Informatiebulletin ’Stad en Ambt Doesborgh’ nr. 131, september 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

In deze uitgave o.a.:
Lezing donderdag 13 september a.s. door de heer Ad van Liempt:

’Market Garden en de situatie in ons land tijdens WO II’
Excursie zaterdag 29 september:

‘Memory Oorlogs- en Vredesmuseum in Nijverdal’
Zaterdag 15 september en 13 oktober:
‘Vestingwandeling naar de Hoge Linie te Doesburg’
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Nijmegen, 28 september 1944

Donderdag 13 september a.s. zeer bijzondere lezing in Het Meulenhuus,
Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).
Zie voor informatie over de toegang/entree op de volgende pagina!

MARKET GARDEN EN DE SITUATIE IN ONS LAND
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
lezing door de heer Ad van Liempt
Market Garden, dat in de tweede helft van september 1944 werd ingezet en dat
tot doel had Duitsland op de knieën te dwingen, was de meest omvangrijke militaire operatie die ooit in Nederland plaats had. En dat in een maand die zo vol
was van spectaculaire gebeurtenissen, dat het misschien wel de spannendste
maand uit de Nederlandse geschiedenis is.
Over dat thema houdt de bekende journalist/auteur Ad van Liempt voor ons een
lezing op 13 september a.s. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de
Tweede Wereldoorlog en er een groot aantal televisieprogramma’s over gemaakt.
Aan de orde komt de context van de Slag om Arnhem: de situatie in bezet
Nederland, Dolle Dinsdag, de gebeurtenissen in de kampen van Vught en
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Westerbork, de eerste bevrijde stad van Nederland en uiteindelijk de verrassingsaanval op de Duitse posities in Zuid- en Oost-Nederland, die de ommekeer
in de oorlog tot stand had moeten brengen.
Van Liempt behandelt de verschillende aspecten van Market Garden en zal ook
ingaan op de consequenties die de gebeurtenissen hadden op de burgers in de
regio. Hij zal ook proberen aan te geven wat de gevolgen waren van de noodlottige nederlaag van de geallieerden in de Slag om Arnhem.

Ad van Liempt (1949)

Selma, de vrouw die Solibor
overleefde, 2010

Ad van Liempt (1949) werkte bijna veertien jaar
in de regionale dagbladjournalistiek voor hij
overstapte naar de televisie. Hij werkte bij het
NOS Journaal en had leidinggevende functies bij
Studio Sport, NOS-Laat en NOVA. In 2000 was hij
medeoprichter en eerste eindredacteur van het
geschiedenisprogramma Andere Tijden. Later
werd hij, tot zijn vertrek in 2010, chef van de afdeling geschiedenis van NPS/VPRO. Sinds 2006
is hij bijzonder lector onderzoeksjournalistiek
aan de Hogeschool Utrecht. In 2014 trad Ad van
Liempt op als gastconservator voor de tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen’, in de Kunsthal in Rotterdam. Van Liempt
werd onderscheiden met een Beeld- en GeluidAward en de ere zilveren Nipkowschijf voor zijn
gehele televisiewerk, hij kreeg in 2011 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.
Van Liempt heeft vele publicaties, vooral over de
Tweede Wereldoorlog, op zijn naam staan, o.a.:
Een mooi woord voor oorlog: ruzie, roddel en
achterdocht op weg naar de Indonesië-oorlog
(1994); De lijkentrein: waarom 46 gevangenen de
reis naar Surabaya niet overleefden (1997);
Andere tijden (2001); Kopgeld: Nederlandse premiejagers op zoek naar joden, 1943 (2002);
Frieda: verslag van een gelijmd leven (2007), uitgegeven bij Herinneringscentrum Westerbork; De
Oorlog (2009); Selma: de vrouw die Sobibor
overleefde (2010); Jodenjacht: de onthutsende rol
van de Nederlandse politie in de Tweede
Wereldoorlog (2011); Verzetshelden en moffenvrienden (2011); Nederland valt aan: op weg
naar oorlog met Indonesië 1945-1947 (2012); De
jacht op het verzet: het meedogenloze optreden
van Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog (2013); De drogist:
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hoe een verzetsheld na de oorlog in ongenade viel (2013); Na de bevrijding: de
loodzware jaren 1945-1950 (2014); Aan de Maliebaan: De kerk, het verzet, de
NSB en de SS op een strekkende kilometer (2015); Hier om te helpen: 150 jaar
Nederlandse Rode Kruis (2017).

Donderdag 13 september a.s. zeer bijzondere lezing in Het Meulenhuus,
Bergstraat 48 te Doesburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

MARKET GARDEN EN DE SITUATIE IN ONS LAND
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
In verband met de te verwachten belangstelling en de beschikbare ruimte is het
voor leden mogelijk om vooraf een gratis entreekaart (voor introducées € 5,00)
af te halen in Streekmuseum De Roode Tooren. Op de avond zelf zijn de nog
beschikbare kaarten voor € 5,00 ook beschikbaar voor andere belangstellenden.
De openingstijden van het museum zijn dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur en
op zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.

In aansluiting op de lezing en het thema Tweede Wereldoorlog organiseren
we, bij voldoende belangstelling, op zaterdag 29 september a.s. een excursie
naar

MEMORY
HET OORLOGS- EN VREDESMUSEUM IN NIJVERDAL
We vertrekken met eigen vervoer (car-pooling) om 12.30 uur
vanaf parkeerplaats De Bleek aan de Koepoortwal.
Kosten van deelname (incl. km-vergoeding en koffie) voor leden € 10,00 p.p.,
introducées/niet-leden € 12,00 p.p.
Opgave tot donderdag 27 september a.s. tijdens de openingsuren van het
museum, telefoon 0313-474265, of per email museum@deroodetooren.nl.
In het oorlogsmuseum zal de bezoeker de periode 1935-1945, vanaf de
opkomst van het Nationaal-Socialisme tot en met de bevrijding van Europa,
stap voor stap beleven. Het hart van het museum wordt gevormd door levensechte diorama’s, waar bezoekers met alle zintuigen de oorlog kunnen ervaren.
De diorama’s in het museum geven een aantal markante gebeurtenissen weer:
De Duitse inval in Nederland - De bezettingstijd - De Jodenvervolging - De
geallieerde landingen op de stranden van Normandië - Operatie Market
Garden, de geallieerde opmars tot aan Arnhem - Het Ardennenoffensief, de
Duitse tegenaanval - De V1 (vliegende bom) lanceringen vanuit Nijverdal de bevrijding door de Canadezen.
Ook is het mogelijk om in een Duitse bunker te zijn tijdens de invasie op de
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stranden van Normandië. U kunt ervaren hoe het is om ondergedoken te zitten in een schuilplaats voor onderduikers. Ook de bevrijding kunt u vieren
samen met de Canadezen in een van de straten van Nijverdal.
Er is een uitgebreide rondleiding en een bijzondere documentaire in de filmzaal van het museum.
De excursie is inclusief een kopje koffie in het museumcafé. De chauffeurs
ontvangen per vier inzittenden een km-vergoeding voor de car-pooling.

MEMORY
HET OORLOGS- EN VREDESMUSEUM IN NIJVERDAL
We vertrekken op 29 september a.s. met eigen vervoer (car-pooling) om
12.30 uur vanaf parkeerplaats De Bleek aan de Koepoortwal.
Kosten van deelname (incl. km-vergoeding en koffie) voor leden € 10,00 p.p.,
introducées/niet-leden € 12,00 p.p.
Opgave tot donderdag 27 september a.s. tijdens de openingsuren van het
museum, telefoon 0313-474265, of per email museum@deroodetooren.nl.
Een van de vele bijzondere diorama’s in het museum
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WANDELINGEN NAAR DE HOGE LINIE
Dit jaar organiseren we nog twee Vestingwandelingen naar de Hoge Linie en wel
op de zaterdagen 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
Tooren, 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.
Groenlingen (l) en koolmees
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PRIVACY BELEID
Stad en Ambt Doesborgh – Streekmuseum De Roode Tooren
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 juli 2018
De Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh en haar Streekmuseum De
Roode Tooren hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, die van andere relaties en de bezoekers van het streekmuseum.
Persoonlijke gegevens worden door Stad en Ambt Doesborgh dan ook met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stad en Ambt
Doesborgh houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Overal waarin in dit document gesproken wordt over Stad en Ambt Doesborgh
gelieve men tevens Streekmuseum De Roode Tooren te lezen.
In deze privacyverklaring staat beschreven welke uitgangspunten Stad en Ambt
Doesborgh hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid
beschreven.
Het privacybeleid omvat alle bestanden van Stad en Ambt Doesborgh waarin
personen en/of persoonsgegevens voorkomen.
Voorts wordt de procedure vastgelegd ten aanzien van de omgang met de videobeelden zoals die in het museum via de observatiecamera’s worden gemaakt.
Het bestuur van Stad en Ambt Doesborgh is verantwoordelijk voor het opstellen,
uitvoeren en handhaven van het privacybeleid.
Indien u lid wordt van Stad en Ambt Doesborgh, een donatie doet, of om een
andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om
deze gegevens overeenkomstig dit privacybeleid te verwerken en te gebruiken.
De gang van zaken ten aanzien van beelden via het cameraobservatiesysteem in
het museum wordt vermeld bij artikel 6.
Wij adviseren u ons privacybeleid aandachtig door te lezen en eventueel te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de penningmeester van Stad en Ambt Doesborgh (KvK nr. 40122155). Hij/zij is bereikbaar
op: info@stadenambtdoesborgh.nl.
2. Welke gegevens verwerkt Stad en Ambt Doesborgh en voor welk doel?
2.1.
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
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2.2.

2.3.

a) achternaam en voorletters, geslacht (de heer / mevrouw);
b) adresgegevens;
c) bankrekeningnummer(s) i.v.m. contributiebetaling en/of (periodieke)
schenkingen;
d) indien relevant voor activiteiten e.d. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
Stad en Ambt Doesborgh verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden eventueel
gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging
daarvan;
b) uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van
informatiebulletins, uitnodigingen en eventuele andere informatie betreffende Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren;
c) uw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt
om betalingen van het lidmaatschapsgeld, en andere afgenomen diensten (zoals bijvoorbeeld deelname aan cursussen, excursies, e.d.) af te
wikkelen.
Als Stad en Ambt Doesborgh gebruik maakt van uw emailadres en de te
verzenden informatie aan meerdere e-mailadressen wil sturen gebeurt
dit altijd via bcc. Het eventueel gebruik maken van uw emailadres kunt u
te allen tijde stop zetten door melding via info@stadenambtdoesborgh.nl.

3. Bewaartermijn
Al uw gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap door
Stad en Ambt Doesborgh opgeslagen en daarna uit de bestanden verwijderd en
vernietigd. Een en ander uitgezonderd in geval van wettelijke of financiële verplichtingen.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stad en Ambt Doesborgh passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld adressering
Informatiebulletin) maakt Stad en Ambt Doesborgh gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en/of klachten
5.1.
Via de ledenadministratie/penningmeester van Stad en Ambt Doesborgh
kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stad en Ambt Doesborgh zal uw
verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover schriftelijk informeren.
5.2,
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie/penningmeester.
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5.3
5.4

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Stad en Ambt Doesborgh
uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u hierover contact opnemen met de voorzitter van Stad en Ambt Doesborgh.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen
worden gericht aan onze ledenadministratie/penningmeester:
info@stadenambtdoesborgh.nl.

6. Camerabeelden in Streekmuseum De Roode Tooren
Tijdens de openingsuren van Streekmuseum De Roode Tooren is een cameraobservatiesysteem ingeschakeld. De bezoekers zijn via camerabeelden in diverse
ruimten te volgen. Een en ander ter beveiliging van de collectie en voor het
mogelijk signaleren van calamiteiten. Bij de ingang van het museum worden de
bezoekers hiervan op de hoogte gebracht.
De beelden worden via een gesloten systeem maximaal 28 dagen opgeslagen en
dan telkens per dag overschreven. Een van de bestuursleden is belast met het
beheer van het systeem. Hij/zij heeft alleen toegang tot de beelden in geval van
onrechtmatigheden/calamiteiten en in overleg met de politie. Het systeem maakt
geen beelden van de openbare ruimte.
7. Afbeeldingen personen
Ook met het verspreiden/afdrukken van beeldmateriaal/foto’s waarop nog levende personen zichtbaar zijn zal terughoudend worden omgegaan en in voorkomende gevallen in overleg met betrokkenen worden gehandeld.
8. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
(www.stadenambtdoesborgh.nl en www.deroodetooren.nl) bekend gemaakt en
ook via het informatiebulletin aangekondigd.
Stad en Ambt Doesborgh / Streekmuseum De Roode Tooren
versie 01, 02 juli 2018
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DE IJSSEL ALS STRIJDTONEEL
gevechten langs de rivier bij Doesburg en omgeving
In ons Streekmuseum De Roode Tooren, Roggestraat 9-11-13 te Doesburg vindt
tot 28 april 2019, mede in het kader van het Erfgoedfestival Grenzen van
Gelderland, onder bovenstaande titel een boeiende expositie plaats.
Vanaf de opening op 23 juni j.l. tot het moment van verschijnen van dit bulletin
hebben ruim 4.000 bezoekers de tentoonstelling al bezocht.
De Gelderse IJssel is in het verleden regelmatig bij diverse krijgshandelingen
betrokken geweest, enerzijds in situaties waarbij de rivier als grensrivier fungeerde, anderzijds vaak in situaties waarbij de strategische ligging van bijvoorbeeld Doesburg voor vriend en vijand van groot belang was.
Bij de gevechtshandelingen komen o.a. de belegeringen van Doesburg en
Zutphen in 1467, 1504, 1527, 1572, 1586, 1591, 1672, 1813 en 1940-1945 aan
de orde. Ook ter hoogte van IJsseloord in 1586 en bij Leuvenheim in 1629
vonden flinke krijgshandelingen plaats.
Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de verdedigingswerken en aan de
belangrijke vestingbouwkundige Menno van Coehoorn, ontwerper van de Hoge
en Lage Linie van Doesburg, aangelegd tussen 1702 en 1730.
Naast de vestinggeschiedenis van Doesburg en Zutphen en hun beider functie als
militair garnizoen, wordt ook aandacht besteed aan de ringwalburchten langs de
IJssel, aan de IJssel als frontierrivier in de 80-jarige oorlog en de meer recente
IJssellinie in de tijd van de Koude Oorlog.
Er is tevens een bijzonder boeiende documentaire te zien met informatie over
‘De 80-jarige oorlog in de Achterhoek’. Daarnaast is er een uitgebreide gedrukte samenvatting met afbeeldingen beschikbaar in de museumwinkel voor € 2,00.
De expositie is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.

KOMENDE ACTIVITEITEN
Donderdag 13 september, 20.00 uur: Lezing ‘Market Garden en de situatie in ons
land tijdens de Tweede Wereldoorlog’, door Ad van Liempt. Zie in dit nummer.
Zaterdag 15 september, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar
de Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
Zaterdag 29 september, vertrek 12.30 uur vanaf De Bleek, Koepoortwal: excursie
naar het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum te Nijverdal. Zie in dit nummer.
Zaterdag 13 oktober, vertrek Panovenweg 10.00 uur: Vestingwandeling naar de
Hoge Linie, vooraf opgave bij het museum.
Donderdag 25 oktober, aanvang 20.00 uur: Lezing ‘De Kozakken in Doesburg
en wijde omgeving (1813)’, door mr. dr. Wilfried Uitterhoeve te Nijmegen.
Woensdag 19 december, aanvang 20.00 uur: Optreden troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink te Vorden met zijn ‘Kerstvoorstelling 2018’.
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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

