
1

Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 117, mei 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 19 mei, lezing: ’Doesburg en de stoomtram, 1881-1957’;
- donderdag 16 juni, lezing: ’Verdwenen dorpen in Gelderland’;
- speciale dvd met unieke beelden van o.a. de laatste stoomtramrit;
- de Stolpersteine zijn onlangs weer gepoetst door Scouting Doesburg.



2

Lezing op donderdag 19 mei 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

DOESBURG EN DE STOOMTRAM, 1881-1957

door  Jaap Nieweg te Hoorn

Binnenkort gaat in ons Streekmuseum De Roode Tooren de tentoonstelling
’Doesburg en de stoomtram, 1881-1957 van start. In het kader hiervan houdt de
heer Jaap Nieweg uit Hoorn voor ons een speciale lezing.
Jaap Nieweg is opgegroeid met ‘de tram’. Zijn vader was vele decennia verbon-
den aan de Geldersche Tramwegen en publiceerde twee standaardwerken
(’Geschiedenis van een Gelders Streekvervoerbedrijf’ en ’Op smalspoor door
Oost-Gelderland’) en vele artikelen over het trambedrijf in onze regio.
Jaap was vele jaren directeur van de Museumspoortram Hoorn-Medemblik,
tevens vrijwillig machinist en is voorzitter van de Stichting Mobiele Collectie
Nederland. Hij is buitengewoon deskundig over de tram in Oost-Gelderland.
De lezing zal vele facetten van het stoomtrambedrijf behandelen. De oprichting,
de relatie met de politiek en de vele regionale dilligence diensten, het materieel,
het reizigersvervoer, het goederenvervoer met natuurlijk het grote belang van de
overslag via de Doesburgse haven voor de regio, de vele perikelen rond de schip-
brug en natuurlijk de opkomst van het busvervoer. 
Zoals wellicht bekend werden in de zomer van 1956 en 1957 nog speciale ritten
gereden voor belangstellenden. In 1956 als jubileumrit (75 jaar Geldersche
Stoomtramweg Maatschappij) en in 1957 als eind van een historisch tijdperk.

De stoomtram passeert, komende vanuit Dieren, de schipbrug omstreeks 1910.
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Het havencomplex/rangeerterrein van de ’Geldersche’ te Doesburg, circa 1950.

De laatste rit van locomotief 13, Silvolde, met personenrijtuig en goederenwagons
via de Gasthuisstraat richting het echte einde in Doetinchem op 31 augustus 1957. 
Vaarwel en roest zacht!
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Lezing op donderdag 19 mei 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

DOESBURG EN DE STOOMTRAM, 1881-1957

door  Jaap Nieweg te Hoorn

Leden gratis, niet-leden Euro 5,00 p.p.

Dijkdoorbraak in 1754 bij het verdwenen buurschap Leuven bij Groessen. 

Lezing op donderdag 16 juni 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

VERDWENEN DORPEN IN GELDERLAND

door  ons lid Bert Stulp te Doesburg

Hoeveel dorpen er in Nederland zijn verdwenen sinds ongeveer het jaar 1000
weet niemand exact. Bert Stulp heeft er sinds 2002, toen hij zich voor het eerst
met dit onderwerp ging bezig houden, zo’n 500 opgespoord. Al deze dorpen
(plus enkele steden) heeft hij beschreven in 5 boeken. Waarschijnlijk zal er nog
een zesde deel volgen. Een bevriende cartograaf heeft al deze dorpen vervolgens
voor hem op kaart gezet.
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Dorpen kunnen op verschillende manieren verdwijnen. Het is logisch dat in een
waterrijk land als Nederland de meeste dorpen zijn verdwenen door overstro-
mingen. In een kustprovincie zoals Zeeland is de zee de grootste boosdoener
geweest. In een provincie als Gelderland zijn er in het verleden nogal wat dorpen
verdronken door dijkdoorbraken van de grote rivieren. Een bekend voorbeeld
hiervan is het oude Herwen dat na een lange strijd tegen het water van de Rijn
zich in 1764 uiteindelijk moest overgeven toen het woeste water door de laatste
dijk heen brak.

Als Bert Stulp van een verdwenen dorp voldoende gegevens kan vinden, geeft
hij eerst een beschrijving van het betreffende plaatsje. Wanneer is het ontstaan,
hoe groot was het, hoe zag het er uit, waar leefden de inwoners van, zijn er nog
inwoners met naam bekend (vaak was dat dan de pastoor) en meer van dat soort
zaken. Als laatste kijkt hij of er nog iets van het betreffende dorp is terug te vin-
den. Bij de meeste verdwenen dorpen is dit niet meer het geval en dat geldt dan
vooral voor die dorpen die al heel lang geleden zijn verdwenen. 

Soms worden door toevallige vondsten van bewoners of door archeologische
opgravingen nog sporen gevonden. Zo werden er bij het opruimen van een oude
dijk in het grensgebied van Zeeland en Noord-Brabant de fundamenten terug-
gevonden van een kerktoren van een dorpje waarvan men uit historische bronnen
wist dat het daar in de buurt gelegen moest hebben. Soms is er zelfs meer te vin-
den. Een bijna vergeten kerkhofje bijvoorbeeld of een verlaten kerktoren.
Bert Stulp zal u op 16 juni meer vertellen over dit boeiende onderwerp, waarbij
hij zich dan hoofdzakelijk zal beperken tot verdwenen dorpen in Gelderland.

Lezing op donderdag 16 juni 2016, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

VERDWENEN DORPEN IN GELDERLAND

door  ons lid Bert Stulp te Doesburg

Leden gratis, niet-leden Euro 5,00 p.p.

De huidige plek van het in 1799 weggespoelde Leuven bij Groessen.
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DE GTW:

LANGS RAIL EN WEG DOOR DE ACHTERHOEK

In deze film uit de befaamde reeks ’Sporen van het Verleden’ neemt men u mee
naar de Achterhoek met als middelpunt Doetinchem, waar zich het hoofdkantoor
van de Geldersche Tramwegen bevond.
De documentaire begint in het najaar van 1957 wanneer de nog overblijvende
sporen van het eens zo omvangrijke net met grote spoed worden opgebroken. De
verkoop van de rails voor het eind van het jaar zal de aandeelhouders gunstig
stemmen.
De jubileumtram van de GTW met Backer en Rueb-loc 13 ’Silvolde’ en rijtuig
AB 48 heeft dan zijn laatste rit Doesburg-Doetinchem onder het oog van de vele
treurende belangstellenden gereden. De toekomst is aan de bus. In deze film bent
u van dit alles getuige. Opbraak, laatste stoomtramrit en de bussen…
U gaat terug in de tijd, naar het jaar 1941. Door het nijpend tekort aan brandstof
voor de autobussen is de stoomtram weer van stal gehaald. De tram vertrekt van-
uit Terborg en maakt de lange tocht naar Dieren. Uiteraard passeert u de roem-
ruchte schipbrug bij Doesburg. Ook tussen Deventer en Doetinchem, via
Hummelo, rijdt de stoomtram weer. Er zijn prachtige beelden van bewaard
gebleven. Het goederenvervoer per stoomtram krijgt eveneens ruime aandacht.
Ook krijgt u een inkijkje in de bus- en de locomotievenwerkplaats, met fascine-
rende beelden van ambachtelijk vakmanschap.
Tussendoor is er uiteraard ook ruime aandacht voor de ‘verdringer’ van de
stoomtram, de bekende gele autobus.
Een zeer belangrijk onderdeel van deze film zijn natuurlijk de beelden van het
ritje Doetinchem-Doesburg vice-versa met de ‘wereldberoemde’ jubileumstoom-
tram in 1956. 

Deze bijzondere dvd is in Streekmuseum De Roode Tooren te koop voor € 29,75.

Artikel: 
De GTW: Langs Rail en Weg door de Achterhoek
Speelduur: circa 50 minuten
Commentaar: Bert Steinkamp
Cineasten: Jan Blijerveld, Jan Hendriks, H. Luff,
Albert G. Nijmeijer, H.J. Stuvel, F.C. Wieder en
W.J. Wyse
Prijs: Euro 29,75
in Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg
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STOLPERSTEINE

ONLANGS WEER GEPOETST DOOR SCOUTING DOESBURG

Zaterdag 23 april j.l. kreeg het vorig jaar door Stad en Ambt Doesborgh genomen
initiatief tot het schoonmaken/poetsen van de Doesburgse Stolpersteine een ver-
volg. Een voortzetting van hopelijk een jarenlange traditie!
Met hulp en inzet van 15 enthousiaste meiden van Scouting Doesburg werden alle
in 2009 in Doesburg geplaatste Struikelstenen ’s ochtends bezocht en gepoetst.
Vooraf werd in De Roode Tooren een inleiding gehouden over de Joodse gemeen-
schap en de deportatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook het initiatief van de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig werd toegelicht. Elke scout kreeg een exem-
plaar van de speciale brochure die we over dit thema hebben uitgegeven.
Overigens staat deze folder ook erg in de belangstelling van museumbezoekers.
Na afloop werd er in het museum door alle deelnemers wat gedronken en uitvoe-
rig nagepraat.

SPECIALE BIJLAGE

Onlangs verscheen in het cultuur-historisch
tijdschrift voor Achterhoek en Liemers Oer
nr. 19, een bijzonder lezenswaardige bijdrage
door Noudi Spönhoff over Streekmuseum
De Roode Tooren. Wij wilden u dit niet ont-
houden, vandaar bijgesloten een overdruk.

Wellicht kan het tevens dienen om dit bij uw
familie, vrienden of bekenden onder de aan-
dacht te brengen als opwekking om zich aan
te melden als lid van onze vereniging.

Veel leesplezier!
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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


