EXPOSITIE 1572
beleef, ervaar, leer & ontdek

Dit jaar wordt landelijk herdacht dat 1572 een belangrijk jaar in de
ontwikkeling van Nederland tot een zelfstandig
land is geweest. De onvrede over het Spaanse regime
kwam ook in de Achterhoek en Liemers tot uiting en de bevolking
ondervond dramatische gevolgen van de Opstand tegen de Spaanse overheersing.
Zij had te lijden onder de wreedheden van zowel de Staatse opstandelingen als
van de Spaanse soldaten.
Bent u nieuwsgierig naar de geboorte van Nederland en hoe het eraan toeging in de Achterhoek en
Liemers? Bezoek dan op 31 maart 2022 de opening van ‘Expositie 1572’ te Doetinchem in het ECAL.
Met de bijeenkomst op 31 maart wil het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) een kleine
inkijk geven in de gebeurtenissen in onze regio in het jaar 1572.
De expositie toont o.a. topogra sche kaarten; afbeeldingen van de hoofdrolspelers tijdens de
Opstand, waaronder Willem van Oranje, diens zwager Willem van den Bergh en de hertog van Alva;
van kasteel Bergh en van krijgsvoorwerpen als een fork van een forket en kogels. Daarnaast spreekt
regio-archeoloog Davy Kastelein over de 16e eeuwse kazemat die in november 2018 bij
graafwerkzaamheden aan de Terborgseweg (voor de kruising Raadhuisstraat/IJsselkade) is
aangetro en. De kazemat was een onderdeel van de voorpoort van de Hamburgerpoort.
Het programma zal er als volgt uit zien.
19:00 uur
inloop met ko e/thee
19:30 uur
welkom door Indra Hagelstein en toelichting expositie
19:40 uur
Natalya Staring over het resultaat van het 1572-onderzoek van ECAL.
19:50 uur
twee lmpjes over 1572
20:00 uur
Davy Kastelein gee lezing over gevonden kazemat
20:45 uur
bezichtiging expositie, napraten met ko e/thee en lekkernij
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Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers,
studiezaal, eerste verdieping in gebouw ’t Brewinc,
IJsselkade 13 te Doetinchem.
Openingstijden expositie: De expositie in de studiezaal
(open van di. t/m do., 09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur), in
de hoek bij de studiezaal & een deel van de omloop
(open van ma. t/m za., 10.00-16.00 uur)
is te bezoeken van 31 maart t/m 28 april 2022
Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-787078.
Coronaregels: Hiervoor worden de dan geldende
overheidseisen gehanteerd, zie rijksoverheid.nl

