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vooraf

‘Belegerd & Bevrijd’ is gebaseerd op een in 2015 door Tineke Beishuizen en 
Henk IJbema gemaakte reconstructie van de gebeurtenissen in Doesburg in 
april 1945. Die reconstructie verscheen vijf jaar geleden in dagelijkse fragmenten 
in De Gelder lander. Mede naar aanleiding daarvan kwamen er ‘uit alle hoeken 
en gaten’ nieuwe waardevolle dagboeken tevoorschijn. Reden genoemde 
 reconstructie te completeren. Die 
tekst ligt nu voor u. Daarbij hebben 
beide auteurs ervoor gekozen de 
huidige straatnaam te gebruiken 
(met tussen haakjes eenmalig 
de in 1945 gebruikte benaming). 
Waar dagboeken niet eenduidig 
waren over de dag waarop 
een bepaalde gebeurtenis 
plaatsvond, was de keus aan 
de auteurs. 

Colofon
Bronnen(dagBoeken) Jan Baars, H.J. Doijer, Van Hengel, Bep Janssen, Jo Herman Janssen, Jaap Riewald,  
Ab Sloot, Dick Snijders, Derk Jan Somsen, Theodora (Dora) Starink en Streekarchivariaat De Liemers en 
Doesburg overige Bronnen Tot leniging van den Nood, Canadezen in Actie, Richard van Everdingen, 
Jan Westenberg, Overleven in de Tweede Wereldoorlog, diverse brochures van Streekmuseum De Roode 
Tooren, L. Westera, Van Vijanden Omringd, Evacuees in en door Doesburg, Telegraaf dd 7 april 1990, 
Harms: Overzicht der Oorlogsgebeurtenissen in en om Doesburg.

samenstelling/tekstverzorging Henk IJbema en Tineke Beishuizen grafische  vormgeving Han 
Jansen Beeldmateriaal Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, Henk IJbema, Yorin Schrader 
 (achtercover) druk Hami Drukkers, Doesburg met dank aan LiViPro Doesburg, Philadelphia Werk en 
Begeleiding WEC Doesburg dat samen met een grote groep Doesburgers heeft gezorgd voor de verspreiding 
van Belegerd & Bevrijd.

© april 2020. Belegerd & Bevrijd is een uitgave van HetHuisDoesburg die mede mogelijk is gemaakt door 
de gemeente Doesburg, Gestichten Doesburg en Vereniging Het Badhuis. Alle teksten zijn vrij van copy-
right maar bronvermelding wordt op prijs gesteld. Oplage: 5500.
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ode aan de doesburgers

Geachte lezer, 

We zien ze dagelijks: beelden van oorlogssituaties. 
Mensen op de vlucht. Weg van een verwoest huis, 
straat, buurt, dorp, stad en alles wat vertrouwd is. En 
hoe vaak we die beelden ook zien, we kunnen ons er 
nauwelijks een voorstelling van maken. Dat gevoel be-
kroop mij bij het lezen van de teksten van het boek-
werkje dat nu voor u ligt.
 
‘Belegerd & Bevrijd’ vertelt hoe zwaar de laatste weken voor de bevrijding op 16 
april 1945 voor de Doesburgse bevolking zijn geweest. De periode dat de stad, 
hoe wrang ook, onder vuur ligt van de Canadese bevrijders. Weken waarin de 
repressie door de bezetter met het uur toeneemt. En de bevolking dag en nacht 
bescherming moet zoeken in de keldergewelven van de stad.
 
Het zijn verhalen over gebeurtenissen van 75 jaar geleden. Een reconstructie 
gebaseerd op wat verschillende Doesburgers in april 1945 aan het papier toe-
vertrouwden. Verhalen die verteld moeten blijven worden. Omdat ze verklaren 
waarom het Doesburgs straatbeeld is wat het is. Maar ook en vooral omdat het 
aanraakbare, jonge geschiedenis is. Want ook al is de oorlog weg uit onze stad 
en ons land, het is niet weg uit de wereld. En dat vraagt onze alertheid of zoals 
Primo Levi het zegt:  ‘It happened and therefore it can happen again’.
 
Daarom is een woord van dank op zijn plaats aan stadgenoot Henk IJbema. Hij 
zette na 2015 zijn speurtocht naar de Doesburgse oorlogsdagboeken voort. Dank 
ook aan Tineke Beishuizen die er in is geslaagd een zeer toegankelijke reconstruc-
tie van genoemde periode te maken. En dank aan alle overige vrijwilligers die 
hebben meegeholpen aan de totstandkoming van dit werk. Belegerd & Bevrijd 
is een lezenswaardig boekje geworden. Voor jong en oud. Hoe compact ook van 
formaat: het hoort thuis in elk Doesburgs huis.

Loes van der Meijs
Burgemeester Gemeente Doesburg
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De oorlog duurt al bijna vijf jaar. Delen van Nederland zijn be-
vrijd, geallieerde legers zijn de Rijn overgestoken en waaieren uit 

over Duitsland. Vanuit het Duitse Wesel trekken op 28 maart drie Britse divisies 
Nederland binnen. Om de Britse opmars te ondersteunen moet er dwars door 
Oost- en Noord-Nederland een bevoorradingsroute naar het noorden van Duits-
land komen. Het 1e Canadese leger keert daarom vanuit het bruggenhoofd bij 
Emmerich terug naar Nederland met de opdracht de Achterhoek binnen te trek-
ken, de IJssel over te steken, verder naar het noorden op te rukken en Nederland 
tot aan de Waddenzee te bevrijden.
Maar de Duitsers zitten ook niet stil. Ze hebben een verdedigingslinie langs de 
IJssel opgebouwd en moeten op bevel van hogerhand alle IJsselbruggen tot het 
uiterste verdedigen. De Canadezen zullen er dan ook flink tegenaan moeten om 
Doetinchem en Doesburg te bevrijden. In de nacht van 2 op 3 april openen zij 
het vuur. De belegering door de geallieerden – met als doel de bevrijding van 
Doesburg – is begonnen! 

Kelders en gewelven
Wat doe je als burger wanneer de stad waarin je woont het middelpunt van ge-
vechten wordt? Het vege lijf redden is een oerinstinct waaraan ieder zinnig mens 
gevolg geeft. En dan blijkt het een voordeel om in Doesburg te wonen, want er 
zullen weinig steden in Nederland zijn met zoveel kelders en gewelven onder de 
huizen, en de Doesburgers maken er gretig gebruik van. Sommigen slepen in alle 
haast beddengoed naar hun kelder, anderen volstaan met stoelen en een  tafel. 

Wie een grotere kelder heeft, 
deelt die met Doesburgers die 
het zonder kelder moeten stel-
len. In die angstige nacht van 
3 op 4 april wordt de saamho-
righeid geboren waarmee de 
Doesburgers elkaar door die 
laatste zware weken heen zullen 
helpen. 

Maart 1945

Familie Somsen in de kelder

Geallieerden beginnen hun opmars
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De dagboeken
Zelfs onder deze omstandigheden zijn er Doesburgers die een dagboek bijhou-
den, zittend in een ongemakkelijke houding en met slecht licht, terwijl bij tijd en 
wijle de muren trillen onder het geweld van neervallende granaten. Het achter-
halen van die dagboeken, een aantal in het bezit van familieleden en andere op-
geborgen in het stadsarchief, was op zich een heel karwei. Maar het loonde, want 
aan de hand van die dagboeken hebben wij een vrij nauwkeurig beeld kunnen 
samenstellen van de omstandigheden waaronder de Doesburgse bevolking de 
laatste twee oorlogsweken in hun belegerde stad hebben doorgebracht. 
Dit relaas begint op zaterdag 31 maart 1945. Het joodse deel van de Doesburg-
se bevolking is dan al veel eerder met onbekende bestemming weggevoerd. De 
Doesburgse verzetsheld Freek Somsen is in kamp Vught gefusilleerd, iets dat zijn 
ouders pas na de bevrijding te horen krijgen. En dominee Borgers, onwrikbaar 
moedig, is een paar maanden eerder een ellendige dood in Kamp Neuengamme 
gestorven. De Doesburgers hebben al het nodige te verwerken gehad en nu loopt 
de oorlog ten einde en beginnen zij aan de laatste loodzware periode waarvan zij 
op dat moment nog niet weten hoe lang die zal duren.

Dit relaas 
begint op 
zaterdag 
31 maart 1945

Geallieerden beginnen hun opmars
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onder vuur van de geallieerden
Vandaag zijn alle dwangarbeiders tussen de zestien en zestig jaar in co
lonne en onder bewaking van Duitse soldaten richting Drempt, Zutphen, 
Wichmond,  Vorden, Almen en Laren vervoerd om daar tankvallen en loop
graven te graven.  Lopend, zonder dekking en voedsel en sommige jongens 
huilend. Moeders, vrouwen en vriendinnen gaan per fiets hun geliefden 
achterna, maar de fietsen worden door de Duitsers afgenomen en de vrou
wen teruggestuurd. 

‘Es ist so weit’
Op deze dag komt Ortskommandant van Doesburg, Hauptmann Leiwe, 
het Bureau van Politie binnen met de woorden ‘Es ist so weit!’ Hij heeft 
zich van september 1944 tot april 1945 als mens doen kennen – een Duitse 
officier die nooit schreeuwde, kalm en bezadigd was en nimmer in Does
burg bruut geweld toepaste. Met zijn woorden ‘Es ist so weit’ wil hij zeggen 
dat de geallieerde legers op komst zijn. Hij komt afscheid nemen, drukt de 
aanwezigen de hand en spreekt zijn beste wensen uit voor Doesburg en de 
bevolking. Met hem vertrekken de Feldgendarmerie en andere Duitse solda
ten uit Doesburg, maar helaas lang niet allemaal. 
Als het aan hem gelegen had zou Hauptmann Leiwe Doesburg prijs
gegeven hebben aan de Canadezen, maar hij vindt Kampfkommandant 
Schwirkmann op zijn weg, twintig jaar oud en vierentwintig uur per dag 
dronken. Hij verklaart de stad tot ‘Kampfgebiet’ , en laat de overgebleven 
Duitse soldaten zich klaar maken voor een felle strijd.
Het is daaraan te wijten dat Doesburg in plaats van bevrijd te worden 
onder zwaar geallieerd vuur komt te liggen. 

Paaszaterdag 31 maart

Gravers te 
Bingerden



Kijk voor een interview met 
Frans Jansen op vimeo, een 
opname in het kader van het 
‘Doesburgs Ooggetuigen 
 Project’ van HetHuisDoesburg 7

De eerste dode
 valt

  kampfgebiet,  vecht soldaten 
en straatverbod

Terwijl Duitse voertuigen de stad richting Dieren verlaten om via Apeldoorn 
en Zwolle te ontkomen, houden de achtergebleven Duitse soldaten alle stel
lingen in de Hoge Linie (Batterijen) bezet. Dwangarbeiders hebben hier een 
verdedigingsgordel van loopgraven aangelegd. Overdag zijn kanongebulder en 
granaatinslagen uit de richting Doetinchem te horen. Er wordt voor de Does
burgse bevolking een avondklok ingesteld vanaf 19.00 uur. Het is elke man van 
veertien jaar of ouder verboden zich hoe dan ook op straat te vertonen.

De eerste dode valt: de heer G. Dubbeldam, onderwijzer aan de Ambachts
school en nog maar kort woonachtig in Doesburg. Hij gaat voor zijn vrouw en 
pasgeboren dochtertje melk halen bij een boer in Angerlo. Onderweg wordt hij 
staande gehouden en door een SS’er doodgeschoten. Na de rouwdienst wordt 
hij in alle stilte begraven in de tuin van de heer Ubbink in de Ooipoortstraat. 
Bekend is inmiddels dat Terborg en Doetinchem zijn bevrijd en dat de 
geallieerden bij Drempt staan! Het is een bericht waar iedereen van opkikkert: 
nu zal het toch echt niet lang meer duren! Maar het blijft unheimisch stil, al 
kleuren in het oosten weer de grote lichtbundels van het front de hemel. 

Paaszondag 1 april

Politiekorps 
Doesburg 1945
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 bevolking van twee 
kanten bedreigd

Om 11.00 uur gaan de Duitsers langs de huizen om fietsen te vor
deren. Duitse soldaten die bij burgers ingekwartierd zijn betrekken 
stellingen in de privétuinen, iets dat niet echt wijst op het opgeven van 
de strijd. Voor de bewoners is het in elk geval een teken dat ze hun heil 
beter elders kunnen zoeken, en ze zijn niet de enigen, want ‘s middags 
krijgen de bewoners van de Wilhelminastraat en de Kraakselaan te 
horen dat ze naar het centrum moeten evacueren.
Dat wordt weer een gesleep met matrassen, bedden, kisten, koffers, 
tafels, stoelen, kachels en niet te vergeten levensmiddelen en water van 
de woonétages naar de kelders. En wie zelf geen kelder heeft, vindt er 
wel één in de buurt waar men welkom is. 
Dan vallen de eerste granaten. Het zullen er negenhonderd worden, 
afgevuurd door tanks van de Canadezen. De Duitsers schieten terug. 
De bevolking wordt nu van twee kanten bedreigd. 
Deze tweede april zal herinnerd worden als de dag waarop de 
 belegering van Doesburg in alle hevigheid begint. 

Paasmaandag 2 april

De eerste 
granaten 

komen neer

De Tommies liggen 
bij Huize Wydorp in 
Drempt
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spanning  
in de kelders te snijden

De hele nacht is het gieren en fluiten van granaten over de stad te horen 
geweest, met af en toe een hevige slag als een granaat in de stad terecht 
kwam. Daar tussendoor het korte, nijdige knallen van Duits geschut. 
Vanuit de naar men hoopt veilige beschutting van de keldergewelven 
hoort men glas rinkelen, en puin naar beneden storten. Voltreffers slaan 
gaten in de daken van huizen aan de Herenstraat. De Veerpoortstraat 
wordt zwaar beschadigd, er vallen doden. Het duurt en duurt maar voort, 
terwijl de angst en de spanning in de kelders te snijden is, en panische 
kinderen nauwelijks meer te kalmeren zijn. 
Eindelijk, om zeven uur ’s ochtends, wordt het stil. Een stilte die bijna 
pijn doet aan de oren. Maar de dag verloopt verder rustig zodat steeds 
meer Doesburgers uit de kelders durven komen om vervolgens verdwaasd 
de schade in hun stad en hun huizen te aanschouwen. Tegen vijf uur 
in de middag worden ze opgeschrikt door een enorme knal: de Duitsers 
hebben de betonnen brug naar Angerlo over het Broekhuizerwater 
 opgeblazen. Even later volgt weer een explosie: de ophaalbrug over de 
Oude IJssel is opgeblazen. Het is de aanloop naar een nacht vol geweld, 
die opnieuw door de Doesburgers in hun kelders wordt doorgebracht. 

Duitsers 
blazen 

bruggen op

Dinsdag 3 april

De 
Angerloschebrug 

opgeblazen
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beschietingen van de 
‘trots van doesburg’

Tegen 07.00 uur wordt het eindelijk rustig. Opnieuw diepe verslagen
heid bij het bekijken van de schade. Als dat nog lang zo doorgaat zal 
er geen huis meer overeind blijven! En niemand twijfelt eraan: het 
oostelijk deel van de stad ligt midden in de front en vuurlinie vanuit 
Drempt. Evengoed moet het dagelijkse leven zo goed mogelijk door
gaan. Er moeten boodschappen gedaan worden, want oorlog of niet, er 
moet wel gegeten worden. Maar ver van huis gaat niemand, tenslotte 
weet je maar nooit wanneer de hel weer losbarst. 

Woensdag 4 april

Geen ruzie en irritatie
Ondertussen is in de kelders onder de huizen 
een nieuw soort maatschappij ontstaan, met 
eigen wetten en regels. Iedereen begrijpt dat 
er geen ruzie en irritatie mag ontstaan als je 
nachtenlang en soms ook grote delen van de 
dag zo op elkaar gepakt moet doorbrengen. 
En ook dat je niet dof voor je uit kunt zitten 
staren, maar activiteiten moet bedenken 
die het kelderleven dragelijker maken. Dus 
wordt er gezamenlijk gebeden en gezongen. 
En als de kinderen ’s avonds slapen  voor 
zover dat mogelijk is  zitten de volwassenen 
met elkaar te praten en te kaarten, waarbij 
zwikken het meest geliefde kaartspel blijkt 
te zijn. Om de kinderen nog iets van een 
normaal leven te geven, worden er overdag 
‘kinderuurtjes’ gehouden, met spelletjes en 
geïmproviseerde poppenkastvoorstellingen 
met Jan Klaassen en Katrijn.



In de Kraakselaan (vrm. 
Rabobank) zitten 21 mensen, 
waaronder Ben Polman, in een 
hol afgedekt met zeil en grond. 
Kijk voor zijn verhaal op vimeo, 
een opname in het kader van 
het ‘Doesburgs Ooggetuigen 
Project’ van HetHuisDoesburg 11

Maar onafwendbaar beginnen dan toch weer de beschie

tingen. Vandaag treffen de granaten vooral de Martini

toren – de trots van Doesburg – die het zwaar te verduren 

krijgt. Er worden gaten in geschoten en de bovenste spits 

hangt scheef doordat er een gedeelte is weggeschoten. 

Twee Duitse uitkijkposten op de toren zijn gesneuveld. 

Ook wordt de net herbouwde noodbrug bij de watertoren 

opnieuw opgeblazen net zoals de weg aan het begin van 

de Kraakselaan. De straatstenen vliegen wel honderd 

meter ver de Meipoortstraat in. De beschieting duurt 

tot 17.30 uur.

Noodkraamcentrum
Maar terwijl de dood een vaste bezoeker van Doesburg 

is geworden, dient zich ook regelmatig nieuw leven aan. 

In de kelder onder het huis van Remmelink is een nood

kraamcentrum ingericht, geleid door zuster Engelhardt 

die er niet voor terugschrikt om in noodgevallen een baren

de vrouw onder granaatvuur per rijwielbrancard naar het 

ziekenhuis in Velp te brengen. 

Onder 
granaatvuur 

naar Velp

De vernielde 
noodbrug
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het binnenblijf  
gebod

Kampfkommandant Schwirkmann geeft bevel dat alle mannen van 
veertien tot zestig jaar de stad moeten verlaten. Achterblijvers zullen 
worden doodgeschoten, evenals hun vrouwen en kinderen. De uittocht 
met het IJsselpontje moet plaatsvinden vóór 19.00 uur. Maar acht Does
burgse notabelen weten dat te voorkomen door zich garant te stellen voor 
naleving van ‘het binnenblijf gebod’. En omdat niemand hen in gevaar 
wil brengen blijven de mannen vanaf dat moment inderdaad keurig 
binnen. Wat als gevolg heeft dat al het werk waarvoor men de straat op 
moet, alleen nog door vrouwen verricht kan worden. En dan hebben we 
het niet alleen over boodschappen doen, maar ook over het blussen van 
brandjes en het van straat halen van gewonden. 

Donderdag 5 april

Schwirkmann is des duivels. Hij 
vermoedt verraad. Zijn hoofdkwartier 
op Paardenmarkt 8 heeft hij vanwege 

beschietingen verruild voor de kelder van 
dierenarts J.C.M. Gurck in de Koepoort
straat 35. Maar ook daar vallen prompt 

granaten neer. 

De 
Mauritskazerne 
in brand 
geschoten
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groente en fruit 
worden schaars

Tussen de beschietingen door is er veel activiteit in de stad. Ramen, 
winkelpuien en deuren worden dicht getimmerd, daken voor zover 
mogelijk hersteld en brandhout gehakt. Uiteraard werk dat door de 
vrouwen verricht moet worden omdat de mannen de kelders niet uit 
mogen komen. Zo ontdekken de vrouwen kwaliteiten in zichzelf die 
ze tot dan niet voor mogelijk hadden gehouden. Van al het werk is 
boodschappen doen nog de simpelste bezigheid, want ook al zijn pro
ducten als groente en fruit schaars, brood is er hoe dan ook voldoende 
omdat er meer dan genoeg meel in voorraad is. Voor de vrouwen 
is het een verademing om na de lange nachten in de kelders weer 
even boven de grond te zijn, en informatie met buren en vrienden 
uit andere kelders uit te wisselen. Iets waar de mannen in de kelders 
naar snakken maar dat voor hen niet mogelijk is. Wanneer de vijan
delijkheden weer beginnen is dat iedere dag opnieuw de vraag waar 
de Doesburgers mee moeten leven. 

Vrijdag 6 april

Vier huizen in brand
Op deze zesde april begint het al om 
11.30 uur, als een fosforgranaat een blok 
van vier huizen aan de Burgemeester 
 Nahuyssingel (Lindewal) in brand zet. 
Een aantal vrouwen probeert onder het 
gefluit van mitrailleurkogels de brand 
te blussen en te redden wat er te redden 
valt. En of hij niet al genoeg beschadigd 
is, wordt de Martinitoren opnieuw 
beschoten.
In de Kloosterstraat wordt het huis van 
de heer Kupers getroffen. Hierbij komen 
een volwassene en twee kinderen om het 
leven en raken twee andere volwassenen 
zwaar gewond. 
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na een rustige nacht
Eindelijk weer eens een rustige nacht! Ook 

overdag zijn er geen beschietingen. Maar er zijn wel veel jagers in 

de lucht zodat men toch af en toe de kelders in moet vluchten. 

Om 15.00 uur in de middag worden de doden van de hele week in 

de tuinen bij de huizen begraven. Hoeveel het er precies zijn weet 

kapelaan Wegemans niet. 

Zaterdag 7 april

duits geschut uit 
de ‘batterijen’
Ze zeggen dat Arnhem gevallen is, en 
dat de Tommies tussen Arnhem en Velp 
staan en waarschijnlijk naar Apeldoorn 
zullen oprukken! Dit nieuwe gerucht 
wordt opgewonden gedeeld. 
De Duitsers halen het geschut op de 
Burgemeester Nahuyssingel (Linde
wal) en de F.D. Rooseveltsingel 
(Looyerswal) weg. Ook trekken ze weg 
uit de Linies (Batterijen). Je zou den
ken dat zulke dingen iets te betekenen 
hebben. Zou dan toch eindelijk …?
Veel Doesburgers zijn sinds het begin 
van de bezetting, nu al een week, niet 
uit de kleren geweest en in de kelders 
wordt het steeds benauwder.

Doden worden 
in de tuinen 

begraven

Zondag 8 april

In de Bergstraat is een 
noodkraamkliniek gevestigd
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de stad gonst van de 
berichten

Er wordt weer met granaten geschoten en men vraagt zich af waarvoor 
dat nodig is, want ze zijn duidelijk voor de Linies (Batterijen) bedoeld, 
maar daar zijn de Duitsers een dag eerder al weggetrokken. Sommige 
granaten zijn op de stad terecht gekomen, en menig Doesburger begint 
zich af te vragen of het soms de bedoeling is dat de hele stad aan stukken 
geschoten wordt. In Deventer en Zwolle vinden straatgevechten plaats, 
wordt er gezegd. En zou het waar zijn dat van beide Dremptse torens de 
vlag wappert? Doesburg gonst van de berichten, en ondertussen wordt 
het steeds moeilijker te bepalen wanneer je beter in de kelder kunt blijven 
en wanneer je even naar boven kunt komen. Een vijftigtal Doesburgse 
mannen wordt door de Duitsers opgetrommeld om met schoppen naar 
de Kraakselaan te komen en loopgraven te graven, en dat is geen gunstig 
teken, al kunnen ze van daaruit de Tommies zien! Maar die schijnen op 
versterkingen te wachten, en dat terwijl ze al zo dichtbij zijn! 

Contact met de Canadezen
Via de PGEM telefoon nemen de Canadezen contact op met het 
verzet. Ze vragen of de ondergrondse een aanvalsplan voor Doesburg 
kan opstellen waarbij de burgerij zoveel mogelijk buiten schot blijft. 
Het verzet gaat er maar al te graag op in. Er wordt een plan opge
steld voor de landing van tweehonderd man in het haventje van de 
Oude IJssel terwijl tegelijkertijd een frontale aanval vanuit Drempt 

ondernomen zal worden. Het verzet zal proberen de 
Kampfkommandant gevangen te nemen.
Van deze plannen hebben de overige Doesburgers 
uiteraard geen weet. Zij leven nog steeds tussen 
hoop en vrees.

Ze kunnen 
de Tommies 

zien!

Maandag 9 april

De heren Heijn (links) en 
Pieterse leggen contact met 
de Canadezen
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canadese aanval gaat 
niet door

Na het schieten van gisteren is het vandaag rustig en meteen laait de 
hoop weer op. Een paar mannen wagen zich uit de kelders om een ka
potte waterleiding te repareren, maar politieagenten weten hen er met 
gummiknuppels van te overtuigen dat het geen goed idee is. De mannen 
zijn nog altijd verplicht in de kelders te blijven. Iets dat steeds moeilijker 
vol te houden is. Er is veel luchtactie en af en toe een korte beschieting, 
maar verder gebeurt er niets. En dat terwijl de hele Achterhoek bevrijd 
schijnt te zijn. Waarom Doesburg dan nog steeds niet?
In de stad is bijna geen onbeschadigd huis meer te vinden. De tijd 
kruipt voorbij, en nog steeds geven de Duitsers niet op. De gedwongen 
aanleg van loopgraven gaat gewoon door. Tachtig mannen worden 
daar dagelijks voor uit de kelders gehaald.
Tot overmaat van ramp laten de Canadezen aan het verzet weten dat 
het aanvalsplan geen doorgang kan vinden 
omdat ze er nog steeds van overtuigd zijn 
dat zich tussen Ellecom, Dieren en  
Doesburg zeshonderd Duitsers  
met twaalf zware kanonnen bevinden.

Dinsdag 10 april

Geen 
onbeschadigd 

huis meer te 
vinden

In huize Pniël is een 
noodhospitaal
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‘zutphen is bevrijd,  
wanneer wij?’

Een schitterende dag en abnormaal warm voor de tijd van het jaar. Het werken 
aan de loopgraven begint al in de vroege ochtend. Het is een angstige bezigheid 
omdat de mannen zich in de vuurlinie bevinden. Een situatie waar niemand 
happig op is, maar tegen de Duitsers durft men zich niet te verzetten. ‘Zutphen 
is bevrijd, prins Bernhard is er al geweest!’ zegt men tegen elkaar. ‘Wanneer 
wij?’ is dan de standaard reactie. Ineens beginnen de Tommies weer met hun 
granaten. Iedereen de kelders in en dan maar hopen en bidden dat er geen 
voltreffer op het dak terecht komt.

Hevig mitrailleurvuur
Om 17.00 uur hevig mitrailleurvuur vanuit 
richting Angerlo. Het klinkt alsof men 
nu eindelijk met de aanval is begonnen. 
De Canadezen zitten bij Albers, even over de brug, – de eerste boerderij vlak bij 
Doesburg vanaf Angerlo – zoveel is wel duidelijk. Zo dichtbij en toch gaat het 
telkens weer niet door, ook deze keer niet. Men zegt dat het komt door al het 
water om Doesburg heen, waardoor het moeilijk is het stadje te veroveren. Dat 
water heeft er lang geleden voor gezorgd dat Doesburg een vestingstadje werd, 
maar nu werkt het tegen. 
De voedselsituatie is langzamerhand belabberd geworden. Het brooddieet doet 
de mensen geen goed. Voor zelfs de meest optimistische mens is duidelijk dat een 

hongersnood niet lang meer op 
zich zal laten wachten. 

Woensdag 11 april

Moeilijk  
te veroveren

De ijzergieterij is door 
geallieerden in brand 
geschoten
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kaukasiërs in plaats van 
duitsers

De afgelopen nacht is er veel gereden en geschoten. Als het dag is blijkt 

dat de helft van de Duitse bezetters is vertrokken, tezamen met hun 

Kampfkommandant Schwirkmann. De andere helft staat op punt van 

vertrek. Hun plaats wordt ingenomen door een groep Kaukasiërs van het 

803 Ostbataillon dat eind 1941 door de Duitsers gedwongen is dienst in 

de Wehrmacht te nemen. Onder dwang in krijgsdienst – hoeveel loya

liteit kan men van zulke soldaten verwachten! Terwijl er deze ochtend 

hevig geschoten wordt met mitrailleurs komt een dikke stinkende mist 

opzetten, waarschijnlijk kunstmatig veroorzaakt gezien de olieachtige 

reuk. Doesburg en omgeving zijn nu gehuld in een dicht rookgordijn en 

de verwachting is dat eindelijk de doorbraak zal komen. 

Maar ondanks alle berichten en alle voortekenen die wijzen op een aan

val van de geallieerden eindigt ook deze dag ermee dat de Doesburgers 

opnieuw de nacht in hun kelders doorbrengen. 

Kaukasiërs 
geen 

Russen

Donderdag 12 april

De centrale keuken 
in de Kerkstraat 
komt op gang
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naderen de canadezen?
Het 2e Canadese leger is gisteravond bij Westervoort de IJssel overgestoken, 
er schijnt nu gevochten te worden in OostArnhem! De Doesburgers vertel
len het elkaar, maar ze hebben zo langzamerhand iets gelatens over zich 
gekregen: we zullen wel zien. De zorgen van alledag vragen steeds meer 
hun aandacht, want de voedselsituatie wordt nu echt nijpend. De centrale 
keuken is inmiddels op gang gekomen, bestemd voor mensen die helemaal 
niets meer te eten hebben. Moeders van baby’s krijgen elke dag een halve 
liter melk. Bij de mensen die nog wel wat voedsel hebben liggen, komt de 
bodem van de voorraadjes in zicht. Huisvrouwen gaan vlees halen op de 
ziekenbonnen van dr. Pieterse. Bij Coenraadts is de eerste jonge groente 
van dit jaar te koop, wat rabarber en peterselie. In de centrale keuken van 
het Rode Kruis zijn vandaag drie nieuwe fornuispotten geplaatst, dat 
brengt het totaal op zeven. Dat is ook wel nodig want er moet voor 2000 
mensen gekookt worden. 
Op straat ziet men alleen politie en mannen van het Rode Kruis. De 
overige mannen bevinden zich volgens bevel nog steeds in de kelders en 
krijgen daar te horen dat hun huizen door de bezetter zijn leeggeplunderd: 
niet alleen kleren en beddengoed, maar ook levensmiddelen, en sieraden 
zijn ingepikt. Het maakt hun frustratie alleen nog maar groter. 

Zaterdag 14 april

Vrijdag 13 april

‘arnhem bevrijd  
en nu …’

Het angstige gevoel dat elk moment de hel kan losbarsten 
maakt dat men zelfs in veilige momenten niet echt tot rust 
kan komen. Maar ook het gebrek aan goed voedsel en hygiëne 
wegen zwaar. Doesburg is oorlogsmoe, er is teveel gebeurd en 
er is nog steeds teveel onzekerheid.
Dat Arnhem is bevrijd is natuurlijk goed nieuws! De hele dag 
is geschut uit die richting te horen en het lijkt dichterbij te ko
men. Maar dat de rek een beetje uit het uithoudings vermogen 
begint te raken, moge duidelijk zijn.
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De lucht trilt van spanning! Aan de kant van Angerlo ratelen mitrailleurs. 
 Westelijk en zuidwestelijk van Doesburg klinkt hevig kanongebulder, dat gister
avond al is begonnen. Om 03.00 uur in de nacht is het dreunen van de kanonnen 
nog in volle gang. Geen mens in de kelders slaapt. Vaders en moeders houden 
hun kinderen dicht tegen zich aan en proberen hun eigen ongerustheid niet op ze 
over te brengen. Want leg een klein kind maar eens uit wat oorlog is! 

Toren Martinikerk
De gravers van loopgraven die om 07.00 uur ‘s ochtends zijn begonnen, zijn 
om 07.30 weer teruggestuurd. Alle mensen moeten direct van de straat, want 
er schijnt iets ophanden te zijn. Tegen 9.30 uur komt het alarmerende bericht 
dat de toren van de Martinikerk tussen 11.00 en 12.00 uur de lucht in zal gaan. 
Ook de molen en de watertoren wacht hetzelfde lot. De omwonenden van de kerk 
moeten uit hun huizen. Men ziet ze met kostbaarheden sjouwen omdat men 
geen idee heeft van de schade die aan de aangrenzende woningen aangericht 
zal worden. Ze trekken allen in de richting van de F.D. Roosevelt singel 
(Looyerswal) en de Kraakselaan. Ook worden ze ondergebracht in de kelder van 
de uitgebrande Mauritskazerne. Boeren brengen hun vee in veiligheid.
In nog onbeschadigde huizen in de binnenstad worden ramen en deuren open
gezet. Schilderijen en andere voorwerpen worden van de wand gehaald.

Drie enorme explosies
Precies om 12.00 uur een daverende inslag: de trotse Martinitoren van Doesburg 
met een lengte van 96 meter, zakt als een zoutzak in elkaar. De spits valt in de 
Torensteeg. Wat er nog staat is gehuld in een grote bruingrijze stofwolk. Mèt de 
toren gaan de zware poortersklok, het carillon, het nieuwe uurwerk met de ver
lichte wijzerplaten en het kostbare kerkorgel verloren. De nabijgelegen synagoge 
loopt grote schade op. Stof bedekt straten en huizen in de omtrek. Als de stofwolk 
uren later optrekt blijkt de toren vernield te zijn tot onder de kerkmuren. Bij de 
aanblik van de ruïne stokt de adem in de keel.
Om 12.17 uur gaat de korenmolen de lucht in – in de 
puinhopen staan kap en wieken fier rechtop. 
En 12.42 uur: met een reuze knal explodeert  
de watertoren. 

‘… stokt de 
adem in de 

keel …’

Zondag 15 april de verwoesting compleet
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Laatste oorlogsnacht?
De drie explosies zijn de voorboden van het vertrek van de vijand. Maar 
het verdriet is groot om deze vernietiging van wat het gezicht van Doesburg 
medebepaalde. Verdriet om dierbare gebouwen waarmee de Doesburgers zijn 
opgegroeid en die deel uitmaakten van hun leven. Maar veel tijd om bij deze 
dramatische gebeurtenissen stil te staan is er niet. In het begin van de avond 
begint plotseling weer een hevig artillerievuur. De Doesburgers trekken 
zich terug in de kelders en maken de bedden gereed voor de 
nacht. Tegen de avond verlaat  Kampfkommandant Sauerbrei 
met zijn soldaten Doesburg. Zou dit dan echt de laatste 
oorlogsnacht zijn?

de verwoesting compleet



Buik vol van 
de oorlog
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De hele nacht is er motorgeronk te horen geweest en van 03.00 
uur tot 06.00 uur klonk een hevig trommelvuur. Maar nu is 
het ochtend, en het ziet er naar uit dat de Duitsers definitief 
uit de stad verdwenen zijn. Met het IJssel pontje zijn ze de IJssel 
overgestoken en na de laatste oversteek hebben ze het pontje laten 
zinken.
Jan Thijs van Wijngaarden, de algemeen gemachtigde van het 
Rode Kruis in Doesburg, wordt omstreeks 04.30 uur door de 
kok van de centrale keuken gevraagd om naar de kelder van de 
familie Van Hal aan de Paardenmarkt te komen. Daar treft 
hij sergeant Schwartz, de kok van wie bekend is dat hij al een 
tijdlang de buik vol heeft van de oorlog. 

Maandag 16 april bevrijd

Canadese 
bevrijders in 
de Kerkstraat
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Overgave
Hij bevestigt dat de bezetters ’s nachts zijn 

verdwenen en dat hij zichzelf met de weinige 

achtergebleven Duitse manschappen en een 

aantal Wit Russische soldaten wil over geven. 

Het verzet stuurt ordonnansen – onder wie 

Gerrit Vermeulen en Bart ter Steeg – met die 

boodschap naar de Canadezen. Vergezeld van 

een patrouille Tommies keren ze terug naar 

Doesburg waar de weinige achtergebleven 

soldaten zonder enige moeite gevangen worden 

genomen. Tijdens dit gebeuren moeten alle 

inwoners binnen blijven om ongelukken te 

voorkomen.

Dr. J. Pieterse en 
agent L. Westera 
met de Tommies in 
de Meipoortstraat



24

Tommies
Tegen 06.00 uur wordt een aantal kelderbewoners opgeschrikt door het geroep van 
plaatsgenoten dat er Tommies in de stad patrouilleren! Het klinkt als alweer een 
gerucht, en bijna niemand durft nog naar buiten te gaan. 
Tegen 08.00 uur verschijnen de eerste geallieerde patrouilles op de Schout bij 
Nacht Doormansingel (Ooipoortwal). Ook worden er Tommies bij de Contre 
Escarpe gezien. Het is dus echt waar! De vrouwen komen het eerst uit de kelders 
en zien met eigen ogen een patrouille Canadezen over de Schout bij Nacht 
Doormansingel lopen met drie gevangen Duitse soldaten. Dit is het sein dat het 
voor de mannen ook veilig is, de Duitsers zijn echt uit de stad verdwenen, en 
verdwaasd lopen ze de straat op. Eindelijk is het zo ver, de bevrijding is een feit, 
en de straten stromen vol lachende, huilende, schreeuwende en dansende mensen. 
Huis aan huis worden jarenlang verborgen vlaggen opgehangen. De Tommies 
delen sigaretten en chocolade uit. De vreugde is groot en bijna niet te bevatten, en 
de Doesburgers feliciteren elkaar met tranen in hun ogen, en lopen rond met het 
oranje, de vlaggetjes en de sjerpen die ze jarenlang hebben verstopt in afwachting 
van betere tijden. Deze nacht zullen ze voor het eerst sinds weken weer boven de 
grond doorbrengen. Eindelijk zullen ze weer kunnen slapen zonder angst voor be
schietingen, en als ze wakker worden zullen ze niet aarzelend de deur uitgaan in 
angstige afwachting van wat de nacht weer aan vernielingen heeft voortgebracht. 

Eindelijk 
vrij



Kijk voor een interview met Theo 
Gerhardus  op vimeo, een opname 
in het kader van het ‘Doesburgs 
Ooggetuigen Project’ van 
HetHuisDoesburg
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Opgekropte woede
En ja, natuurlijk heeft de vreugde de overhand, maar al die de uitbundigheid 
heeft ook iets onwerkelijks na zoveel jaren van oorlog, na zoveel hoop en 
vrees, na zoveel teleurstellingen en zoveel ontberingen. 
Ineens zijn nu de rollen omgedraaid: NSB’ers worden door de gewapende 
Doesburgse ondergrondse opgepakt, net zoals de vrouwen en meisjes die met 
Duitse soldaten gingen. In het openbaar moeten ze vernederingen onder
gaan. En ook al valt de ontlading van opgekropte woede te begrijpen, het 
biedt niet een schouwspel om trots op te zijn. Maar in deze verwoeste stad, in 
dit door zovelen geliefde Doesburg, spelen ook andere emoties een rol. Vreug
de om de bevrijding wordt afgewisseld door verdriet om wat er verloren ging, 
en door de pijnlijke afwezigheid van de mensen die er op deze dag ook bij 
hadden moeten zijn en die zo node gemist worden. Er zal heel wat moeten 
gebeuren voordat de sporen van vijf jaar oorlog uitgewist zullen zijn. 
Het besef dat wat er gebeurde nooit vergeten mag worden, komt pas later 
en vindt dan vorm 
in  herinneringen in 
woord en beeld.
Maar op deze 
zestiende april 1945, 
nu vijfenzeventig jaar 
geleden, is dat nog 
niet aan de orde. Op 
deze historische dag 
overheerst vooral de 
vreugde, want 
DOESBURG IS 
VRIJ.

Eindelijk 
vrij
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‘waar speelde zich wat af’ 
De foto’s van de bevrijding laten zien hoe zwaar de stad beschadigd was. Gelukkig is 
veel van die schade hersteld. Voor HetHuisDoesburg en de VVV Doesburg aanleiding 
een aantal bijzondere locaties ten tijde van Belegerd & Bevrijd op een rij te zetten. 
Lopend door de stad komt de geschiedenis weer tot leven.

! Gasthuisstraat 41 
In deze Gasthuiskerk bidt de evangelisch 
lutherse dominee Paulus H. Borgers elke 
zondag voor de joden en de Koningin. Ook 
trekt hij fel van leer tegen het naziregime. 
Borgers wordt op 10 december 1944 gear-
resteerd. Via Kamp Amersfoort komt hij in 
het concentratiekamp Neuengamme, waar 
hij - 45 jaar oud - op 10 februari 1945 overlijdt. 

@ Paardenmarkt 1-3 en 8
De Ortskommandant in Doesburg heeft 
zijn commandopost op Paardenmarkt 1-3, 
het voormalige Arbeidsbureau. De in 1944 
dienstdoende Kampfkommandant vestigt 
zich aan de overzijde op nr 8. Hij heeft de 
opdracht de Doesburge Schipbrug tot het 
uiterste te verdedigen. 

# Paardenmarkt 4 (bovenhuis) 
Op 9 april gaat Dora Starink vanuit de 
schuilkelder naar huis om iets op te halen. 
Tot haar schrik heeft zich op de zolder een 
Duitse deserteur verborgen. Hij draagt ‘ge-
leende’ burgerkleren. Dora’s broers brengen 
hem brood.

$  Bergstraat 5-7 (‘Huis op den Bergh’ 
en ‘Naeld en Bergh’)

Het huis van taxateur J. Remmelink (Mei-
poortstraat 54) ligt veelvuldig onder vuur 
van de Canadese artillerie. De hier gevestig-
de noodkraamkliniek verhuist daarom op 9 
april naar de kelder van de familie Gold smid 
in de Bergstraat. Vanaf zaterdag 7 april ook 
het schuiladres van Dora Starink en haar fa-
milie. Boven de ingang hangt een getekende 
ooievaar met de tekst ‘Aanvoer bevolking’.

% Bergstraat 32 en 57
Tijdens de oorlog bevinden zich binnen de 
stadsmuren nog verschillende stadsboerde-
rijen. Op woensdag 11 april wordt de boerde-
rij (nr. 32) van Bram van Til getroffen door 
granaatvuur. De boerderij brandt geheel af. 
Op nummer 57 woont de joodse familie Van 

In de periode 
1940 - 1945
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Gelder. Het gezin vindt onderduikadressen 
dankzij de Doesburgse verzetsman Freek 
Somsen.

^ Meipoortstraat 58 
Op donderdag 5 april besluit slager Snijders 
zijn voorraad ‘gerookt’ uit te reiken aan men-
sen in de buurt, onverschillig of ze klant zijn 
of niet. In elke kelder wordt, in verhouding 
tot het aantal mensen, rookvlees uitgereikt. 
Daarbij de laconieke opmerking: ‘Dat ze als 
ze de oorlog overleven maar moeten komen 
afrekenen’. Samen met melkboer Derksen 
zorgt Snijders ook voor een alibi voor dieren-
arts Gurck.

& Meipoortstraat 57-59 
Op maandag 4 april ligt de winkelruit van 
bakkerij Zandbergen in diggelen. De ruiten 
van kruidenier Lubbers zijn de volgende dag 
aan de beurt. De schade wordt ‘hersteld’ met 
weidehekken en een paar  horren.

* Ooipoortstraat 3 en 14 
Het ouderlijk huis van Engelandvaarder Johan 
Bernard (Ben) Ubbink is nr 14. Slachtoffer van 

het Engelandspiel. Bij de inhuldiging van ko-
ningin Beatrix in 1980 is hij één van de vier 
verzetsmensen met een erefunctie. 

Al vóór de oorlog onderkent de gemeente het 
belang van veilige schuilplaatsen. Kelders 
van 75 m2 en groter zijn bekend. Het is de 
bezetter die opdracht geeft de goed toegan-
kelijke kelders te markeren met een witte K. 
Anno 2020 is zo’n witte K teruggezet op de 
gevel van het huis op nr. 3. 

(  Freek Somsenpad en Schout bij Nacht 
Doormansingel nr. 5 en nr. 16 

Nu Robaard Doesburg (nr. 16), toen de 
Draadvlechterij en Metaalfabriek van Derk 
Jan Somsen, de vader van verzetsman Freek 
Somsen. De Somsens wonen aan de overkant 
op nr. 5. Op zaterdag 7 april komen kapitein 
Krommenhoek en luitenant Wouda van het 
Leger des Heils op bezoek bij de jarige Derk 
Jan Somsen. 
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Zijn vrouw trakteert op kersen met aardbei-
en uit de weck. Anno 2020 is er weinig dat 
ons aan de joodse inwoners van Doesburg 
herinnert. Naast de ‘struikelsteentjes’ is 
er de kolossale steen (voor huisnr. 5) die de 
plaats markeert van de eerste en oudste jood-
se begraafplaats.

BL  Schout bij Nacht Doorman singel 14 
De kelderbewoners installeren een ploegen-
dienst om ’s nachts te waken. Het werk in 
deze wasserij van Jo Janssen gaat gewoon 
door. 

Op dinsdag 10 april wordt vroeg in de mor-
gen het vuur onder de wasketel aangemaakt, 
en tegen een uur of 10.00 is er zoveel stoom, 
dat de machine kan draaien. Er moet gewas-
sen worden voor het Rode Kruis en het nood-
hospitaal Pniël. 

BM  De IJzergieterij op de Barend 
Ubbinkweg

De ijzergieterij is gevorderd voor de Duitse 
oorlogsindustrie. Directeur Johan Herman 
Ubbink woont met zijn gezin op het fabrieks-
terrein en verbergt daar o.a. Betje en Roosje 

Cohen. Op de middag van 11 april bombar-
deren Britse vliegtuigen de fabriek. Het kan-
toor en het magazijn staan in brand, om 19.15 
uur arriveert de brandweer. 

BN Mauritsveld 
Donderdag 5 april rond 02.00 uur schiet de 
Canadese artillerie de Mauritskazerne in 
brand. Een vuurzee waarvan de hitte voel-
baar is. De rechtervleugel van de kazerne 
staat in lichterlaaie. Er is weinig wind en 
er dreigt dus geen gevaar voor de stad. Bij 
daglicht blijkt de linkervleugel gedeeltelijk 
uitgebrand.

BO Veerpoortstraat 31
Op woensdag 4 april gaat de jonge Rode 
Kruisman Th. J. A. van de Putte op pad tij-
dens een granaatbeschieting. Hij maakt zich 
zorgen of er patiënten in het noodhospitaal 
‘Pniël’ zijn geraakt. Onderweg wordt hij do-
delijk getroffen door een granaatscherf.

BP Torensteeg
Voor de oorlog woont in Doesburg een kleine 
joodse gemeenschap van circa 25 personen.
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Met het opblazen van de kerktoren wordt ook 
de synagoge zwaar beschadigd.

BQ Markt 
De hoge toren van de Martinikerk is een 
belangrijk uitkijkpunt en wordt daarom in 
april ‘45 meerdere keren getroffen door Ca-
nadese granaten. In de ochtend van 15 april 
wordt bekend gemaakt dat de toren om 12.00 
uur wordt opgeblazen. Neervallend puin ver-
woest ook een groot deel van het schip van de 
kerk en haar interieur.

BR Roggestraat 12 
De 55-jarige slager Abraham Meijers wordt 
op 8 oktober 1941 naar Mauthausen gede-
porteerd. Zijn vrouw Johanna Meijers-Walg 
wordt op 9 april 1943 gewaarschuwd voor 
een razzia en duikt onder in Hengelo Ov. Ze 
wordt toch opgepakt en overlijdt een maand 
later in Sobibor. In mei 2009 zijn in Does-
burg tien ‘Stolpersteine’ en één muurplaatje 
ter nagedachtenis aangebracht.

BS Roggestraat 9 
In het voormalige Bureau van Politie werkt 
o.a. Lammert Westera, de politieman die 
verschillende joodse voorwerpen uit de sy-
nagoge in veiligheid brengt. Voorwerpen die 
anno 2020 te zien zijn in het hier  gevestigde 
Streekmuseum De Roode Tooren.

BT Philippus Gastelaarsstraat 
Ter hoogte van huisnr. 11 aan de overzijde 
ligt het binnenplaatsje van ‘Berendonk’ waar 
zich op 20 april 1944 een drama voltrekt 
waaraan deze straat haar naam ontleent. Op 
die dag komt op deze binnenplaats Cees Rui-
zendaal, leider van de Knokploeg Aalten om 
het leven. Zijn kompaan Gerrit Kleisen wordt 
gearresteerd en overgebracht naar de Neder-
landse SS Schule ‘Avegoor’ in Ellecom. Daar 
wordt drogist Philippus Gastelaars in wiens 
huis, annex winkel - Koepoortstraat nr. 7 - de 
twee KP-leden hun toevlucht zochten, in de 
nacht van 20 op 21 april 1944 gefusilleerd.
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BU Gastelaarsstraat 17 
Hier woont voor de oorlog Casper Jacob Co-
hen met zijn gezin. Casper kiest ervoor al-
leen zijn twee oudste dochters Betje en Roos-
je aan de zorg van Johan Herman Ubbink toe 
te vertrouwen. De overige zes gezinsleden 
overleven de oorlog niet. 
Kort voor de oorlog is het huis in het bezit ge-
komen van de familie Van der Wal. De vrouw 
des huizes Hens van der Wal ontpopt zich 
tijdens de oorlog als een geboren organisator 
voor het Rode Kruis. Ze is o.a. nauw betrok-
ken bij het noodhospitaal  Pniël.

CL Philippus Gastelaarsstraat 21 
In dit huis woont tijdens de oorlog dokter 
Joop Pieterse. Hij is betrokken bij het ver-
zet en onderhoudt nauwe contacten met de 
 Canadezen die de stad belegeren. 

Absoluut iconisch is de foto waarop hij in de 
ochtend van 16 april samen met Lammert 
Westera en een aantal Canadezen de stad in 
loopt.

CM Koepoortstraat 1 en 2 
In het pand genaamd ‘Hof Gelria’ is in de 
oorlog het distributiekantoor gevestigd. Het 
aangrenzende Stadhuis is direct na de bevrij-
ding de locatie waar foute Nederlanders en 
NSB’ers naar toe worden gebracht. Later op 
de dag brengt men hen naar de Ambachts-
school.



TIJDLOZE ARMEN REIKEN VER

Nu mijn hand zoveel later schrijft, luidt de kerkklok
Het geluid reist vanuit onze oude stad de vrijheid in
Naar een plaats waar niemand zich verstopt of ooit verging
Tot voorbij de horizon vanzelf én sprekend zonder wrok

Maar in de duisternis fluistert jouw adem

Hij leidt mij zacht door de lange nacht 
De boven- en onderwereld lijden onder dagen, weken
Een tijd waarover jij en ik en wijzers nu spreken
Opdat vergeving vermag en pijn verzacht

Maar door het granaatgeraas voel ik je angst

Ik hoor het bange tellen van je uren
Waarin onze honger voelbaar groeit 
De geest en lijf gespannen en vermoeid
Centraal eene vraag: hoe lang gaat dit nog duren? 

In het middaglicht sterft het klokgeluid 

Maar zij herrees ieders geluid, tijd en toren, ooit bezweken 
De klok als echo van een nieuwe werkelijkheid 
Jouw beschermende armen bewegen als wijzers van tijd
Als kracht van vrouwen in onze verwoeste weken

Rob Hammink, stadsdichter Doesburg


