoedingsgesticht 
onder leiding stond van Jan Klootsema. Hij was internationaal 
gerenommeerd vanwege zijn vernieuwende inzichten in de 
toegepaste pedagogiek en onder zijn leiding kreeg het ROG de 
status van observatie(model)inrichting. 
In de aanloop van de herontwikkeling van De Kruisberg heb-
ben studenten van de Masterafdelingen van Design Academy 
Eindhoven, in opdracht van de Rijksbouwmeester, onderzoek 
gedaan naar toekomstmogelijkheden, met daaraan gekoppeld 
hedendaagse vragen met betrekking tot duurzaamheid, zinvol-
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Ruimte voor aantekeningen
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