Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 124, september 2017
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

Donderdag 21 september 2017:
LEZING ‘STILLE GETUIGEN VAN EEN OORLOG DIE NOOIT KWAM’,
de Eerste Wereldoorlog in onze regio, door historicus drs. Edwin Zweers
Zaterdag 14 oktober 2017:
EXCURSIE NAAR LOOPGRAVEN EN RESTEN VAN BUNKERS
in het Bergherbos bij Beek, o.l.v. drs Edwin Zweers
Zaterdag 16 september en zaterdag 14 oktober 2017:
VESTINGWANDELING NAAR DE HOGE LINIE
Op dinsdag 26 september, dinsdag 17 oktober, zaterdag 28 oktober,
dinsdag 7 november en dinsdag 28 november:
BIJZONDERE LEZINGENCYCLUS / CURSUS OVER DE IJSSEL
Zie informatie en aanmeldmogelijkheden vanaf pagina 6
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Nederlandse en Duitse grensbewaking achter Huize De Steeg bij Beek/Montferland, tijdens de
Eerste Wereldoorlog.

Donderdag 21 september a.s. bijzondere lezing in Het Meulenhuus,
Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

STILLE GETUIGEN VAN EEN OORLOG DIE NOOIT KWAM
de Eerste Wereldoorlog in onze regio, door historicus drs. Edwin Zweers

De Eerste Wereldoorlog was een militair conflict dat de wereld tot dan toe nog
niet had beleefd, ook al werd gedurende de decennia ervoor steeds duidelijker dat
een groot intern Europees conflict op termijn niet te vermijden was. Sinds in
1871 het nieuwe, verenigde Duitse keizerrijk ontstond, belandde de Europese
grootmachten in een duizelingwekkende wapenwedloop. Deze werd nog eens
versterkt door een snel groeiend nationalisme en de hernieuwde strijd om kolonies, het modern imperialisme. Het enige dat nog ontbrak was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De moord op aartshertog Franz
Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije op 28 juni 1914 in Sarajevo zou als aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog bekend worden.
In een sneltreinvaart mobiliseerden de Europese grootmachten hun legers en de
oorlog werd definitief onvermijdbaar. Miljoenen jonge mannen vochten vier jaar
lang een bloedige strijd in de modder van de slagvelden in West-Vlaanderen en
Noord-Frankrijk. De introductie van het machinegeweer maakte dat de aanvallende infanterie en cavalerie definitief in het nadeel waren ten opzichte van de
verdedigende partij en de legers begonnen zich letterlijk in te graven in hun loop2

graafsystemen. In een poging deze impasse te doorbreken werden diverse nieuwe wapens en technieken uitgevonden: de tank, het oorlogsvliegtuig, de onderzeeër, gifgas en vlammenwerpers. Het mocht maar weinig baten en het gevolg
was vooral een nog groter lijden en sterven voor de manschappen aan de fronten.
In de regio Emmerik-Elten-Bergh werd niet gevochten, maar zowel Duitse als
Nederlandse militairen bereidden zich voor op het ergste. Aan de Duitse kant
werden er vele bunkers gebouwd, verbonden door kilometers aan loopgraven en
beschermd met prikkeldraad. Ook al is er in deze regio uiteindelijk geen schot
gelost, de littekens van deze geschiedenis bevinden zich nog steeds her en der in
het landschap.
Historicus Edwin Zweers vertelt deze avond over de oorzaken, het uitbreken en
het verloop van dit grote conflict en zet daarna de regionale geschiedenis binnen
de context van de Eerste Wereldoorlog.

Donderdag 21 september a.s. bijzondere lezing in Het Meulenhuus,
Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).
Leden toegang gratis, niet-leden/introducees Euro 5,00 p.p.

STILLE GETUIGEN VAN EEN OORLOG DIE NOOIT KWAM
de Eerste Wereldoorlog in onze regio, door historicus drs. Edwin Zweers

De Nederlands-Duitse grens bij grenspaal 687 gefotografeerd op 12 februari 1915. Op de
achtergrond Huize de Steeg.
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Natuurmonumenten heeft delen van het loopgravenstelsel weer gerestaureerd.

Zaterdag 7 oktober a.s., excursie n.a.v. lezing over de Eerste Wereldoorlog.
Vertrek om 13.00 uur met eigen auto’s vanaf Parkeerplaats De Bleek aan de
Koepoortwal te Doesburg. Opgave bij Streekmuseum De Roode Tooren
(0313-474265) of per email: museum@deroodetooren.nl.
Leden gratis, niet-leden Euro 5,00 p.p.

LOOPGRAVEN EN RESTEN VAN BUNKERS UIT DE
EERSTE WERELDOORLOG IN HET BERGHERBOS BIJ BEEK
onder leiding van historicus drs. Edwin Zweers

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wilde Nederland ten koste van
alles zijn neutraliteit bewaren en afzijdig blijven. In 1917 begon Duitsland echter zijn onbeperkte duikbotenoorlog en dus werden vanaf toen ook schepen uit
neutrale landen, zoals Zweden, Nederland en de Verenigde Staten, aangevallen.
Omdat Duitsland bang was dat Nederland zich mede daarom aan de kant van de
geallieerden zou scharen, begonnen de Duitsers in het bosgebied tussen
Stokkum, Beek en Elten en rond de Eltenberg met het aanleggen van 84 betonnen bunkers, permanent bemand en bewaakt door enkele honderden Duitse
infanteristen.
Gelukkig voor deze regio bleef het hier echter bij en onderging Bergh niet hetzelfde lot als de slagvelden van Zuidwest-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.
Na de Eerste Wereldoorlog mochten er zich, volgens het Verdrag van Versailles,
in het Duitse Rijnland geen militaire objecten meer bevinden. De betonnen bun4

kers werden in 1921 daarom opgeblazen door Franse militairen. De brokstukken
van deze bunkers werden later als bouwmateriaal voor het oorlogsmonument op
de Eltenberg en diverse muurtjes gebruikt.
De achtergebleven resten zijn nog her en der terug te vinden op de Eltenberg en
het aangrenzende bosgebied. Aangezien een klein gedeelte voormalig Duits
grondgebied bij de teruggave van Elten aan Duitsland in 1963 definitief Nederlands bleef, bevinden de restanten van een aantal van deze bunkers zich tegenwoordig op Nederlands grondgebied. Ook de resten van de loopgraven vinden
we terug in het bosgebied.
In het kader van het Interregproject ‘Speuren naar bosgeschiedenis’ zijn de loopgraven door Natuurmonumenten weer beter zichtbaar gemaakt door het verwijderen van de begroeiing. Na uitgebreid onderzoek is een reconstructieplan
opgesteld. Eind 2013 zijn delen van het loopgravenstelsel hersteld in de oorspronkelijke staat. Dit deel van de loopgraaf is ook toegankelijk gemaakt voor
bezoekers. Duidelijk is te zien, dat de loopgraaf bestaat uit rechte stukken om de
vijand te bespieden en te beschieten, Daartussen liggen halfronde delen om te
voorkomen dat inslaande granaten of vijandelijke militairen veel slachtoffers
konden maken.

Zaterdag 7 oktober a.s., excursie n.a.v. lezing over de Eerste Wereldoorlog.
Vertrek om 13.00 uur met eigen auto’s vanaf Parkeerplaats De Bleek aan de
Koepoortwal te Doesburg. Opgave bij Streekmuseum De Roode Tooren
(0313-474265) of per email: museum@deroodetooren.nl.
Leden gratis, niet-leden Euro 5,00 p.p.

LOOPGRAVEN EN RESTEN VAN BUNKERS UIT DE
EERSTE WERELDOORLOG IN HET BERGHERBOS BIJ BEEK

DIT JAAR NOG TWEE VESTINGWANDELINGEN
In de komende periode zijn er nog twee Vestingwandelingen naar de
Hoge Linie, n.l. op zaterdag 16 september en zaterdag 14 oktober.
We vertrekken hiervoor om 10.00 uur vanonder het viaduct bij de
Panovenweg/Van Middachtenweg.
Tijdens de wandeling wordt ruim aandacht besteed aan de vestingbouw
en historie van het gebied, alsmede aan de rijke natuurhistorie.
Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden bij Streekmuseum
De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg, tel. 0313-474265
of per email museum@deroodetooren.nl. Deelname is gratis.
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CURSUS / LEZINGENCYCLUS OVER DE IJSSEL
In het kader van onze expositie ‘De IJssel, de mooiste rivier van Nederland’ organiseren we, bij voldoende belangstelling, weer een serie bijzondere lezingen en
een excursie. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden/inschrijven.
De lezingen en excursie, met het bijbehorende onderwerp, vinden plaats op:
dinsdag 26 september, 20.00 uur: drs. Ferdinand van Hemmen, ‘De IJssel: heilbrenger, vijand en bondgenoot’;
dinsdag 17 oktober, 20.00 uur: Stichting De IJssellinie: ‘Het ontstaan en de aanleg van de IJssellinie ten tijde van de Koude Oorlog’;
zaterdag 28 oktober, vertrek 13.00 uur: Excursie naar het IJssellinie-complex te
Olst met commando- en hospitaalbunker en het inlaatwerk in de IJssel;
dinsdag 7 november, aanvang 20.00 uur: drs. Karel Vlierman, ‘De IJssel,
middeleeuwse scheepvaart en opgegraven schepen, waaronder de Kogge’;
dinsdag 28 november, aanvang 20.00 uur: drs. Jos Rademakers, ‘Natuurontwikkeling langs de IJssel’.
Voor aanvullende informatie zie de volgende pagina’s.
De avonden worden gehouden in ‘Het Meulenhuus’ te Doesburg.
Het cursusgeld bedraagt voor leden € 40,00, niet-leden € 50,00. Het bijwonen
van één avond is ook mogelijk: voor leden € 12,00 en niet-leden € 15,00 per
avond. Een en ander is inclusief koffie/thee. Men ontvangt hiervoor een nota.
U kunt zich voor de cyclus aanmelden bij Streekmuseum De Roode Tooren,
Roggestraat 9-13 te Doesburg, telefoon 0313-474265, mobiel 06-51329978
(Rinus Rabeling); of per email via info@deroodetooren.nl.
6

Wreede Moort tot Zutphen
Moordpartij door de Spanjaarden onder Don Frederik te Zutphen, 16 november 1572.
Inwoners worden geboeid in het bevroren water van de IJssel gegooid. Illustratie voor een
(onbekende) uitgave van het populaire en vaak herdrukte werk getiteld: ´De Spaensche
Tiranye gheschiet in Nederlant´, waarschijnlijk voor het eerst ca. 1620 verschenen.

Dinsdag 26 september, 20.00 uur:
drs. Ferdinand van Hemmen, ‘De IJssel: heilbrenger, vijand en bondgenoot’
Door de tijd heen heeft de IJssel zich van alle kanten laten zien. Ze gaf magische
bescherming, bood kansen om geld te verdienen, verschafte extra veiligheid in
de verdediging van de vrijheid maar ze kon ook vreselijk huishouden, als dijken
wegspoelden en het land onder water liep.
Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen vertelt in zijn lezing over de wonderlijke relatie tussen de mens en de IJssel. Verteld wordt over de magnetische
kracht die de rivier meer dan 1000 jaar geleden uitoefende op de mens, de
opkomst van Doesburg en andere steden langs de IJssel, de verering van de rivier
als goddelijke kracht, de wijze waarop de IJssel werd beteugeld om gebruik te
kunnen maken van haar vruchtbare sediment en de karakterverandering van de
rivier door de grootschalige bedijkingen. Uitgelegd wordt dat de IJssel steeds
meer haar schaduwkant toonde, gewelddadiger werd. Een ondeugd, die als een
geschenk uit de hemel kwam als Spaanse of Franse legers moesten worden
gestuit in hun opmars. Tenslotte lukte het de IJssel milder te stemmen; de mens
had geleerd van zijn fouten en gaf haar meer ruimte. Maar de geschiedenis van
de relatie mens en IJssel laat zien dat alles betrekkelijk is...
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Dinsdag 17 oktober, 20.00 uur:
lezing door Stichting De IJssellinie, ‘De Gelderse IJssel vormde de ruggengraat van de IJssellinie’
De IJssellinie was een militaire verdedigingslinie die tussen 1951 en 1954 langs
de IJssel gebouwd werd om Nederland door middel van inundatie (het onder
water zetten van land) te beschermen tegen een landinvasie. Hoewel de IJssel
meerdere malen cruciaal bleek bij de verdediging van Nederland, in het bijzonder tijdens het Rampjaar (1672) en de Duitse aanval op Nederland in 1940, werd
pas tijdens de Koude Oorlog besloten tot de bouw van een samenhangende verdedigingslinie. Nederland vreesde na de Tweede Wereldoorlog een Russische
landaanval omdat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun strijdmachten fors ingekrompen hadden en de Verenigde Staten zich afwachtend
opstelden tegenover Russische agressie.
De hoofdgedachte was dat door het volledig afdammen van de Waal en de NederRijn al het water dat normaliter door die rivieren werd afgevoerd, de IJssel werd
ingedrongen, die hierdoor niet alleen buiten zijn oevers zou treden, maar zelfs
buiten zijn winterdijken. Hierdoor zou een gedeelte van Nederland, een strook
met een breedte van 3 tot 15 kilometer van ongeveer IJsselmuiden ten noorden
van Zwolle tot en met de Ooijpolder ten oosten van Nijmegen, geïnundeerd worden. Ook een fors deel van Duitsland zou bij grote waterafvoer onderlopen.
Hierbij zou, zoals bij inundaties gebruikelijk, sprake zijn van een zorgvuldig
gecontroleerd waterpeil: het water moest zo hoog zijn dat vijandelijke troepen
niet meer over land zouden kunnen oprukken, maar niet zo hoog dat zij dat per
(groter) schip zouden kunnen doen. Ook in Doesburg en omgeving werden een
aantal voorzieningen getroffen in het kader van deze IJssellinie.
Schotbalkloods in het kader van de IJssellinie bij Doesburg.
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Aan de IJssellinie werd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid gegeven. De stuwen
waren enigszins gecamoufleerd, doch vanaf de rivier uiteraard normaal zichtbaar. De belangstelling van de zijde van de bevolking leek echter gering, getuige reeds het feit dat de algemene bekendheid van deze waterlinie aanmerkelijk
kleiner is dan die van de Hollandse Waterlinie. Rusland en ook Radio Moskou
bleken echter, gezien uitlatingen in meerdere uitzendingen, wel op de hoogte van
het bestaan ervan.
Zaterdag 28 oktober, vertrek 13.00 uur vanaf De Bleek, Koepoortwal:
excursie naar het bijzondere IJssellinie-complex aan de IJssel bij Olst
Onder deskundige begeleiding van medewerkers van de Stichting De IJssellinie
bezoeken we het unieke complex aan de IJssel bij Olst met o.a. de commandobunker, de hospitaalbunker en het inlaatwerk
De gedeeltelijk ingegraven hospitaalbunker werd gebouwd om als militair noodhospitaal in tijden van oorlog tijdelijke opvang te bieden aan gewonde soldaten.
De ziekenzaal biedt ruimte aan 36 personen. Deze bunker uit 1955 is gerestaureerd en ingericht zoals het er in de jaren 50 uit zou hebben gezien.
Vanuit de commandobunker opereerde de commandant. De bunker werd in 1952
gebouwd met muren van 120 cm dik. Vanuit deze bunker lopen telefoonkabels
naar alle kazematten en bunkers.
In 2005 is het inlaatwerk in de dijk in oorspronkelijke staat hersteld. Samen met
andere voorzieningen was het in de jaren 50 aangelegd om de binnendijks gelegen landerijen te inunderen. De gids legt uit hoe met behulp van de segmentschijven het land gecontroleerd, in verschillende fasen, onder water gezet kon
worden. U hoort onder meer tot welke fase men is gekomen ten tijde van de Cuba
Crisis in 1962.
In de hospitaalbunker van de IJssellinie te Olst.
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Dinsdag 7 november, aanvang 20.00 uur:
drs. Karel Vlierman, ‘De IJssel, middeleeuwse scheepvaart en opgegraven
schepen waaronder de kogge’
Scheepvaart bestaat al sinds de prehistorie. Dat geldt zowel voor zeevaart als
voor het varen op binnenwateren. Dat komt omdat mensen er veel belang bij hadden. Dat begon met de visserij. De prehistorische mens kon maar moeilijk overleven zonder te vissen.
Afgezien hiervan ontstond er ook al vroeg iets van interregionale handel. Tenslotte kon men niet overal dezelfde grondstoffen vinden of gewassen verbouwen.
Hierdoor werd het vervoeren van goederen en mensen noodzakelijk. Dat bleek
per schip in veel grotere hoeveelheden en met grotere snelheid te kunnen dan op
willekeurig welke andere manier.
Aanvankelijk was er weinig verschil tussen de schepen die op zee of op de rivieren voeren. Primitieve bootjes waren vaak ondiep en konden dus prima een rivier
bevaren. Sterker nog, ze waren beduidend beter geschikt voor een rivier dan voor
de woelige zee. De simpele huidenboten waren niet of nauwelijks opgewassen
tegen de elementen. Vaak bleven ze ook zo dicht mogelijk in de buurt van de
kustlijn varen of werden ze ingezet voor de oversteek van korte stukken zee.
De Middeleeuwen worden doorgaans geplaatst tussen de jaren 500 en 1500 na
Christus. Gedurende deze periode bleef de situatie in Europa grotendeels ongewijzigd. Diepere en grotere schepen gingen de zee op, terwijl er platbodems werden gebouwd om de rivieren te bevaren.
De rivieren werden steeds belangrijker voor het handelsverkeer. Met name ook
in de Hanzeperiode. In zijn lezing zal Karel Vlierman ingaan op de middeleeuwse scheepvaart op vooral de IJssel en de verschillende opgegraven schepen,
zoals bij Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen. Vooral de opgraving
van de kogge bij Kampen spreekt tot de verbeelding. Inmiddels is van deze
kogge een replica gebouwd die ook enkele keren Doesburg heeft bezocht.
Onlangs heeft Karel Vlierman een uitgebreid promotieonderzoek over dit onderwerp afgerond.
Opgraving van een punter uit de IJssel bij Deventer.
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Een gedeelte van de Vaalwaard met rechts de IJssel, ter hoogte van De Steeg.

Dinsdag 28 november, aanvang 20.00 uur:
drs. Jos Rademakers, ’Natuurontwikkeling langs de IJssel’
Langs de IJssel zijn relatief veel natuurwaarden uit vervlogen tijden bewaard
gebleven, waaronder verlaten rivierarmen, kronkelwaarden met zandige ruggen
en kwelgevoede geulen, bloemrijke oude dijken en restanten hardhoutooibossen.
Dynamische riviernatuur van stromende nevengeulen, actieve zandbanken en
afkalvende oevers is daarentegen slechts spaarzaam aanwezig. Enerzijds omdat
de IJssel de afgelopen eeuwen te klein is geworden om haar hele dal nog te
onderhouden. Anderzijds omdat nagenoeg de hele rivier is vastgelegd tussen
stenen oevers en kribben.
Jos Rademakers heeft de afgelopen jaren gewerkt aan meerdere plannen om ook
de IJssel weer in beweging te krijgen. Voor Natuurmonumenten heeft hij de plannen voor de Velperwaard en de Vaalwaard ontwikkeld. Voor het KRW-programma (Kader Richtlijn Water) heeft hij in 2016 negen nevengeulen ontworpen.
Inmiddels zijn er hiervan acht aangelegd. Het wordt een boeiende presentatie
over de vele nieuwe ontwikkelingen met o.a. ‘Ruimte voor de rivier’ maar ook
op het gebied van flora en fauna..
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Onlangs is de informatiefolder over onze vereniging venieuwd.
Hiermee brengen we de vereniging onder de aandacht van
belangstellenden om op deze wijze het ledental te vergroten.
Bij dit bulletin ontvangt u ook een exemplaar van deze flyer met
het verzoek om hiermee in uw familie- of kennissenkring de vereniging en het museum te promoten en een nieuw lid te werven.
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VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN

De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:
-

Warenhuis Staarink
ARCX Monumentenzorg
Monumentenvereniging 15 april 1945
Doesburgsche Mosterdfabriek
Stadsbierhuys De Waag
Coffee Fresh Westhoff bv
Hubo Bouwmarkt
Autorijschool Wim Steintjes
Glasatelier Jevaba
BMV Advies
Restaurant De Liefde
Restaurant De Bonte Hond
Garage Schel BV
JRS Bedrijfssupport
LekkerszenZo
Chinees Restaurant Xiang Man
Café Du Midi
Heel Metaal BV
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Youprinting.nl
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Doesburgkunst.nl
Guido J. Hengeveld Schilderijenrestaurateur
Zilversmederij Blok
Te Lindert Notaris
Cafetaria Reinders
J.W.J. Derksen v.o.f.
Intec Specialistische Reiniging bv
Wijnkoperij Van Ditmars

Markt 7
Bergstraat 41
Koepoortstraat 20
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Innovatieweg 13c
Ph. Gastelaarsstraat 5a
Roggestraat 8
De Koppeling 1
Rietmaat 36
Kerkstraat 6
Meipoortstraat 54
Meipoortstraat 1
Edisonstraat 28
Zelhemseweg 14
Grutstraat 41-47
Kerkstraat 21
Kerkstraat 12
Edisonstraat 60
Meipoortstraat 55
Doormansingel 16
Gildeweg 20
Meipoortstraat 11a
Kerkstraat 31
Gasthuisstraat 20
Kerkstraat 34
Burg. Nahuyssingel 34
Kerkstraat 29
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Kraakselaan 61-63
Verhuellweg 29
Leigraafseweg 25
Gasthuisstraat 10

schilderijenrestaurateur
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