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Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 118, september 2016

Alle correspondentie: Postbus 1, 6980 AA  Doesburg - of E-mail: info@deroodetooren.nl

Stad en Ambt Doesborgh: historische vereniging voor Doesburg, Angerlo, Bingerden, Giesbeek, Lathum,

Bahr, Bevermeer, Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

In dit nummer:
- donderdag 22 september: Lezing ‘de Romeinse Limes’, drs. Jan Verhagen
- zaterdag 24 september: Vestingwandeling, opgave t/m 23 september
- zaterdag 22 oktober: Gelderse museumdag ook in De Roode Tooren
- zaterdag 22 oktober: Twee speciale Vestingwandelingen
- donderdag 27 oktober: Lezing ‘Sint Maarten 316-2016’, Tony Vaessen
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Lezing donderdag 22 september 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

DE ROMEINSE LIMES EN WATERWERKEN IN
GELDERLAND

door drs. Jan Verhagen te Zevenaar

De streek de Liemers is van oudsher een tussengebied tussen het Rivierengebied,
de Veluwe en de Achterhoek. Liemers komt van het Latijnse woord voor grens:
Limes. Deze rijksgrens stamt nog uit de tijd van de Romeinen, evenals de tot de
verbeelding sprekende waterwerken zoals de Drususdam en Drususgracht.
Aan de hand van opgravingen en beelden wordt nu een overzicht gegeven van de
wijze waarop mensen vanaf de prehistorie in dit gebied wisten te overleven. Een
van de ontdekkingen is die van de resten van de middeleeuwse burcht: Sevenaer.
Deze burcht had muren van wel bijna 5 meter dik!

Jan Verhagen is bezig met een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit met
als onderwerp: de Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta. Dit onderzoek
heeft al een aantal nieuwe bevindingen opgeleverd. Ook voor de Romeinse plaats-
namen in Gelderland heeft de spreker een nieuwe identificatie ontwikkeld. Hier
blijken oude theorieën over dit onderwerp te sneuvelen.

Jan Verhagen (geboren in 1949) werkte als docent biologie en plaatsvervangend
rector aan het Liemers College te Zevenaar. Hij is vanaf 1979 actief in de vrij-
willige archeologie, sinds 2004 is hij ook beroepsmatig actief. Jan publiceert
over de regionale archeologie en presenteert dit op verschillende manieren aan
het publiek.

Drs. Jan Verhagen
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De gevonden romeinse grafsteen met de vermelding Carvio (Herwen)

DE ROMEINSE LIMES EN WATERWERKEN IN

GELDERLAND

Lezing door drs. Jan Verhagen te Zevenaar

op donderdag 22 september 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg;

leden gratis, niet-leden Euro 5,- p.p.

VESTINGWANDELING OP 24 SEPTEMBER A.S.

Overeenkomstig ons jaarprogramma staat er op zaterdag 24 september
weer een speciale Vestingwandeling op het programma.

We vertrekken hiervoor om 10.00 uur vanonder het viaduct bij de
Coehoornsingel en Van Middachtenweg.

De rondwandeling duurt ongeveer 11/2 uur en besteedt aandacht aan de
vestinggeschiedenis en de natuurhistorische aspecten van de Hoge Linie.

Deelnemers dienen zich wel vooraf op te geven bij het museum.
Telefonisch (tijdens openingsuren) 0313-474265; of per email:

museum@deroodetooren.nl. Opgave kan tot en met 23 september.
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Lezing donderdag 27 oktober 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

SINT MAARTEN 316-2016

STADSPATROON VAN DOESBURG

door Tony Vaessen te Lommel (België)

Binnenkort wordt er in verschillende delen van ons land weer aandacht besteed
aan Sint Maarten. Rondom zijn sterfdag op 11 november gaan vele kinderen
weer met hun lichtjes langs de deuren. Ook in Doesburg en omgeving. Het is dit
jaar precies 1700 jaar geleden dat Sint Maarten in Hongarije werd geboren.
Vandaar deze lezing.
De Heilige Martinus diende als militair in het Romeinse leger en werd na vijf-
entwintig jaar krijgsdienst christen en later kluizenaar. Hij is bekend als Sint
Martinus, de heilige bisschop van Tours in Frankrijk. Maar hij is het meest
bekend door zijn daad van barmhartigheid toen hij als Romeins militair, op een
koude dag, bij de stadspoort van Amiens zijn rode soldatenmantel deelde met een
arme naakte bedelaar. In een droom nadien, zag hij dat hij zijn halve mantel met

Sint Maarten met bedelaar, gravure 17e eeuw
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Jezus had gedeeld. Hij verliet toen het leger, liet zich dopen en werd kluizenaar
in Ligugé bij Poitiers. Later werd hij bisschop van Tours en overleed op een van
zijn reizen in 397 in Candes.
Al snel werd hij wegens zijn voorbeeldig leven heilig verklaard en stond in hoog
aanzien bij de toenmalige Frankische machtshebbers. Toen deze Franken onze
Lage Landen veroverden en ook in Utrecht op het huidige Domplein het voor-
malige Romeinse castellum in bezit namen, bouwden zij daar een kerkje.
Wanneer de Angelsaksische missionaris Sint Willibrord in de zevende eeuw naar
de Lage Landen komt om deze te kerstenen, vestigt hij zich in dit oude castel-
lum; het begin van de Utrechtse domkerk. Sint Willibrord en Sint Bonifatius ver-
binden Sint Maarten voorgoed met Utrecht. Hij werd de schutspatroon van de
stad Utrecht, regio en kerk. Ook werd hij de stadspatroon van Doesburg. 
Vroeger moest je er katholiek voor zijn. Maar er zullen niet veel kinderen zijn die
op de avond van 10 of 11 november devote gedachten wijden aan de heilige Sint
Maarten. Dat feest is er toch in de eerste plaats voor zingen bij de deuren, bood-
schappentassen vol spekjes, minirepen en lolly’s. Tegenwoordig heeft het
gebruik zich losgezongen van de kerk en is de viering vaak niet meer te onder-
scheiden van het kortgeleden uit Amerika geïmporteerde Halloween. Alles vol-
gens het eenvoudige schema: lichtje-liedje-snoepje. Er zijn ook andere manieren
om Sint Maarten te vieren. Kleurige lampionoptochten, vreugdevuren en zelfs
door weg te geven in plaats van te ontvangen. Alles ter ere van de heilige Sint
Maarten. Maar wie weet nog wie dat was? 

SINT MAARTEN 316-2016

STADSPATROON VAN DOESBURG

Lezing door Tony Vaessen te Lommel (B),

op donderdag 27 oktober 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg;

leden gratis, niet-leden Euro 5,- p.p.

Sint Maarten snijdt een stuk van zijn jas af om aan een bedelaar te geven, olieverf op paneel
door Joost Cornelisz. Droochsloot, 1623
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GELDERSE MUSEUMDAG 22 OKTOBER IN MUSEUM

Ook dit jaar wordt er in onze provincie weer de Gelderse Museumdag georganiseerd.
Het thema van dit jaar is gelijk aan dat van de Maand van de Geschiedenis: grenzen.
Vanaf de allereerste Gelderse Museumdag neemt Streekmuseum De Roode Tooren al
deel. De bij het thema passende activiteiten zijn met name gericht op (klein-)kinde-
ren met (groot-)ouders. De manifestatie vindt plaats van 11.00-16.30 uur.

De komst van de stoomtram grensverleggend voor Oost-Gelderland
De tentoonstelling ‘Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’ geeft een beeld van een
van de eerste stoomtramlijnen in ons land. De goederentramlijn Doesburg-
Doetinchem is zelfs de lijn die in ons land het langste in exploitatie is gebleven. De
aanleg van de tramverbinding zorgde voor ontsluiting van de Achterhoek en mag
zeker grensverleggend worden genoemd. Zelfs de schipbrug over de IJssel bij
Doesburg kon door de tram worden bereden en vormde geen beletsel meer voor het
verkeer. Personen- en goederenvervoer zorgden er mede voor dat de regio werd ont-
sloten. Een belemmering, een grens werd geslecht!

Wandelen in een van de buitenfrontieren van de Republiek der Nederlanden uit 1703
Om 11.00 en 14.00 uur zijn er speciale rondleidingen in het vestingwerk de Hoge
Linie te Doesburg in het kader van het thema van deze Gelderse Museumdag. 
De Hoge en Lage Linie zijn ontworpen door de beroemde vestingbouwer Menno van
Coehoorn, onder andere in het kader van de versterking van de buitengrenzen van de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Doesburg was een van de belangrijke buiten-
frontieren. Deze getenailleerde linies zijn vrijwel compleet aanwezig en er is nog veel
terug te zien van de strategische elementen in het ontwerp. Landelijk gezien een
uniek vestingmonument.
Deelnemers dienen zich vooraf tijdens openingsuren aan te melden bij Streek-
museum De Roode Tooren (0313-474265) of via email museum@deroodetooren.nl. 
Vertrek is vanonder het viaduct bij de Coehoornsingel en Van Middachtenweg te
Doesburg.
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RELIcT VAN DE KOUDE OORLOG OPGEKNAPT

Onlangs is de grote onderhoudsbeurt van de IJsselbrug (vanaf vorige week de
‘Alexander Verhuellbrug’) afgerond.
Enkele erfgoedorganisaties hebben aangegeven dat het daarbij ook zinvol zou
zijn om de, in het kader van de Koude Oorlog in de jaren vijftig, ingegraven
Sherman-tank een flinke opfrisbeurt te geven.
Vrijwilligers van de Monumentenvereniging 15 april 1945 en de Stichting
Menno van Coehoorn hebben op een vroege zaterdagochtend de daad bij het
woord gevoegd en de tank schoongemaakt en weer voorzien van de originele
legergroene kleur.
De tank is aan de westzijde van de IJsselbrug in de vijftiger jaren ingegraven als
onderdeel van de IJssellinie, die de Nederlandse regering op aandringen van de
Navo aanlegde als verdediging tegen de toenmalige Sovjet Unie.
Slechts de koepel van de in beton gegoten tank is zichtbaar. Bij dreiging kon de
loop van het kanon worden aangebracht en was het wapen gebruiksklaar.
Nu is het een herinnering aan een koude oorlog die gelukking nooit een warme
is geworden!

PROGRAMMA KOMENDE MAANDEN

In de komende maanden staan de onderstaande lezingen/excursies gepland:
- 22 september ‘De Romeinse Limes en waterwerken in Gelderland’ (pagina 2);
- 27 oktober ‘Sint Maarten 316-2016, stadspatroon van Doesburg’ (pagina 4);
- 15 december ‘De geschiedenis van de kerstkribbe’, uitnodiging in Bulletin 119;
- 17 december bijzondere dagexcursie naar de ‘Advents- und Krippenmarkt’ in 

Kevelaer (Dld). Uitgebreide aankondiging in Bulletin 119.
Vestingwandelingen op 24 september en 22 oktober (2x).
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VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN
De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:

-  Warenhuis Staarink Markt 7 Doesburg
-  ARCX Monumentenzorg Bergstraat 41 Doesburg
-  Monumentenvereniging 15 april 1945 Koepoortstraat 20 Doesburg
-  Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
-  Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
-  Evenementenservice Alfun bv Eekstraat 2a Doesburg
-  Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
-  Hubo Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
-  Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
-  Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
-  Stein Boeken Gasthuisstraat 16 Doesburg
-  BMV Advies Innovatieweg 13c Doetinchem
-  Restaurant De Liefde Ph. Gastelaarsstraat 5a Doesburg
-  Restaurant De Bonte Hond Roggestraat 8 Doesburg
-  Garage Schel BV De Koppeling 1 Angerlo
-  JRS Bedrijfssupport Rietmaat 36 Doesburg
-  LekkerszenZo Kerkstraat 6 Doesburg
-  Chinees Restaurant Xiang Man Meipoortstraat 54 Doesburg
-  Café Du Midi Meipoortstraat 1 Doesburg
-  Heel Metaal BV Edisonstraat 28 Doetinchem
-  Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Zelhemseweg 14 Hummelo
-  Revelman Woonkunst Grutstraat 41-47 Doetinchem
-  Hillenaar Optiek Kerkstraat 21 Doesburg
-  Rootz Hair and Care Kerkstraat 12 Doesburg
-  Youprinting.nl Edisonstraat 60 Doetinchem
-  Viking Adventure Sports Meipoortstraat 55 Doesburg
-  LBN Assist Borculoseweg 38 Groenlo
-  Robaard Interieurbouw Doormansingel 16 Doesburg
-  Diabola Gildeweg 20 Drempt
-  Etos Doesburg Meipoortstraat 11a Doesburg
-  Hoog&Kamp Makelaars Kerkstraat 31 Doesburg
-  Sonneveld Rijwielen Gasthuisstraat 20 Doesburg
-  Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Kerkstraat 34 Doesburg
-  Doesburgkunst.nl Burg. Nahuyssingel 34 Doesburg
-  Guido J. Hengeveld Schilderijenrestaurateur Kerkstraat 29 Doesburg
-  Zilversmederij Blok Roggestraat 12 Doesburg
-  Te Lindert Notaris Kraakselaan 5a Doesburg
-  Cafetaria Reinders Kraakselaan 61-63 Doesburg
-  J.W.J. Derksen v.o.f. Verhuellweg 29 Doesburg
-  Intec Specialistische Reiniging bv Leigraafseweg 25 Doesburg
-  Elektrotechnisch Bedrijf Nootenboom bv Rijksweg 34 Drempt
-  Wijnkoperij Van Ditmars Gasthuisstraat 10 Doesburg


