
Open Monumentendag 2019
Doetinchem, Wehl, Nieuw-Wehl, Gaanderen

Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019 van 10.30 uur tot 16.30 uur

Plekken van plezier en Wederopbouw in de Achterhoek
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Deze uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van het Comité Open Monumentendag en is mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Doetinchem, de Oudheidkundige Vereniging Wehl, de Historische Vereniging Deutekom, 
het Naoberfonds Doetinchem, het Fonds Gemeentespaarbank Doetinchem en de adverteerders.
Wijzigingen voorbehouden.



is er meer aandacht en waardering 
voor het erfgoed uit die periode. De 
wederopbouwarchitectuur was niet 
alleen nieuw, maar vaak ook veelzeggend 
en typerend. Gezichtsbepalend voor 
de stad ook. Het is goed dat we die 
wederopbouwfase erkennen in onze 
visie op monumenten. Gebouwen uit die 
tijd zijn de monumenten van morgen. 

Persoonlijk heb ik ook gemerkt dat
de waarde van de leefomgeving en 
de aandacht voor de historie van gebouwen leeft, denk 
bijvoorbeeld maar aan de enthousiaste reacties bij de vondst 
van de kazemat. Graag nodig ik u uit om eens een kijkje te gaan 
nemen in dat bijzondere gebouw waar u misschien regelmatig 
langs wandelt of fietst, maar nog nooit naar binnen bent 
geweest. Laten wij met elkaar genieten van het plezier dat 
monumenten ons kunnen geven. Want één ding is zeker: onze 
gemeente kent vele bijzondere oude en nieuwe gebouwen 
die ons op veel verschillende manieren kunnen inspireren, 
ontroeren en verwonderen. Bekijk het met zorg samengestelde 
programma en wie weet komen we elkaar ergens tegen op een 
dergelijke bijzondere plek van plezier! 

Maureen Sluiter, wethouder cultuurhistorie

Het landelijke thema van Open Monumentendag 2019 is 
‘Plekken van plezier’: waar gaan mensen in hun vrije tijd naar 
toe? Van oudsher zijn theater, dierentuin, museum, park of 
café plaatsen waar mensen samenkomen en plezier met elkaar 
beleven. Niet zelden zijn deze ook gevestigd in monumentale 
gebouwen, in Doetinchem bijvoorbeeld is het Stadsmuseum 
gevestigd in het oude monumentale postkantoor. Regionaal is 
dit thema uitgebreid met de Wederopbouw, een zeer passend 
thema voor Doetinchem dat een mooie aansluiting kent bij 75 
jaar herdenken in de regio.

Dat er 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog aandacht is voor 
wederopbouwarchitectuur, is logisch en treffend tegelijk. 
De zware bombardementen aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog maakten niet alleen veel slachtoffers, maar 
lieten ook hun sporen na in de centra van dorpen, kernen en 
in onze stad. Veel historische panden werden verwoest, oude 
stads- en dorpsgezichten weggevaagd. Tegelijkertijd werden in 
die tijd ook panden gesloopt om de wederopbouw mogelijk te 
maken en een nieuwe stad te creëren. 

De letterlijke wederopbouw kenmerkte zich door grote 
snelheid. Lange tijd vond men de architectuur saai en gezapig, 
sommige gebouwen uit de wederopbouwtijd zijn alweer 
gesloopt of verbouwd. Nu zijn we bijna 75 jaar verder en zie 
je dat wederopbouw ook een cyclus kent, want inmiddels 

Een woord vooraf

Maureen Sluiter, 
wethouder cultuurhistorie
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De officiële opening van Open Monumentendag 2019 vindt 
op vrijdagavond, 13 september, plaats om 19.00 uur in de 
Muziekschool Oost-Gelderland. Iedere belangstellende is van 
harte welkom.

Thema’s van dit jaar zijn ‘Plekken van plezier’ en ‘Wederop-
bouw in de Achterhoek’
Het landelijke thema van Open Monumentendag 2019 is ‘Plek-
ken van plezier’. Daaronder kan men zich van alles voorstellen 
en wat voor de een plezierig is of was, kan voor een ander wel 
minder prettig geweest zijn. Typisch voorbeeld daarvan zijn 
scholen. We mogen echter hopen dat de muziekschool daarop 
een uitzondering vormt, d.w.z. dat daar voor iedereen het ple-
zier overheerst.
Daar komt nog bij dat het gebouw van de Muziekschool 
Oost-Gelderland in Doetinchem heel bijzonder is, het was de 
eerste als zodanig gebouwde muziekschool in Nederland en 
misschien wel in Europa. Officieel hoort het gebouw net niet 
meer tot de Wederopbouw, maar daarvan willen we ons tij-
dens deze Open Monumentendag eventjes niets aantrekken. 
Daarbij gaat het om het project ‘Een nieuwe tijd!’: het jaar van 
de Wederopbouw Achterhoek.
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Tijdens deze wandeling wordt er geroddeld over de wijk. U 
bent een uurtje samen onderweg.
Op zaterdag en zondag vertrekken de reisleiders om  
11.00, 13.00  en 15.00  uur bij het ‘clubhuis’ 
Fort Garry Horse, Torontostraat 67, 7007 BK Doetinchem.

Voor de wandeling met ontmoetingen en voorstellingen kunt u 
zich opgeven via www.theaterindehoop.nl

1A.  De Hoop en Wijnbergen
 Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019 
 11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Theatervoorstellingen over de Wederopbouw in huiskamers  
en andere plekken in de wijk De Hoop.

Theatermaker Jos Spijkers gaat in de wijk De Hoop kleine voor-
stellingen maken waarin de geschiedenis van de wijk en de  
wederopbouw centraal komen te staan. 

Elk huis (of iedere plek) heeft een eigen geschiedenis en ver-
haal. Hoe het was als kind in deze wijk op te groeien. Over de 
mensen die er wonen en woonden. Hoe de wijk werd opge-
bouwd en er samen werd geleefd. Hoe het huishouden eruit-
zag, het gezinsleven. Wat er door de jaren heen veranderde, 
door meer inkomen, de tijdgeest (feminisering en de hippe 
jaren 60.) Over de spullen van vroeger; de eerste auto, was- 
machine, douche, etc. Over ingrijpende gebeurtenissen in de 
wijk. We kijken terug naar de uitgangspunten van de wederop-
bouw bij het bouwen van de wijk en wat daar nu nog van terug 
te vinden is. En daarmee kijken we ook naar wat de mensen 
in de wijk nu verbindt. Al deze verhalen worden voornamelijk 
door mensen uit de wijk zelf verteld, in hun huiskamers en op 
andere plekken. Het publiek wandelt samen met ‘een reislei-
der’ van plek naar plek en ziet zo achter elkaar verschillende 
kleine voorstellingen. De naam van het clubhuis, Fort Garry Horse, 

herinnert aan de Canadese bevrijders.

Doetinchem
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1B.  Zaterdag 14 september 2019, 12.00 en 14.00 uur:
 Rondleiding op De Hoop en in Wijnbergen
Naast de theatervoorstellingen zal Abel Pieter de Vries,  
architect en zoon van Piet de Vries, die het merendeel van de 
woningen ontworpen heeft, op zaterdag om 12 en 14 uur een 
verhaal en wandeling maken en u naar de wijk laten kijken door 
zijn ogen.
Aansluitend gaat de voetreis, ook onder begeleiding met uitleg, 
langs de gemeentelijke monumenten in Wijnbergen. De kerk 
zal open zijn zodat ook het interieur te bezichtigen zal zijn. De 
St. Martinuskerk, het baarhuisje en de pastorie zijn gemeente-
lijke monumenten en het orgel is rijksmonument.

De vier ‘Oostenrijkse woningen’ 
zijn vlak na de oorlog gebouwd 
op De Hoop.

foto Johan te Boekhorst

St. Martinuskerk Wijnbergen

St. Martinuskerk Wijnbergen
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2.  Muziekschool Oost-Gelderland, Bizetlaan 1, Doetinchem.
 Vrijdagavond 13 september 19.00 uur, 
 opening Open Monumentendag 2019 
De opening van Open Monumentendag vindt op de vooravond 
plaats in de Muziekschool Oost-Gelderland. Iedere belangstel-
lende is welkom. Na en naast de welkomstwoorden zal er ook 
muziek worden gemaakt en zorgt Jos Spijkers voor het thea- 
trale element.Koffie, thee en een ander drankje worden u door 
de muziekschool aangeboden.

 Zaterdag 14 september 10.30 tot 16.30 uur
Kom en bezoek de Muziekschool aan de Bizetlaan, een ge-
meentelijk monument. Muziek maken is plezier. Samen muziek 
maken, is samen plezier. De muziekschool is één grote plek van 
plezier. Muziek maakt mensen blij. Bij de muziekschool kun je 
je dromen waar maken. Niet voor niets is onze slogan: Passie 
voor jouw glimlach en dromen. Bezoek Muziekschool Oost-Gel-
derland tijdens Open Monumentendag 2019. Rondleidingen 
zijn er gedurende de hele dag van 10.30  tot 16.30 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 po zaal tegen en een klassieke 
concertzaal. Natuurlijk wordt er ook muziek gemaakt op deze 
dag. 

Er zijn diverse gratis worshops en tusen 12.00 en 15.00 uur zijn 
er demonstratielessen van het leren muziek maken en dansen. 
www.muziekschooloostgelderland.nl

foto Johan te Boekhorst



6

Website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek3.  Excursies in het Natuurpark Overstegen.
 Zaterdag 14 september 2019
Speciaal ter gelegenheid van Open Monumentendag hou-
den gidsen van IVN afdeling De Oude IJsselstreek een tweetal  
wandelingen in het Natuurpark Overstegen en wel om 11.00 
en 14.00 uur. Startpunt bij de IVN vlag voor de ‘Groene Knoop’.

Park Overstegen is rond 1975 aangelegd en werd in het begin 
Bonanzapark genoemd. Vanaf 1995 is het grootste deel omge-
vormd naar een begraasde natuur met de naam Natuurpark 
Overstegen. Sindsdien wordt het park natuurlijk beheerd en 
ecologische processen kwamen in de plaats van het traditione-
le beheer van wekelijks maaien, kantensteken. Bomen bleven 
liggen, oevers van beken en vijvers werden natuurvriendelijk 
vergraven, poelen werden aangelegd. Schotse Hooglanders  
begrazen nu ongeveer twintig jaar permanent het park. 
Al enkele jaren krijgen zij zo nu en dan gezelschap van een kud-
de schapen die regelmatig door de stad trekt.
Naast de boerderij in het park ligt ‘De Groene Knoop’. Het is 
een terreintje met een Unit - het onderkomen voor de land-
schapsbeheergroep -, een gereedschapsschuur, de bijenstal  
’t Imkerhöfke en een wilde-plantentuintje. Het adres is  
Boddens Hosangstraat 100, 7002 JA Doetinchem.
‘De Groene Knoop’ is de werkbasis van de vrijwilligersgroep. 
Als beheergroep werken ze hier samen met het IVN, de KNNV 
en de Doetinchemse Bijenhoudersvereniging.

De Oude IJsselstreek
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Op nog geen vijf minuten lopen van treinstation, stadscentrum 
en de bekende dinsdag- en zaterdagmarkten van Doetinchem.

www.flexzonedoetinchem.nl

4.  Voormalig Belastingkantoor,  
 Louise de Colignystraat 11 Doetinchem
 Zaterdag 14 september 2019, 10.30 uur tot 16.30 uur.
De geschiedenis van het pand gaat terug tot de oorlogs- 
jaren. In 1941 werd vergunning ver-
leend tot de bouw van een nieuw kan-
toor voor de Rijks Belastingdienst, in 
1946 begon de bouw, zodat we hier te 
maken hebben met een gebouw uit de  
Wederopbouwtijd. Het is in baksteen op-
getrokken en staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst, onder meer vanwege de 
bijzonder authentieke trap, raampartijen 
en kluis.
Veel originele elementen zijn bewaard 
gebleven. Met respect voor deze geschie-
denis ademt het gebouw nu weer onder- 
nemerszin.
Sinds januari 2015 is het Ondernemers- 
centrum Doetinchem operationeel, een ini-
tiatief van ondernemer Janco Kock. 
Binnen het centrum is in juni 2015 een 
mooie, rustige werkomgeving gecreëerd. 
Ideaal om bezoek te ontvangen in een pro-
fessionele kantooromgeving in een pand 
met allure. 
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5.  Paskerk, Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
 Zaterdag 14 september 2019, 10.30 tot 16.30 uur.
Plekken van plezier, is dit thema van 2019 ook van toepas-
sing op de Paskerk? Ja, maar meer in de zin van ingehouden 
vreugde, zoals de naam van de parochie waartoe de Paskerk 
behoort, Maria Laetitia aangeeft. Misschien is dat ook wel de 
beste typering van de kerk, zoals ze zich presenteert aan de be-
zoeker, vooral wat het interieur betreft: een stil glanzende uit-
straling van schoonheid en blijdschap. De sfeervolle indirecte 
verlichting verwent je ogen. Om dat interieur heen de robuus-
te buitenkant van de kerk, die in 1934 werd gebouwd, maar 
die de indruk wekt daar al eeuwen te staan en de komende 
eeuwen niet van haar plaats te zullen gaan. De Paskerk is een 
van de twee zo genoemde eucharistische centra van de grote 
regioparochie, de kans dat ze blijft, is dus groot. Mooi! Kom 
kijken, hoe meer mensen haar in hun hart sluiten, hoe meer en 
langer ze ‘van ons’ in Doetinchem is. 

De deuren staan open. Kom je rond het hele uur, dan golft het 
orgelspel van Lau den Boer of Ton Sedee je tegemoet. Binnen 
zal blijken hoe lang het interieur je weet vast te houden. Wil je 
nadere informatie en uitleg, Ineke Aaldering staat voor je klaar. 
Anderen met koffie, thee en iets erbij.

Je gaat weg met een folder met voornamelijk de gedetailleerde 
beschrijving van stadskenner Theo Rougoor. 

En dan … op de tonen van het orgel lichtjes naar buiten.
Website: www.maria-laetitia.nl
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6.  Catharinakerk, Simonsplein 25, Doetinchem
 Zaterdag 14 september 2019, 10.30 tot 16.30 uur.
De Catharinakerk is tijdens Open Monumentendag op zaterdag 
14 september een plek van plezier. Nu was de beeldbepalende 
kerk van de stad Doetinchem altijd al een plek om van te 
genieten, vanwege zijn mooie interieur, de prachtige concerten 
en de interessante exposities die er regelmatig plaatsvinden. 
Maar de kerk is ook een plaats van bezinning en herdenking. 
Toch is er in de kerk altijd één die zichtbaar plezier heeft en dat 
is een heel klein clowntje hoog in de gewelven. Het maakt een 
lange neus naar het orgel. Waarom? Dat weten we niet, maar 
wel dat het bij mensen die hem zoeken voor veel vrolijkheid 
kan zorgen.
Orgelbouwer Flentrop uit Zaandam bouwde in 1952 het nieuwe 
orgel in de kerk. Het prachtige front van het orgel past precies 
binnen de gotische gewelven van de kerk. De roodkoperen 
pijpen aan de zijkanten contrasteren mooi met de zilverkleurige 
pijpen in het midden. 
Pas in 1963 was met de herbouw van de toren de restauratie 
geheel voltooid. De toren stond ditmaal niet meer in de kerk 
maar tegen de kerk aangebouwd. Hiervan is tijdens Open 
Monumentendag een indrukwekkende film te bekijken.
Tijdens Open Monumentendag zijn er een aantal korte 
optredens van het gezelligheidskoor Cantadoe o.l.v. Marjo 
Harmsen en het barbershopkoor Miracle Sound o.l.v. Els Peters.
www.catharinacultureel.nl
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Utrecht overal waar hij kwam plekken van plezier creëerde. 
Daar was het stadsbestuur zo verguld mee, dat hij daarvoor 
een  ambtelijke vergoeding kreeg.
www.catharinacultureel.nl

7. Driekoningenkapel, Gasthuissteeg 2, Doetinchem
 Zaterdag 14 september 2019, 10.30 tot 16.30 uur.
De Driekoningenkapel is een eenvoudig bakstenen kerkje aan 
de Gasthuissteeg. In de gevels vallen de gebrandschilderde 
ramen op, waarvan de middelste de aanbidding van de drie 
koningen uitbeeldt.
Oorspronkelijk was de kapel een onderdeel van het gasthuis, 
waarin vanaf het midden van de 14e eeuw armen werden 
ondersteund en doortrekkende vreemdelingen onderdak 
vonden. Ook was er een vertrek voor zieken. 
Achter in de kapel, rechtsboven in het gewelf bevindt zich nog 
het beeldje dat tijdens en na de beeldenstorm gespaard is 
gebleven.
Door het bombardement van maart 1945 op het historische 
centrum van Doetinchem raakte de kapel zwaar beschadigd. 
De herbouw van de kapel werd in 1950 voltooid. Kenmerkend 
is dat op het ranke torentje geen haan staat, maar een zwaan, 
het symbool van de lutheranen.
In 2008 fuseerden de lutheranen met de Protestantse 
Gemeente Doetinchem. In de zomerperiode wordt de kapel 
veel gebruikt voor exposities en concerten.
Tijdens Open Monumentendag vinden er muzikale voor-
stellingen plaats van het blokfluitensemble Vivente. Daarbij zal 
in het kader van het thema ‘plekken van plezier’ een verhaal 
over Jacob van Eijck worden verteld. Jacob van Eijck was een 
middeleeuwse straatmuzikant die met zijn blokfluit in de stad 



11

In de 19e eeuw woonde hier de gemeenteveldwachter. De ge-
vangenis zelf had toen al zijn functie verloren en deed dienst 
als schoollokaal en opbergplaats voor de brandspuit. ’t Gevang 
is gedeeltelijk gebouwd op de fundamenten van de oude stads-
muur. Onder het plavuizen vloeroppervlak bevinden zich zeven 
putten, die leden van de (‘Historische Vereniging’) Deutekom 
in 1977 hebben uitgegraven.” www.hetgevang.nl

8.  ’t Gevang, Nieuwstad 76, Doetinchem
 Zaterdag 14 september en zondag 15 september 
 2019, vanaf 10.30 uur.
’t Gevang, gebouwd in 1766 als het provinciaal ‘gevangenhuis’ 
is open voor publiek. Wilt u rondkijken in het gebouw of zich op 
de eerste etage door middel van een doorlopende presentatie 
een beeld vormen van de rijke geschiedenis van het gebouw en 
de vele functies die het heeft vervuld gedurende de afgelopen 
250 jaar? U bent van harte welkom!
Voor de kinderen hebben wij op Open Monumentendag een 
leuke uitdaging: “ONTSNAP UIT HET GEVANG!” Een uitdaging 
voor ieder die van puzzels en raadsels houdt en zich op deze 
manier kan bevrijden uit het kantoor van de gevangenis-
directeur.
In ’n Moment voor een Monument (Rob Lureman e.a., pag. 23, 
Doetinchem 1985)  vinden we de volgende gegevens: “Sober 
en somber, echt ogend als een gevangenis, is het 18e eeuwse 
bakstenen gebouw aan de Nieuwstad. Het Gelders wapen bo-
ven de voormalige zandstenen ingang duidt op de (beperkte) 
regionale betekenis die dit  ‘gevangenhuys’ met zijn dikke tra-
lies had binnen het Landdrostambt Zutphen. 
De oorspronkelijke gevangenis was te vinden op de verdieping 
van het rechterdeel. Op de begane grond deed het midden-
gedeelte dienst als ‘boerenwacht’. Het vriendelijker uitziende 
linkergedeelte, met empireramen en houten deurlijst, was het 
onderkomen van de cipier. 
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Voor het programma verwijzen 
wij eveneens naar onze website 
en de sociale media. Ook ligt het 
programma vanaf 1 september 
bij de VVV.
Voor meer informatie: 
www.stadsmuseumdoetinchem.nl 
en telefoonnummer 0314-335557.

9.  Stadsmuseum, Burgemeester Van Nispenstraat 2, 
 Doetinchem.
 Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019, 
 geopend van 10 uur tot 17 uur.
Het stadsmuseum staat aan de vooravond van het 100 jarig 
bestaan van het prachtige pand waarin het museum gevestigd 
is, in 2020. Het Stadsmuseum is gevestigd in het oude 
Postkantoor. Er is natuurlijk aandacht voor het Postverleden. 
De grote rode brievenbus bij de ingang van het museum doet 
ook mee omdat een kaart natuurlijk altijd voor plezier zorgt.
Tijdens Open Monumentendag wordt aan dit 100-jarig bestaan 
alvast aandacht geschonken door u mee te nemen in de 
architectuur van de Amsterdamse Schoolstijl. De Amsterdamse 
School is een stijl in de bouwkunst in de periode van de 
Moderne Bouwkunst. Het is voor Doetinchem dan ook een 
uniek bouwwerk dat gelukkig bewaard is gebleven.
Op zondag zijn rondleiders aanwezig die u alles over deze 
bouwstijl kunnen vertellen. En zal er een lezing worden 
gehouden over deze bijzondere bouwstijl door een architect. 
Aangevuld met beeld- en filmmateriaal zal het 100 jarig bestaan 
van het gebouw al een beetje worden gevierd.  
Wie geïnteresseerd is in de kazemat kan haar/zijn hart ophalen 
aan de mini expositie (beeld en geluid) die tijdens dit weekend 
hierover te zien (en horen) is. 
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10. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, 
 IJsselkade 13 te Doetinchem
 Zaterdag 14 september 2019, 10.30 tot 16.30 uur
 Wederopbouwimpressies in ’t Brewinc en een terugblik 
 op de Algemene Technische School
Op verschillende podia in ’t Brewinc presenteert het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers diverse aspecten uit de we-
deropbouwperiode en uit de geschiedenis van de Algemene 
Technische School voor Doetinchem en omstreken (ATS) die tot 
2009 in ’t Brewinc was gevestigd.
Interviews met oud-leraren en oud-leerlingen van de ATS, acts, 
foto’s, films, korte lezingen en live muziek brengen u terug naar 
de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw.
Vindt u het leuk om uw favoriete platen uit die tijd mee te  
nemen? Dat kan. Op verschillende plekken in ’t Brewinc staan 
pick-ups voor u klaar en introduceren diskjockeys uw plaat. 

Van 10.30 tot 16.30 uur is er tevens een grote streekboeken-
markt. 
Voor het volledige programma en tijden, zie www.ecal.nu
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plek van de villa zelf te ervaren onder het genot van koffie met 
vers gebak tegen een speciale prijs.
In het Arboretum is er een kinderspeurtocht die families zelf 
kunnen bewandelen. De opdrachtenboekjes zijn in het hotel bij 
de receptie verkrijgbaar. www.hotelvillaruimzicht.nl

11.  Villa Ruimzicht. De  plek van plezier - vroeger en nu. 
 Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019,
 10.30 uur tot 16.30 uur.
Tijdens de Open Monumentendag 2019 zijn de Villa en het  
Arboretum op beide dagen geopend voor bezichtiging.
Het Arboretum in het park rond Ruimzicht is waarschijnlijk 
aangelegd na 1868, de datum van aankoop van de villa met 
bijbehorende grond door ds. Van Dijk. Het is zeer waarschijn-
lijk dat dominee Van Dijk zich intensief met de aanleg van de 
tuin heeft bezig gehouden. Er wordt vanuit gegaan dat het edu- 
catieve aspect een belangrijke rol heeft gespeeld bij de aanleg 
van de tuin. Waarschijnlijk is die aanname gebaseerd op het 
grote aantal boomsoorten die zich hier bevinden. Het arbore-
tum omvat ongeveer 50 verschillende boomsoorten uit zowel 
binnen- als buitenland. Enkele bomen zijn reeds 100 jaar oud. 
De Honingboom (Sophora japonica), de Moeraseik (Quercus 
palustris) en de Witte treurmoerbei (Morus alba ‘Pendula’) 
worden in de Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsar-
chitectuur aangemerkt als bijzondere bomen. De elementen 
die het meest bepalend zijn voor het karakter van de tuin zijn 
de landschappelijk aangelegde vijver, de grote diversiteit aan 
boomsoorten en de situering van de villa precies op het mid-
den van het terrein. 
Dit jaar wordt de bezoeker meegenomen naar de tijd waar  
ds. Van Dijk het internaat runde voor leerlingen aan het  
Stedelijk Gymnasium. Om vervolgens de mooie en plezierige 
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De Kruisberggevangenis doet mee als tegenhanger van de 
plekken van plezier. Gezegd kan worden dat De Kruisberg bij 
uitstek een plek van onplezier is geweest. Tijdens de open 
dag kunt u heel even het gevoel krijgen van dit onplezier als u 
wordt opgesloten in een van de oude kerkercellen.

12.  De Kruisberg, voorheen gevangenis, Klootsemastraat 1, 
 Doetinchem en een kunstmanifestatie van het Web in de 
 ‘flat’
 Zaterdag 14 september 2019, van 10.30 tot 17.00 uur. 
Tijdens Open Monumentendag kunt u alle monumentale 
gebouwen van dit mooie terrein bekijken. De geschiedenis van 
De Kruisberg begon in het jaar 1470, toen de nonnen van het 
klooster Sion een groot houten kruis op de “berg” plaatsten. 
In de archieven is van de eeuwen daarna weinig te vinden. 
Pas in 1693 wordt er geregistreerd dat de heer Baackman en 
mevrouw Anna van Wildenraath De Kruisberg in eigendom 
hebben. Toen was het niets meer dan een boerderij met een 
aangebouwde herenkamer. Het middelste gedeelte van de 
huidige bebouwing, inclusief de grachten, zijn het oudst en 
tussen 1720 en 1740 gebouwd en aangelegd. De jaren daarna 
is De Kruisberg door enkele vooraanstaande families bewoond 
geweest tot in 1795 de Franse tijd aanbrak en het huis gebruikt 
werd als militair hospitaal. Na de Franse tijd is het huis weer 
permanent bewoond. In 1863 is De Kruisberg geveild en het 
omgrachte herenhuis incl. 25 hectare werd aangekocht door 
het rijk. Dit betekende het einde van De Kruisberg als landhuis 
en het begin van een lange geschiedenis als jeugdgevangenis, 
opvoedingsgesticht en met korte andere bestemmingen. 
Tijdens Open Monumentendag vindt u op alle gebouwen 
informatie over de geschiedenis en zijn bewoners www.dekruisberggevangenis.nl
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Kunstenaarsnetwerk het Web
Zaterdag 14 september 2019, 10.30 tot 16.30 uur
Kunstenaarsnetwerk het Web heeft een nieuwe, tijdelijke  
locatie gevonden in De Kruisberg in het gebouw dat wel 
‘de flat’ wordt genoemd. Deze plek is met zijn interessante  
interieur een inspiratiebron voor creatieve geesten.
Tijdens Open Monumentendag vindt er een kunstmanifestatie 
plaats. Kunstenaars uit Doetinchem en de regio zullen daar een 
selectie van hun werk exposeren. Bovendien zal een aantal van 
hen een demonstratie geven. www.hetwebdoetinchem.nl




BUREAU VOOR CULTUURHISTORISCH EN BOUWHISTORISCH  

ONDERZOEK EN ADVIES BIJ VERBOUWING OF HERBESTEMMING 

 

www.tijdbeeld.com 

j.vromen@belfortcultuurhistorie.nl 

het web kunstenaarsnetwerk
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Bezoek Wehl en Nieuw-Wehl
Het weekendprogramma zorgt ervoor dat u de monumenten 
in Wehl en Nieuw- Wehl weer kunt ervaren als Plekken van 
Plezier! Op zaterdag 14 en zondag 15 september kunt u de 
Stoomtimmerfabriek en de Graansilo bezoeken, monumentale 
panden in de Grotestraat (nr 13-19) bekijken en de boerderij 
De Negelaer opnieuw beleven. Er is een “architect Damen”-
fietsroute langs de architectuur van weleer (start en route bij 
de Stoomtimmerfabriek), zaag-demonstraties, verschillende 
exposities van de Oudheidkundige Vereniging Wehl en 
kunstexposities ingericht o.a. door kunstenaars Els Lemkes en 
Hanneke Vleugel.
Op zaterdag en zondag zijn er in de silo optredens van 
toneelgroep NIWETO. Dit jaar belooft NIWETO op zondag 
dubbel plezier: zij hebben ABBA omarmd. Voor u betekent 
dit op zondag plaatsnemen in de muzikale en lokale pret. Op 
zaterdag brengt NIWETO vol enthousiasme een ander stuk 
over de bekende Wehlenaar architect Damen. Karin & Caroline 
spelen hun energieke cabaretvoorstelling. U kunt zelf een 
workshop keramiek volgen bij De Negelaer (kosten 15 euro). 
Op de Grotestraat is het KunstKwartier ingericht en starten op 
zondagmiddag de festiviteiten behorende bij ‘Het rondje om 
de kerk’. Daarnaast is de escaperoom twee dagen geopend 
voor publiek en gratis toegankelijk. 
De 40 minuten durende experience is gemaakt op basis van het 
siloverhaal. Ook zijn er films te zien op verschillende locaties.

Wehl en Nieuw-Wehl
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De geweldige ruimte, het prachtige hoge plafond en de vele 
authentieke details maken de graansilotoren bij uitstek  
geschikt als plek voor inspiratie. In enige kantoren zijn creatieve 
ondernemers gevestigd, waardoor de silo een zeer invloedrijke 
plek van plezier is geworden. Op beide dagen kunt u tijdens de 
rondleiding aan de eigenaar of de architect al uw vragen stellen 
over de restauratie van de silo tot het pand dat het nu is. 
Een documentaire van Andere Tijden over het leven in de jaren 
vijftig wordt continu vertoond, u kunt even de wereld instap-
pen van een land in spanning tussen traditie en vernieuwing in 
de intense periode van wederopbouw.

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

13.  Graansilo Wehl, silotoren als monument van 
 Wederopbouw 1956,
 Raphaelstraat 1, 7031 BA Wehl (naast treinstation)
 Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019, 
 10.00 - 17.00 uur
Thema’s van dit weekend zijn Plekken van plezier en Wederop-
bouw! De graansilo van Wehl heeft een belangrijke rol vervuld 
voor de landbouw. Van een afstand lijkt het in Wehl om één ge-
bouw te gaan, dichterbij worden er echter meer fases van voor 
en na de wederopbouwperiode (1914-1956) zichtbaar. Deze 
fases vormen een weerspiegeling van de maatschappelijke en 
landbouwkundige ontwikkelingen. Gezamenlijke inkoop en 
opslag van kunstmest was in eerste instantie de belangrijkste 
activiteit en daarmee beïnvloedde de coöperatie op haar beurt 
weer de akkerbouwontwikkelingen om de silo heen. 
In 2011 is de silo door eigenaar BOEi gerestaureerd. 

Programma zaterdag 14 september 
10-17 uur  Doorlopende exposities + film
10-17 uur  Escaperoom Graansilo Wehl 
12.00 uur  Rondleiding door de silo  
14.30 uur  Optreden toneelgroep Niweto 
15.00 uur  Presentatie Graansilo OKV Wehl
15.30 uur  Optreden toneelgroep Niweto 
16.00 uur  Cabaret Karin&Caroline 
16.30 uur  Rondleiding door de silo  

 Programma zondag 15 september
10-17 uur  Doorlopende exposities + film
10-17 uur  Escaperoom Graansilo Wehl
12.00 uur  Cabaret Karin&Caroline
13.30 uur  Optreden toneelgroep Niweto
14.00 uur  Rondleiding door de silo
14.30 uur  Optreden toneelgroep Niweto
15.30 uur  Optreden toneelgroep Niweto
16.00 uur  Cabaret Karin&Caroline
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Karin & Caroline

Thema Huisje Boompje Vogeltje 
Hanneke Vleugel

Thema Linnen Els Lemkes
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Veelzijdigheid
Op het pand staat met mooie letters “Stoom Timmer Fabriek” 
maar naast de timmerwerkplaats was er in het souterrain ook 
nog een maalderij, fietsenmakerij en een boerderij en later ook 
nog een zagerij. Met deze diversiteit aan bedrijven had hij voor 
zijn zonen werk gecreëerd in het pand. 

Zelfvoorzienend
Afval kende men niet, zo was er voor alles een markt. Het af- 
valhout werd gebruikt voor het stoken van de stoommachine, 
het eiken zaagsel ging naar de slager voor het roken van rook-
vlees en het overige zaagsel ging naar de leerlooierijen.
Met de stoommachine werd alles aangedreven vanuit het  
souterrain onder de werkplaats. Alle machines zijn nog aan- 
wezig en de raamzaagmachine is zelfs nog functioneel al is het 
nu wel op een elektromotor. Tijdens Open Monumentendag 
zal er op zaterdag en zondag gezaagd worden.

Programma zaterdag 14 en zondag 15 september                 
10-17 uur  Doorlopende exposities + film                         
10-17 uur  Demonstratie zagen
10-17 uur  Rondleiding door de Stoom Timmer Fabriek                                          
11.00 uur  Fietstocht langs de “Damen- panden”                            
13.00 uur  Fietstocht langs de “Damen- panden”           
15.00 uur  Fietstocht langs de “Damen- panden”

14.  Stoomtimmerfabriek, Stationsstraat, te Wehl.
 Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019, 
 10.00 uur tot 17.00 uur: continu programma van fiets- 
 tocht, demonstraties, expositie en film OKV Wehl
 “Panden van Damen”
Deze dagen nemen de nazaten van de architect Th.W.A. Damen 
u mee op de fiets langs openbare gebouwen en woonhuizen 
en volgen we het werk dat hij getekend en/of gebouwd heeft.  
Op een locatie langs de route wordt hij ‘opnieuw tot leven ge-
wekt’ met een theatrale lezing over al zijn werk en inspiraties. 
Gespeeld door Frank Vonk en geregisseerd door Jos Spijkers.

Th.W.A. Damen  
Begonnen als timmerman met een klein bedrijf aan de Didam-
seweg groeide hij al snel uit tot een volwaardig aannemer. Hij 
vond de mogelijkheid tot uitbreiding van zijn bedrijf in de koop 
van een stuk grond gelegen aan het spoor. 
In deze timmerfabriek maakte hij al het benodigde timmer-
werk zoals kaphout, kozijnen, ramen en deuren maar ook in-
bouwkasten en schouwen.  Hij maakte niet alleen de werkte-
keningen voor de werkplaats maar ook als architect  tekende 
hij mooie gebouwen.  
Gebouwen die in stijl ook goed te herkennen zijn als “panden 
van Damen”.
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der  gehouden expositie In ‘Ons Huis’ van winkels in Wehl en 
Nieuw-Wehl.
Tijdens de gehele dag is er een keramiekexpositie. De privéver-
zameling van Trudy Volman wordt tentoongesteld. Er zullen ke-
ramische voorwerpen te zien zijn, van een aantal keramisten, 
pottenbakkers en aardewerkfabrieken uit de regio en daarbui-
ten.   Denk hierbij aan de Vorm Doetinchem, het Gouds plateel, 
het Delfts aardewerk, het Fries kerfsnede en het Limburgse 
terraco en nog zoveel meer. Kijk voor meer informatie op de 
website www.negelaer-creatief.nl 
Verder is het voor elke creatieveling mogelijk om een kerami-
sche vlinder te drybrushen of te glazuren. Voor deze workshop 
is het wenselijk u van te voren aan te melden op bovenge-
noemde website. Kosten voor materiaal en begeleiding zijn 15 
euro per persoon.

15.  Boerderij De Negelaer, Mgr. Hendriksenstraat 25, 
 Nieuw-Wehl
 Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019, 
 10.30 - 16.30 uur: continu programma van workshop 
 keramiek, rondleidingen, kruideniersexpositie OVW 
 en keramiekexpositie.
Deze historische boerderij draagt de naam “De Negelaer” en 
is plaatselijk beter bekend onder de naam “De Negelder”. 
Deze laatste naam komt voor op de oude kadastrale kaarten. 
De boerderij  is een rijksmonument, net als de schuur die ach-
ter de boerderij staat. Op kadastrale kaarten uit 1735 en 1865 
komt de boerderij al voor. Ook een recent historisch onderzoek, 
toont aan dat het om een zeer oude boerderij gaat. Uit dit on-
derzoek blijkt dat de boerderij en bijbehorende schuur, door 
de eeuwen heen verschillende verbouwingen hebben onder-
gaan, waardoor de huidige samenstelling is ontstaan. Tijdens 
de Open Monumentendagen wordt hier in een rondleiding uit-
gebreid op ingegaan. Voor het restaureren van de schuur zijn 
de eerste stappen ondernomen.  
De boerderij is omgeven door een sier- en groentetuin.  En er 
zijn op een 3-tal plaatsen onderkomens voor bijenkasten ge-
maakt. Voor de leefomgeving van de bijen is rekening gehou-
den met de aanplant van de tuin. 
Op de Open Monumentendagen wordt er bij de boerderij een 
expositie ingericht over de inmiddels verdwenen (kruideniers)
winkeltjes in Nieuw-Wehl. Dit is een gedeelte van een eer-
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Die nam de inzamelingsacties voortvarend ter hand. O.a. col-
lecteerde hij op tenminste 170 bruiloften - over ‘Plekken van 
plezier’ gesproken! 
De kerk was in het voorjaar van 1952 af. Wie de kerk bezoekt, 
zal vooral de ruimtelijke werking van het ontwerp opvallen:  
er is een basiliekvorm toegepast, met lagere zijbeuken. Die  
zijbeuken bieden bij de juiste lichtinval een prachtig doorkijkje. 
Let ook op de gemetselde decoraties in de muren en op de 
houten dakconstructie die niet achter een plafond of gewelven 
is weggewerkt. Daardoor bezit de ruimte nauwelijks galm, en 
dat maakt(e) de kerk geliefd bij koorzangers. 
Barstten de kerken in de jaren ’50 door een frequente kerkgang 
van vrijwel iedere katholiek uit hun voegen, tegenwoordig is 
een omgekeerde beweging gaande. De ontkerkelijking en de 
soepeler omgang met kerkbezoek maakten veel kerken over-
bodig. Zo ook de Augustinuskerk, die in 2014 buiten gebruik 
werd gesteld. De kerk is thans in het bezit van een jong echt-
paar, dat in het parochiecentrum is gaan wonen. Zij beheren de 
Augustinus liefdevol en met respect. Al is het wel wennen als 
je de garderobe van mevrouw in een biechtstoel aantreft en de 
wasmachine in een hoekje achterin. 

16.  Sint Augustinuskerk, Van Damstraat 17, Gaanderen
 Zaterdag 14 september 2019 10.30 uur tot 16.30 uur.
De St. Augustinuskerk in Gaanderen is een gebouw in de  
typische wederopbouwstijl. Eenvoudig en sober, maar met 
fraaie details, vooral in het metselwerk. De kerk is gebouwd 
in 1951-’52. De Enschedese architect Johan Sluijmer, een 
specialist in kerken, maakte het ontwerp. Zeker 23 kerk- 
gebouwen, voornamelijk in Gelderland en Overijssel, zijn door 
hem gebouwd, gerestaureerd of gerenoveerd. Er was in de 
jaren’50 veel werk in de kerkenbouw, doordat kerken in puin 
lagen en gevolge van de Tweede Wereldoorlog, maar ook door-
dat de bevolking in de naoorlogse jaren explosief toenam: de 
babyboom. 
In de strikte betekenis van het woord was de Augustinus 
geen wederopbouw, daar er voordien geen kerkgebouw had  
gestaan op deze plek of vlak daarbij. De kerk was te danken 
aan de bevolkingsgroei van Gaanderen, aangewakkerd door 
de toenemende werkgelegenheid op de beide grote ijzerwerk- 
gevers van het dorp: Vulcaansoord en Pelgrim. Er bestond in 
het overwegend katholieke dorp al een kerk aan de Kerkstraat: 
de Martinus (uit 1914). Die had weliswaar 670 zitplaatsen, 
maar was rond de oorlogsjaren al gauw te klein. In 1945 werd 
er een comité Parochie Gaanderen Zuid opgericht dat ijverig 
geld inzamelde voor een nieuwe kerk en in november 1947  
benoemde de aartsbisschop een nieuwe kapelaan in  
Gaanderen, tevens bouwpastoor: P.J. Röling. 

Gaanderen
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 In 2017 schreef de ruimtelijk adviseur van de 
 gemeente Doetinchem: 
 “De St. Augustinuskerk is in de periode 1951-1952 
 gebouwd. De kerk is opgezet als karakteristieke drie-
 beukige bakstenen basiliek in traditionalistische stijl. 
 Het gebouw heeft geen status als rijksmonument of 
 gemeentelijk monument. De kerk is wel een bijzonder 
 bouwkundig object welke samen met de oude pastorie-
 woning, het parochiecentrum en de (groene) begraaf-
 plaats een waardevol stedenbouwkundig ensemble 
 vormt.” (John Westerdiep)

Plek van plezier in Gaanderen
Elk jaar wordt tegelijk met Open Monumentendag de  
Gaanderse kermis gehouden, zodat de Gaandenaren nauwe-
lijks tijd over hebben voor een OMD-evenement. Zo’n traditie-
rijke kermis is zelf een monument geworden en vanwege het 
gebeuren in de open lucht al helemaal een ‘Open monument’.
Omdat dit jaar het thema van OMD Plekken van plezier is, kun-
nen we niet om deze kermis heen. Op beide dagen geopend, is 
dit een aanrader.

Een kijkje door de zijbeuk.
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Ruimte voor aantekeningen
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Ruimte voor aantekeningen



29

Ruimte voor aantekeningen




