Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 130, juni 2018
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

Lezing donderdag 21 juni 2018 door de Stichting IJssellinie te Olst:

’De Gelderse IJssel vormde de ruggengraat van de IJssellinie’
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Op de vorige pagina de ‘ingebetonneerde’ Shermantank bij de IJsselbrug en hierboven de
schotbalkenloods bij de ophaalbrug/Oude IJssel. Beide herinneringen aan de IJssellinie.

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

De GelDerse IJssel vormDe De ruGGenGraat
van De IJssellInIe
lezing door de Stichting IJssellinie te Olst
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
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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.
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
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.

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

De GelDerse IJssel vormDe De ruGGenGraat
van De IJssellInIe
Toegang leden gratis, niet-leden/introducees Euro 5,00 p.p.

Zaterdag 30 juni a.s. excursie naar het
IJssellInIe-complex aan De IJssel bIJ olst
Vertrek met eigen vervoer (car-pooling) om 13.00 uur
vanaf parkeerplaats De Bleek aan de Koepoortwal te Doesburg.
Kosten van deelname (inclusief kopje koffie) voor leden Euro 7,00 p.p.;
niet-leden/introducees Euro 10,00 p.p.
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 vijftig van de vorige eeuw uit zou hebben gezien.
Vanuit de commandobunker opereerde de commandant. De bunker werd in 1952
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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 vijftig 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.

Zaterdag 30 juni a.s. excursie naar het
IJssellInIe-complex aan De IJssel bIJ olst
Vertrek met eigen vervoer (car-pooling) om 13.00 uur
vanaf parkeerplaats De Bleek aan de Koepoortwal te Doesburg.
Kosten van deelname (inclusief kopje koffie) voor leden Euro 7,00 p.p.;
niet-leden/introducees Euro 10,00 p.p.
Opgave: per email museum@deroodetooren.nl of telefonisch tijdens de
openingsuren van het museum 0313-474265.

Een van de bunkers en rechts het inlaatwerk aan de IJssel

Het interieur van de hospitaalbunker en rechts een opgesteld afweergeschut
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WanDelInGen naar De HoGe lInIe
Ook dit jaar organiseren we nog een aantal Vestingwandelingen naar de
Hoge Linie en wel op de zaterdagen 16 juni, 15 september en 13 oktober.
We vertrekken telkens om 10.00 uur bij het viaduct bij de Panovenweg te
Doesburg, men dient zich vooraf op te geven bij Streekmuseum De Roode
T ooren, telefoon 0313-474265 of per email: museum@deroodetooren.nl.
Het unieke historische vestingmonument naar ontwerp van Menno van
Coehoorn, waarmee met de aanleg in 1701 is begonnen, is ook als natuur- en stiltegebied van grote waarde. Hiervan kunnen we op deze ochtenden uitgebreid
genieten en kennis nemen. De natuur laat zich van alle kanten bekijken en tussen
de begroeiing zijn de contouren van het eeuwenoude vestingwerk fantastisch
zichtbaar. De rondleiders zullen u over een en ander uitgebreid informeren.
Vestinggeschiedenis en natuur komen beide aan bod en gaan in dit gebied hand
in hand.
De wandelingen worden ook dit jaar weer georganiseerd door Stad en Ambt
Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren in samenwerking met de Stichting
Menno van Coehoorn, Staatsbosbeheer en de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt
Doesborgh. Duur van de wandeling is ongeveer 2 uur.
Het is raadzaam laarzen of stevige schoenen aan te trekken.

prIvacYWetGevInG
In het kader van Europese regelgeving is onlangs de nieuwe Privacywetgeving
(AVG) van kracht geworden. Ook onze vereniging en het museum heeft daarmee
te maken. We hebben inmiddels een concept richtlijn ontwikkeld welke binnenkort door het bestuur zal worden vastgesteld.
In het volgende Informatiebulletin zullen we deze richtlijn opnemen en dan
tevens op de website publiceren.
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stIcHtInG DoesburGs ouDHeIDkunDIG FonDs
Het Harenbergfonds
In 2017 overleed de historicus en archeoloog Ed Harenberg. Tijdens zijn leven
heeft hij zich zeer ingezet om de geschiedenis van Doesburg te onderzoeken en
te ontsluiten. Om hier blijvend invulling aan te geven is in 2017 de Stichting
Doesburgs Oudheidkundig Fonds, ook wel het Harenbergfonds genoemd, opgericht. De stichting beheert het legaat dat deze van Ed Harenberg heeft ontvangen.
Het doel van de stichting is om financiële bijdragen te leveren ter bevordering en
ondersteuning van oudheidkundig onderzoek in de breedste zin van het woord,
voor Doesburg en omstreken.
De stichting kan bijdragen bij oudheidkundige onderzoeken, conservering en
restauratie van objecten, publicaties en tentoonstellingen voor zover deze niet
voortkomen uit een verplichting van wet- of overheidswege. Het project moet
altijd een toegevoegde waarde hebben voor de historie van Doesburg en omgeving. Een jaarringenonderzoek in een oude kap om te bepalen hoe oud een huis
is, een historisch kleurenonderzoek, een conservering van een opgegraven
middeleeuwse schoen, de bijdrage in de onderzoekskosten van een student die
onderzoek doet naar een Doesburgs archeologisch of historisch thema, het zijn
zo wat voorbeelden van zaken die in aanmerking zouden kunnen komen voor een
bijdrage van de stichting.
Voor de nadere voorwaarden verwijzen we graag naar de website van de stichting: http://www.harenbergfonds.nl/.
Daar is ook het contactformulier te vinden om tot een aanvraag te komen.
Het stichtingsbestuur bestaat uit: Michel Groothedde (voorzitter), Jeroen
Bouwmeester (vice-voorzitter), Marinus Lenselink (secretaris), Carel Rensing
(penningmeester) en Nina Herweijer (bestuurslid).
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Koninklijke waardering voor
JannY WeustInk

Janny Weustink

Op 26 april j.l. werd Janny WeustinkVlugt benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau voor haar grote verdiensten voor de Doesburgse samenleving: de Zonnebloem, Doesburg
750, Katholieke Bond van Ouderen,
VVV, R.K. Martinusparochie en de
Doesburgse afdeling van de vereniging van vrijwillige palliatieve terminale zorg.
Ook was Janny jaren lang gastvrouw
in ons museum De Roode Tooren en
werkte zij mee aan enkele exposities.
Janny van harte gefeliciteerd!

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de tentoonstelling
‘De IJssel als strijdtoneel, historische gevechten langs de rivier bij Doesburg en
omgeving’. Het streven is om de expositie vanaf zaterdag 23 juni open te stellen.
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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
Garage Schel BV
JRS Bedrijfssupport
Chinees Restaurant Xiang Man
Café Du Midi
Heel Metaal BV
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv
Revelman Woonkunst
Hillenaar Optiek
Rootz Hair and Care
Opmerkers, marketing en communicatiebureau
Viking Adventure Sports
Robaard Interieurbouw
Diabola
Etos Doesburg
Hoog&Kamp Makelaars
Sonneveld Rijwielen
Kunstburg Artsupplies Art & Gifts
Doesburgkunst.nl
Zilversmederij Blok
Te Lindert Notaris
Cafetaria Reinders
J.W.J. Derksen v.o.f.
Loc 17
Wijnkoperij Van Ditmars
Stadshotel Doesburg
Het Arsenaal 1309

Markt 7
Bergstraat 41
Koepoortstraat 20
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Informaticaweg 7
Ph. Gastelaarsstraat 5a
De Koppeling 1
Rietmaat 36
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 19
Burg. Nahuyssingel 34
Roggestraat 12
Kraakselaan 5a
Kraakselaan 61-63
Verhuellweg 29
Turfhaven 1
Kloosterstraat 15 (Arsenaal)
Contre Escarpe 32
Kloosterstraat 15

MARCEL
BLOK
ZILVERSMID
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Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Angerlo
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg

