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Intocht van de Pruisen in Arnhem, 1813
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In BevrIjdIng, nood en BezettIng
lezing over de Kleefse enclaves in 1813-1814

door dr Emile Smit te Tiel
op donderdag 18 december a.s., aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),

in het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

In Nederland is het in het algemeen makkelijk: in november 1813 werd ons
land bevrijd van de Franse overheersing. De erfprins van Oranje keerde terug
en werd als soeverein vorst ingehaald. Na korte tijd werd het land een
koninkrijk met Willem I als koning. Dat kan nu – 200 jaar na dato – gevierd
worden en enigszins worden vergeleken met mei 1945. Nu gaat die laatste
vergelijking al behoorlijk mank, maar feestvieren gaat voorbij aan de bloedige
oorlog, die 1813-1814 ook aan ons land bracht. De Fransen gingen er niet
zomaar vandoor: zij boden nog flink tegenstand. In het westen van het land
merkte men daar minder van, hoewel bijvoorbeeld in Woerden flink werd
huisgehouden. In het oosten, waar de bevrijding werkelijk plaats vond door
oprukkende Pruisische en Russische soldaten, sidderde de bevolking in
november 1813 werkelijk van angst, omdat men de Fransen niet vertrouwde,
maar evenzeer de ‘bevrijders’ vreesde.
De werkelijkheid zou inderdaad zo zijn, dat de angst gerechtvaardigd was.
Om sommige plaatsen in Gelderland (Doesburg, Arnhem) werd echt gevoch-
ten. En waar de bevrijders vanaf eind november eenmaal waren, daar werd
de bevolking dagelijks getroffen door hoge rekwisities van voedsel, drank en
vervoermiddelen. Wie niet gehoorzaamde, liep acuut gevaar.
In het bevrijde gebied lagen ook de voormalige Kleefse enclaves Huissen,
Zevenaar, Duiven en Wehl. Het grootste deel van deze plaatsen was in 1808
Nederlands geworden en ook na de bevrijding op 23 november (de Liemers)
en 30 november (Huissen) ging men er van uit, dat ze deel zouden uitmaken
van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden. Begin december
1813 kregen ook deze plaatsen hun deel van de lasten door de soldaten te dragen.
Intensief stonden de bestuurders in contact met de waarnemend prefect in
Arnhem.
Op 16 december werden de burgemeesters verrast door een aankondiging van
de Pruisische Landrat Fettich. Hij zou de volgende morgen namens de koning
van Pruisen de enclaves weer in bezit nemen. En zo geschiedde. Daarmee
begon een nieuwe periode van onzekerheid met nu de nodige chicanes van de
Pruisen. Pas op 1 juni 1816 werd het gebied weer Nederlands en kon men
zich werkelijk bevrijd voelen. 

De lezing in Doesburg gaat eerst in op de situatie in de Franse tijd (1810-
1813). Daarin komen de wetgevende maatregelen van Napoleon aan bod,
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gevolgd door een beeld van de ondergang van de Franse avonturier.
Vervolgens zal worden bezien, wat er te weten is over de bijna drie weken
Nederlands bestuur in 1813 en daarna de Pruisische machtsovername met
zijn consequenties. In 2016 zullen de Kleefse enclaves 200 jaar Nederlands
zijn en het verhaal van 1816 past beter in die tijd.

In BevrIjdIng, nood en BezettIng
lezing over de Kleefse enclaves in 1813-1814

door dr Emile Smit te Tiel
op donderdag 18 december a.s., aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),

in het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
Toegang leden gratis, niet-leden Euro 5,00 p.p.

lezing verre Culturen

MyanMar… op Blote voeten door het

gouden land, een reIs door voorMalIg BIrMa

door Jan en Ada Rosman te Hellendoorn
op donderdag 22 januari 2015, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),

in het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

Myanmar: een schitterend land met glanzende pagodes en stralende tempels.
Graag nemen Jan en Ada Rosman u deze avond mee naar dit fascinerende
land in Azië.
De reis begint in Yangon, de hoofdstad van Myanmar en via Pyay gaat de reis
verder naar de betoverende tempels van Bagan. De nachtrit in de oudste bus
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van Azië, van Pyay naar Bagan werd een rit die het reislustige echtpaar nooit
zal vergeten. Betoverend Bagan: duizenden tempels die in vervlogen tijden
zijn gebouwd. Jan en Ada hebben hier fietsen gehuurd en heel wat kilometers
tussen deze tempels rondgefietst.
Vervolgens met de boot naar Mandalay waar volop werd genoten van room-
kleurige tempels en uren in de stad werd rondgefietst. Met de bus kwamen
Ada en Jan Rosman midden in de nacht aan bij het Inlemeer waar beenroei-
ers op een heel bijzondere manier vissen en de drijvende tuinen voor groen-
te zorgen. In het Queen Inn hotel bij het Inlemeer werden zij midden in de
nacht allerhartelijkst ontvangen door de eigenaresse; een fijne plek aan het
beroemde meer.
Na een bezoek aan de tempelgrot van Pindaya reisden zij naar Bago en raak-
ten diep onder de indruk van twee grote, liggende Boeddha’s. De gouden rots
van Kyaiktiyo werd bewonderd, om daarna nog één keer in de bus te stappen
die hen veilig naar de hoofdstad terugbracht. Myanmar, waar de prachtige en
veelkleurige bevolking je het gevoel geeft dat je een langverwachte gast bent
en grauwe ossen en stoere buffels traag door het landschap sjouwen. Het land
heeft na een jarenlang vrij geïsoleerd bestaan de deur naar het Westen op een
kier gezet en de mensen in dit land kijken reikhalzend uit naar de toerist.
Myanmar of Birma (officieel Republiek der Unie van Myanmar) is een land
in Zuidoost-Azië. Myanmar grenst in het noordwesten aan Bangladesh en het
noordoosten van India, in het noorden aan China, en in het oosten aan Laos
en Thailand. In het zuidwesten heeft het een lange kustlijn met de Golf van
Bengalen en de Andamanse Zee.

Huisjes op het Inlemeer
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De hoofdstad is sinds 2005 officieel het centraal gelegen Naypyidaw. De
oude hoofdstad Rangoon (Yangon), de grootste stad van het land, wordt door
onder meer België, de Europese Unie en de Verenigde Staten nog steeds als
hoofdstad beschouwd. Nederland erkent de nieuwe hoofdstad.

lezing verre Culturen

MyanMar… op Blote voeten door het

gouden land, een reIs door voorMalIg BIrMa

lezing door Jan en Ada Rosman te Hellendoorn
op donderdag 22 januari 2015, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),

in het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
Toegang leden gratis - niet-leden Euro 5,00 p.p.

lezIngen 2015 stad en aMBt doesBorgh

Donderdag 22 januari: Verre Culturen: ‘Myanmar… op blote voeten door het
Gouden Land. Een reis door Birma’, door Jan en Ada Rosman te Hellendoorn.
Donderdag 19 maart: Jaarvergadering met na de pauze presentatie van unieke
historische Doesburg films uit de verzameling van Stad en Ambt Doesborgh. 
Donderdag 7 mei: ‘Hooibergen en vloedschuren in het Gelderse rivieren-
gebied, door drs. Suzan Jurgens te Apeldoorn.
Donderdag 25 juni: ‘Met de hond en de hondenkar terug in de historie’ door
Bert Willemen te Rijen.
Donderdag 10 september: ‘De Gelderse riviervisserij tussen 1700-1950’, door
dr. Aart Bijl te Zaltbommel.
Donderdag 22 oktober: ‘Over papiermakers, molens en wasbazen’, door drs.
Huub Ummels te Hoog-Soeren.
Donderdag 10 december: Speciaal programma in de sfeer van de tijd van het
jaar.

Noteer deze data alvast in uw ‘nieuwe’agenda!

In het kader van onze Cursus 1940-1945 (zie pagina 7 en verder) zijn er zes
avonden die ook per onderwerp zijn te bezoeken. Hiervoor wordt van leden een
bijdrage gevraagd van Euro 10,00 per avond en niet-leden Euro 15,00.
De data zijn 17 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april en 28 april
2015. De beschrijvingen staan op de volgende pagina’s.
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Cursus 1940-1945

stad en aMBt doesBorgh / de roode tooren

In 2015 wordt in ons land uitgebreid stilgestaan bij de Bevrijding van 1945.
In dat kader hebben wij een speciale cursus/lezingencyclus samengesteld met
enkele bijzondere thema’s uit die periode.
Totaal zes avonden, om de twee weken, op dinsdag in Het Meulenhuus aan
de Bergstraat 48 te Doesburg. Telkens om 20.00 uur.
De kosten voor de complete serie bedraagt voor leden Euro 40,00 p.p., niet-
leden betalen Euro 55,00. 
Het is ook mogelijk zich aan te melden voor een ‘losse’ avond. De toegang
hiervoor bedraagt voor leden Euro 10,00 p.p. en voor niet-leden Euro 15,00 p.p.
Na afloop ontvangen alle deelnemers een exemplaar van onze uitgave
‘Overleven in de 2e Wereldoorlog’.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden, email: museum@deroodetooren.nl
of telefonisch: 0313-474265 (museum, di t/m zo tussen 13.30-16.30 uur). 
Na aanmelding ontvangt men een nota ter betaling van het cursusbedrag.

Onderstaand een uitgebreid overzicht van de cursusdata en onderwerpen.

Dinsdag 17 februari 2015: 
van vijanden omringd, doesburg tijdens crisis en oorlog, 1930-1945
door drs. Henk (H.J.) Pleiter

De jaren 1930-1945 waren jaren van crisis en oorlog. Een noodlijdende
middenstand en een hardnekkige werkloosheid waren in Doesburg structu-
reel. De stad had een gebrekkige infrastructuur. Het gemeentebestuur ont-
plooide weinig initiatieven. De inwoners beklaagden zich voortdurend over
een gebrek aan belangstelling van de overheid. Zij voelden zich achtergesteld
ten opzichte van omliggende steden. De Doesburgsche Courant bracht dit in
een redactioneel artikel in 1938 als volgt onder woorden: ‘Wij voelen ons
verlaten, bedreigd en van vijanden omringd’.
Tijdens deze jaren had Doesburg: een politiekorps waarover na de oorlog
werd geschreven dat het door en door betrouwbaar was geweest, maar in een
aantal gevallen toch de opdrachten van de SD wel stipt had uitgevoerd; een
korpschef, die in Doesburg niet ongunstig bekend stond, maar na de oorlog
toch wegens hulpverlening aan de vijand tot 5 jaar gevangenisstraf werd ver-
oordeeld; een burgemeester die persoonlijk de leiding had bij de arrestatie
van de joodse inwoners in zijn gemeente en op een propaganda-avond van de
nationaalsocialistische Nederlandse Volksdienst iedereen opriep toch vooral
lid van deze organisatie te worden. 
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Zelfs in 1943 verleende hij daar nog zijn medewerking aan. Desalniettemin
werd hij na de oorlog ‘ereburger’ van Doesburg. Zijn opvolger was een
NSB’er. Hij deed met betrekking tot de ‘arbeidsinzet’ alle moeite om de
Duitse maatregelen te saboteren. Ook in andere opzichten trachtte hij een
‘goede’ burgervader te zijn. Hij werd echter na de oorlog geen ‘ere-burger’,
maar door het Tribunaal te Arnhem veroordeeld tot anderhalf jaar gevange-
nisstraf.

Tenslotte wordt in de lezing aandacht besteed aan de periode kort na de
bevrijding en wordt onder meer getracht een aanzet te geven tot een antwoord
op de vraag of er nu werkelijk in Doesburg in sociaal en economisch opzicht
na de oorlog iets is veranderd.

Dinsdag 3 maart 2015: 
het englandspiel / engelandvaarder Ben ubbink (doesburg 1921-
vlissingen 1993)
Vertoning documentaire. Tevens inleidende toelichting door Jean Kreunen
(directeur Achterhoeks Museum ’40-’45) met kort filmpje en unieke opspo-
rings-dia’s uit de bioscoopjournaals van toen. 

Eerste Engelandvaart: Ubbink verliet Nederland op 14 maart 1941 en kwam
via Lissabon op 1 oktober in Engeland aan. Daar werd hij onder de naam
Bernhard Udema door de SOE getraind. Bij de Nederlandse afdeling heette
hij Frans van der Halen.
Naar Nederland: In de nacht van 29 op 30 november 1942 vertrokken Ubbink
en Herman Overes met een bommenwerper naar Nederland. Bij hun vertrek
waren onder meer majoor Bland, sergeant Rutgers en marine kapitein
Lieftinck aanwezig. Al gauw bleek er iets mis te zijn met het vliegtuig. Ze
moesten terugkeren. De volgende dag werd een nieuwe poging gewaagd.
Bland en Lieftinck, die sinds februari hoofd was van de Militaire Inlichtingen
Dienst, waren al terug naar Londen gegaan maar kapitein Ringham kwam
hen uitzwaaien. Ze werden bij Leersum geparachuteerd samen met zes con-
tainers en twee radiosets. Eenmaal op de grond riep iemand Ubbinks code-
naam ‘Louis’. Ubbink antwoordde, waarna ze elkaar zagen. Hij werd gehol-
pen om zijn parachute uit de boom los te maken en op te ruimen. Ook gaf
Ubbink zijn wapen af, omdat het verdacht zou lijken als ze door Duitsers
werden aangehouden. Herman Overes had een dergelijke soort ontmoeting.
Toen ze weer bij elkaar waren, moesten ze hun echte namen opgeven om
identiteitsbewijzen te laten maken. Vanaf dat moment voelde Ubbink nattig-
heid. Als dit ontvangstcomité hun codenamen wist, dan hoorden zij ook hun
echte namen te weten.
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De omgeving werd uitgekamd en wat er gevonden werd, werd in een kuil
begraven om later op te worden opgehaald, althans zo werd hen verteld. Eerst
zouden Ubbink en Overes naar een nabij gelegen boerderij worden gebracht,
waar ze een week mochten blijven. Plotseling werden ze echter vastgegrepen
en geboeid en toen pas bleek dat de heren voor de Sicherheitsdienst (SD)
werkten. Drie uren na hun landing zaten ze in een Duitse auto en werden ze
naar Den Haag gebracht. Ze waren slachtoffer van het Englandspiel.

In Den Haag werden ze door de SD ondervraagd. Daarbij bleek dat de onder-
vrager alles al wist, de namen en liggingen van de acht trainingsscholen in
Engeland, de afgesproken landingsplaatsen in Nederland etc. Tussen de
ondervragingen door werd Ubbink in een politiecel in Scheveningen onder-
gebracht. Op 4 december 1942 werd Ubbink naar Kamp Haaren gebracht.
Tien weken later werd Overes zijn celgenoot. Door hun cel raampje zagen ze
soms medegevangenen, waaronder enkele bekenden. Op 26 mei 1943 wer-
den ze overgezet naar cel 45. Ze kregen er een celgenoot bij, Pieter Arendse.
In cel 46 zaten Pieter Dourlein, Pieter Bleeker en Klaas de Bor. Op 28
augustus probeerden Ubbink en Dourlein vergeefs te ontsnappen maar op 29
augustus hadden ze succes. In het weekend was er tot 20.00 uur slechts 1
bewaker in hun gang. Terwijl die bewaker het eten rondbracht, verdwenen
Ubbink en Dourlein door de spijlen van een raam. Ze liepen naar Tilburg,
waar ze een betrouwbaar adres hadden gekregen van medegevangene Jan
Kist. Toen ze het adres vonden, bleek er niemand te zijn. Ze besloten naar een
RK kerk te gaan, waar een priester hen in contact bracht met Van Bilsen,
voormalig politiechef die in het verzet zat. Via een geheime zender lieten ze
Engeland weten wat er gebeurd was, maar er veranderde niets.

Tweede Engelandvaart: Toen maakten ze plannen om weer naar Engeland te
gaan, de Britten te waarschuwen dat het hele Nederlandse marconistennet-
werk in Duitse handen was. Via zijn broer kreeg Ubbink Frans geld. Ook ver-
telde zijn broer hem, dat zijn zeven zusters en hun moeder de dag na zijn ver-
trek waren opgepakt en naar een gevangenis is Arnhem waren gebracht.
Duitsers zaten nu in hun ouderlijk huis te wachten op zijn terugkeer. Van
Tilburg gingen ze naar Antwerpen, alwaar ze de trein namen naar Brussel. Bij
Mons kregen ze hulp om op 12 november 1943 de Franse grens over te gaan.
Die avond kwamen ze in Parijs aan. Bij generaal Van Tricht in Bern konden
ze weer een bericht naar Engeland sturen.

Op 1 februari 1944 bereikten ze Engeland. Na aankomst werden ze onder-
vraagd en opgesloten in de Brixton-gevangenis. Uiteindelijk worden ze weer
vrijgelaten en kunnen ze zich nuttig maken bij de Marine.
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Dinsdag 17 maart 2015: 
het mysterie van de houten bommen in de tweede Wereldoorlog
door drs. Jean Dewaerheid, Brussel

Jean Dewaerheid kreeg in 1973 voor het eerst het verhaal van zijn vader te
horen over de houten bommen op de Duitse schijnvliegvelden. De Engelse
piloten zouden dat doen om de Duitsers belachelijk te maken. Zij gooiden
houten bommen met het opschrift ‘Wood for Wood’, de vliegtuigen waren
ook gemaakt van hout en zeildoek. Het is een ongelofelijk en onwaarschijn-
lijk verhaal.
De Engelsen hadden wel wat anders aan hun hoofd als het spelen van deze
spelletjes. Zij werden zwaar belaagd door de Duitsers. De vliegtuigmissies
waren erg gevaarlijk en het onthullen, dat zij wisten dat het een schijnvlieg-
veld was en het gevaar dat eventuele spionnen opgespoord zouden kunnen
worden, maakte het verhaal niet aannemelijk.
Toch nam Jean Dewaerheid dit verhaal wel serieus en ging op zoek naar wel-
licht een waarheid achter dit verhaal. Hij laat ons zijn zoektocht meebeleven.
Aanvankelijk werkte de RAF totaal niet mee en deed de verhalen af als

Het plaatsen van een Stuka schijnvliegtuig
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Indianenverhalen. Er bleek een Frans boek over te zijn geschreven en bij zijn
eerste contact met de schrijver, Pierre Antoine Courouble, bleek dat die al 3
jaar serieus onderzoek naar dit onderwerp had verricht. Aan Jean Dewaerheid
werd de vraag gesteld om het boek te vertalen naar het Nederlands. Hiermee
is Jean akkoord gegaan en zo is hij helemaal in dit onderwerp thuis geraakt.
Er werden getuigen gehoord en zelfs van Duitse zijde kwamen er contacten,
niet logisch als er niets van waar zou zijn. Er bleken schijnvliegtuigen in
series gebouwd te zijn, die als een Ikea pakket in elkaar gezet konden wor-
den, o.a. de Junker 88, Heinkel 111 en Stuka’s. Ze waren vooral van boven
overtuigend, maar stonden vaak op stokken i.p.v. wielen. Er bleken evenveel
schijnvliegvelden geweest te zijn als gewone vliegvelden, zowel in
Nederland, België als Engeland. En elke bom op een schijnvliegveld voor-
kwam schade aan de echte vliegvelden. 
Jean Dewaerheid zal een aantal van deze houten bommen tonen! Hoe een
ongelofelijk verhaal toch waar bleek te zijn. 

Dinsdag 31 maart 2015: 
vliegtuigcrashes in omgeving doesburg tijdens de tweede Wereldoorlog
door Karl Lusink (Stichting ARGA, Aircraft Research Group Achterhoek)

De Stichting ARGA, Aircraft Research Group Achterhoek onderzoekt de
luchtoorlog gedurende de Tweede Wereldoorlog boven de Achterhoek,
Liemers, Veluwezoom, Lingewaard en de Nederlands-Duitse grensstreek tus-
sen Emmerich en Bocholt. Dit wordt gedaan door: het uitvoeren van archief-
onderzoek in binnen- en buitenland, locatieonderzoek, vliegtuig bergingen,
conserveren van gevonden vliegtuigdelen, documenten en foto’s verzamelen,
contacten onderhouden met oude vliegers en/of nabestaanden en het geven
van lezingen over de luchtoorlog. De stichting is van mening dat een derge-
lijke ingrijpende gebeurtenis nooit vergeten mag worden en zal door professi-
oneel onderzoek proberen zoveel mogelijk facetten van deze luchtoorlog aan
het licht te brengen. Tijdens deze lezing aandacht voor Doesburg en omgeving.
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Dinsdag 14 april 2015: 
Film ‘Krieg am niederrhein’
Documentaire met unieke beelden uit de archieven van de Duitsers en de
Geallieerden. De film wordt ingeleid door Dipl.Ir. Richard Sühling, voorzit-
ter van de Heimatverein Raesfeld en mede-samensteller van de presentatie
Raesfeld 1939-1945.

Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat het Rijnlandoffensief van start ging:
de grootscheepse aanval van de geallieerden op de Niederrhein vanuit het
Rijk van Nijmegen. Van de start van Operatie Veritable op 8 februari 1945 tot
en met de oversteek van de Rijn bij Wesel op 23/24 maart 1945.
De nog in prima staat verkerende Duitse film ‘Krieg am Niederrhein’, aan-
gevuld met beelden van geallieerde oorlogscorrespondenten, verbeeldt op
zinderende wijze de aanval op het Rijnland, waarbij volgens de laatste gege-
vens 500.000 geallieerde soldaten het op 8 februari 1945 opnamen tegen de
Duitse verdediging. In zes weken tijd groeide dit aantal uit tot een geallieer-
de troepenmacht van meer dan 1 miljoen soldaten. De overtocht over de Rijn
markeerde het begin van het einde van Hitler-Duitsland.
‘Een grandioos schouwspel, door de duivel zelf uitgevonden’, zo berichtte de
Amerikaanse oorlogsverslaggever James McCarthy over deze slag. De
befaamde historicus W. Denis Whitaker wist het zeker, dit was: ‘The battle to
end the war’.

De film is Duitstalig en niet ondertiteld. Ook de inleider zal zijn bijdrage in
het Duits doen.

Dinsdag 28 april 2015: 
operatie Market garden
door drs Wybo Boersma, voormalig directeur van het Airborne Museum te
Oosterbeek.

Hoewel het nu ruim 65 geleden is dat de Operatie Market Garden, waarvan
de slag om Arnhem een onderdeel was, plaats vond staat deze nog steeds in
de belangstelling.
De aanval van de geallieerden in september 1944 vanaf de Belgische grens
door Nederland naar het hart van het Duitse industriegebied zou de Tweede
Wereldoorlog eind 1944 doen beëindigen. Helaas is deze opzet mislukt
waardoor het tot mei 1945 duurden voor ons land geheel bevrijd werd. De
heroïsche strijd van de Britse parachutisten om de Rijnbrug bij Arnhem te
veroveren vormt één de kernpunten in de geschiedenis van Nederland. Hoop
en vertwijfeling, moed en falen, burgers leiden en militaire operaties, mythe
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en werkelijkheid zijn nauw verbonden met de strijd in Arnhem en
Oosterbeek.
Tijdens de lezing gaat Wybo Boersma, oud-directeur van het Airborne
Museum in Oosterbeek en gids van de Internationale Guild of Battlefield
Guides, nader in op de militaire aspecten van de Slag om Arnhem.
Waarom faalden de Britten, hoe reageerden de Duitsers, wat was de invloed
van het Verzet? Wat waren de gevolgen voor de rest van Nederland. Had een
geslaagde Operatie Market Garden de Tweede Wereldoorlog met Kerstmis
1944 doen beëindigen? 

opgave:
Belangstellenden kunnen zich aanmelden, email: museum@deroodetooren.nl
of telefonisch: 0313-474265 (museum, di t/m zo tussen 13.30-16.30 uur). 
Na aanmelding ontvangt men een nota ter betaling van het cursusbedrag.
De kosten voor de complete serie bedraagt voor leden Euro 40,00 p.p., niet-
leden betalen Euro 55,00. 
Het is ook mogelijk zich aan te melden voor een ‘losse’ avond. De toegang hier-
voor bedraagt voor leden Euro 10,00 p.p. en voor niet-leden Euro 15,00 p.p.
Na afloop ontvangen alle deelnemers een exemplaar van onze uitgave
‘Overleven in de 2e Wereldoorlog’.

Bevrijding Doesburg op 16 april 1945
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sKeletjes van tWee KInderen 

Tijdens het archeologisch onderzoek ten behoeve van de verbouwing van de
Doesburgse Gasthuiskerk in 2013 werden twee skeletjes gevonden.
De twee skeletjes zijn samen op een afwijkende manier in één kist begraven.
Deze kist is vergaan. Ook konden niet alle botjes worden veilig gesteld. Zo
ontbreken de beentjes van de baby en mist het grotere skelet een arm. Het
grotere skelet kreeg in de pers en de volksmond bekendheid onder de naam
‘Geeske’.
Onlangs zijn de gegevens van uitgebreid DNA onderzoek bekend geworden.
Geeske is waarschijnlijk slechts ca. acht jaar oud geworden. Het geslacht viel
niet meer te achterhalen. Hij/zij leed ernstig aan Bechterew of TBC, de waar-
schijnlijke doodsoorzaak. 
De ‘baby’ is bij overlijden ongeveer 1 jaar oud maar de doodsoorzaak bleef
onbekend. Beiden blijken via mitochondrisch DNA (dus via vrouwelijke lijn)
niet verwant. Ze zijn wel in één kist bijgezet rond 1700, maar opvallend
genoeg niet bij de rest van de doden op het kerkhof van de Gasthuiskerk of
bij de Maartenskerk. De enige relatie tussen beide kinderen is waarschijnlijk
dat ze op hetzelfde moment op dezelfde plek (in het Gasthuis) zijn gestorven
en de kleine baby mogelijk uit zuinigheid tussen de benen van Geeske in de
kist paste. Dit wijst op arme kinderen (mogelijk arme wezen?), die bovendien

De presentatie archeologie in ons museum is geheel vernieuwd (foto Fred van Daalen)
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ook nog buiten de gemeenschap werden begraven. Het waarom van dat laat-
ste is niet duidelijk. Baby’s werden vaker aan de rand van kerkhoven of zelfs
daar net buiten (‘onder/achter de heg’) begraven, maar van een ongetwijfeld
gedoopt kind van acht verwacht men dat niet.
Geeske en de baby vertellen iets over de (slechte) overlevingskansen van kin-
deren en de grote welvaarts- en statusverschillen in de samenleving van de
17e eeuw die als onze Gouden Eeuw bekend staat.

De beide skeletjes zijn opgenomen in de geheel vernieuwde archeologische
presentatie van ons Streekmuseum De Roode Tooren.

het doesBurgse ‘stooMtraMprojeCt’

KrIjgt steeds vastere vorMen…

Sedert enige tijd is een werkgroep bezig de mogelijkheden te onderzoeken
om de historische stoomtram weer enige dagen in Doesburg te laten rijden.
In 2016 organiseren wij in ons Streekmuseum De Roode Tooren een unieke
zomertentoonstelling over de eerste Gelderse stoomtramlijn Dieren-
Doesburg-Doetinchem en dat is dan een prachtige aanleiding voor dit evene-
ment. De lijn werd naar uitgebreide discussie in de toenmalige gemeenteraad
en een lange voorbereiding in 1881 in gebruik genomen. Een en ander is een
prachtig moment om opnieuw kennis te maken met de tram. Voor ouderen
een feest van herkenning, voor jongeren een relict uit vervlogen tijden.
Naar verwachting zal de tram dan enige dagen weer ‘onder stoom’ te zien
zijn. Hiervoor is een samenwerking overeengekomen met het Nationaal
Smalspoormuseum in Valkenburg ZH. Mogelijk wordt het evenement uitge-
breid met een stoomfestival met o.a. oude stoomfietsen, stoommachines en
stoomwalsen. Ook wordt gedacht aan gepast personenvervoer middels histo-
risch GTW-materieel. In De Roode Tooren zullen er, naast de unieke ten-
toonstellingsobjecten, ook historische films van de stoomtram te zien zijn.
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Graafschap - Midden

vrIenden van de roode tooren
De min. bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ”vrienden”:
- Warenhuis Staarink Markt 7 Doesburg
- ARCX Monumentenzorg Bergstraat 41 Doesburg
- Monumentenvereniging 15 april 1945 Postbus 95 Doesburg
- Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
- Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
- Alfun Evenementenservice bv Eekstraat 2a Doesburg
- Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
- Multimate Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
- Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
- Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
- Stein Boeken Gasthuisstraat 16 Doesburg
- Döneria Pizzeria Kerkstraat 57 Doesburg
- Brasserie Het Zesde Zintuig Roggestraat 1 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
- Only for Men Barend Ubbinkweg 9 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
- Viking Adventure Sports Meipoortstraat 55 Doesburg
- Youprinting.nl Edisonstraat 60 Doetinchem
- LBN Assist Industriepark 7B Zelhem


