
         

EEN ONDERDUIKER IN DE BOLIESTRAAT 

PERSOONLIJK VERSLAG  VAN PAUL KLAP  OVER HET BOMBARDEMENT DOETINCHEM  OP 

21 MAART 1945. 

In de middag van het bombardement van Doetinchem op 21 maart 1945 zat ik,Paul Klap , op 

mijn onderduikadres, Boliestraat 13, te studeren. Ik had daar een zitslaap kamer op de 

eerste etage en leerde Grieks en Latijn als voorbereiding voor de theologische studie. 

In het betreffende pand was het schildersbedrijf gevestigd van de fam. Volgers. De heer 

Volgers was overleden en dochter Jo met haar man Henny Westerhof, ook schilder van 

beroep, woonden bij moeder Volgers in. Ik herinner mij nog goed de buren aan 

weerskanten: rechts de fam. Scheerder, die een bakkerij dreef, een groot gezin met een 

gulle gastvrijheid en links het gezin Dijkman met een paar jonge kinderen waar je ook 

welkom was. 

De “ Christelijk Philantropische 

Inrichtingen”,toen in 

Doetinchem gevestigd (ook wel 

de “domineesfabriek”genoemd), 

hadden mij de kans gegeven de 

genoemde voor bereidende 

studie te doen en ik was daartoe 

in de loop van 1944 opgenomen 

in het z.g. “Meisjesinternaat”aan 

de Burgermeester van 

Nispenstraat. Het grote internaat 

“Ruimzicht”was in die tijd door 

de Duitsers in beslag genomen. Toen ook  het “Mesjesinternaat”door de Duitsers gevorderd 

werd werden de Ruimzichtenaren ondergebracht bij particulieren in de stad .Mij werd 

onderdak geboden bij de fam.  Volgers, “met kosten inwoning”zo als dat heet. De verzorging 

was voortreffelijk voor me en ik werd echt in de samenwonende familie opgenomen. 

Bovendien had ik een goede studeergelegenheid, ik had het niet beter kunnen treffen. 



Na de mislukte doorbraakpoging van de Geallieerden bij Arnhem in 1944, werden jongens en 

mannen door de Duitsers opgeroepen om zich te melden voor werkzaamheden aan de 

IJsellinie. Ik weigerde hieraan te voldoen en was vanaf dat moment onderduiker op mijn 

gastadres. Het merkwaardige was, dat het huis van de fam. Volgers, waar ik verbleef, precies 

tegenover het Arbeidsbureau gelegen was, waar ik me had moeten melden. Ik zat dus in het 

hol van de leeuw! Twee maal heb ik in die tijd het huis verlaten: om naar de tandarts te gaan 

en op 5 december om, verkleed als Sinterklaas, door de Boliestraat te lopen en de buren te 

bezoeken.   

In die tijd hebben we ook nog een 

nachtelijke razzia meegemaakt. Een 

mede student, die tegenover mij 

huisvesting gevonden had bij de fam. 

v.d. Sigtenhorst is toen uit zijn kamer 

gesprongen en heeft zich ergens schuil 

kunnen houden, zodat ze hem niet 

konden pakken. Wel is de Polizei nog op 

zijn kamer geweest. Zelf ben ik toen 

gevlucht naar de berging aan de 

achterkant van de binnenplaats van mijn verblijfplaats, op de zolder daarvan was achter een 

hoge stapel oude verfbussen een veldbed ingericht. Aan  onze kant van de straat zijn de 

Duitsers echter in die nacht niet komen zoeken. 

Op die bewuste dag van het bombardement hoorde ik in de loop van de middag een steeds 

sterker wordend geluid van naderende vliegtuigen. Ik zat op dat moment dus boven en wilde 

zo gauw mogelijk naar beneden aangezien altijd gezegd werd dat je in de gang van een huis 

het veiligst was bij bombardementen. Ik opende de deur naar de trap, had de kruk van de 

deur nog in mijn handen en  stond op het punt de trap af te gaan. Op dat moment hoorde ik 

een harde klap en tegelijk daarmee het geluid van instortende muren. Met de vallende 

stenen gleed ik naar beneden. Daar ik nog boven was kreeg ik niet het hele huis op me en 

door het ingestorte en daarbij opengebroken dak kon ik nog een stukje van de lucht boven 

me zien. Dit alles gebeurde naar mijn gevoel in een onderdeel van een seconde: zό hoorde ik 

de klap en zό lag ik in het puin. 

Ik probeerde naar boven te krabbelen, maar het lukte niet: bij iedere beweging zakte ik 

verder naar beneden, ik zat vast tussen het puin. Hoe lang ik daar gelegen heb weet ik niet. 

Naar mijn gevoel is het niet zo lang geweest. Ineens zag ik boven me huisgenoot Henny 

Westerhof staan. Hij was opgepakt geweest door de Duitser, had in een kamp gezeten en 

was vandaar uit naar de IJssellinie gestuurd om er te werken. Toen hij vanaf die plaats zag 

dat Doetinchem gebombardeerd werd was hij onmiddellijk naar huis gegaan. Daar 

aangekomen vond hij de stad als een puinhoop terug. Wat moet er in hem omgegaan zijn 



toen hij zich realiseerde dat zijn vrouw en moeder Volgers er onder moesten liggen. Ik hoor 

hem nog zeggen: “ach,lieve Jo…” 

Of ik vanuit mijn benarde positie 

geroepen heb weet ik niet meer. Maar 

ik zag dat Henny stenen begon te 

verwijderen om voor mij een opening 

te maken. Spoedig kon hij mijn hand 

grijpen om me naar boven te trekken, 

uit het puin vandaan. “Jij bent er uit 

jongen”,zei hij toen ik vrijwel 

ongedeerd naast hem stond. Ik dank 

mijn leven aan zijn ingrijpen. 

Een vrij diepe snede in mijn gezicht werd in het ziekenhuis behandeld, ik zag veel mensen op 

brancards liggen. Daarna ben ik met een vriend, die in een buitenwijk van Doetinchem  

ondergebracht was, waar geen bommen gevallenwaren, langs binnenpaadjes naar 

Hengelo(Gld) gelopen. Als onderduiker kon je de stad beter verlaten .We werden daar 

opgenomen in “’t Kervel”, een landgoed dat als noodziekenhuis was ingericht voor 

dwangarbeiders, die uit Duitsland over de grens gevlucht waren( maar waar ook andere 

onderduikers zaten). Velen waren er lichamelijk en geestelijk slecht aan toe en we konden 

als “verplegers “wat helpen. 

Achteraf begrijp ik niet, dat ik, nadat ik er levend uit gekomen was, geen emoties had. Je 

bent verdoofd, denk ik, of misschien schuif je het weg. Het is toch niet niets om als enige van 

drie mensen levend uit een bombardement gekomen te zijn. Maar tegelijkertijd zijn  er de 

schaduwen van die andere twee, die het niet overleefd hebben, die gaan je leven lang met je 

mee.    

Later komen de vragen”waarom ik wel en  zij niet” en ook “wat zouden zij nog bewust 

meegemaakt hebben”(want toen ik er lag, meende ik een licht gekreun te horen, of was het 

brekend hout of zo?). Was het puur toeval en heb ik “geluk gehad”, of was het van 

hogerhand? Je kunt natuurlijk wel verklaren waarom die andere twee omgekomen zijn en ik 

niet: zij waren beneden en ik was boven. Maar begrijpen doe je het niet: binnen minder dan 

een seconde zou ik ook beneden geweest zijn….. Wat kan er veel van een  enkel moment 

afhangen in het leven. Op het nippertje ontkomen. 

De dingen zitten soms zo vreemd in elkaar. Zo is voor Henny  Westerhof de gedwongen 

tewerkstelling bij de IJssellinie waarschijnlijk zijn redding geweest.  Anders zou hij misschien 

ook thuis geweest zijn en had ook hij het niet overleefd. Dat roept vragen op  waar je niet 

uitkomt. 

 



Intussen gaat het leven verder. Zelf heb ik mijn studie kunnen volbrengen en, niet het 

minste! ben gelukkig getrouwd , heb een gezin kunnen stichten, en predikant geworden. 

Henny Westerhof heeft een nieuw leven kunnen opbouwen, met vrouw en kinderen en 

kleinkinderen, die ze gekregen hebben. 

Zulke ervaringen kunnen betekenen dat je het leven sterker als een geschenk gaat zien, als 

een gave en als een opgave om er, voor zover je dat zelf in de hand hebt, iets van te maken. 

Je vermoedt dat je leven een bedoeling heeft, dat je er niet voor niets bent ( al geldt dat 

uiteraard voor ieder mens ). Of je dat ook helemaal waar maakt, is een tweede….. 

Leven en dood zijn tegenstellingen, levenden en doden zijn van elkaar gescheiden, maar 

hebben ook iets gemeenschappelijk. Ik denk aan het woord van de apostel Paules: “hetzij wij 

leven, hetzij wij sterven, wij zijn het eigendom van de Heer. 

De vragen worden niet beantwoord, maar…… er is wel een houvast.    

Paul Krap 

 

Bijlage: 

Brief van Johanna Westerhof die zij schreef op 20 maart 1945 aan haar familie in Apeldoorn,  

de dag voor zij overleed. 

 

 

      



 

   

 

 

       Doetinchem, 20 Mrt. 1945 

 

Beste Allemaal, 

Even wil ik een klein briefje schrijven, voordat U weer nare dingen hoort. Gisterenmorgen om 

half negen is hier de stad gebombardeerd! Een paar huizen van ons af liggen helemaal aan 

de grond. Er zijn nogal veel dooden .Moeder en ik hebben het er gelukkig goed afgebracht. 

We hebben in de gang gestaan met de deuren open, want we konden n iet zo gauw in de 

kelder komen. De kogels ketsten bij ons op de plaats. Hennie was niet thuis. Als de bommen 

iets eerder los gelaten waren, dan was er van ons huis misschien niets meer overgebleven. Er 

is overal veel glasschade. Maar bij ons is niets stuk want ik had  alles opengezet. Toen de 

bom viel werden we ineens van de grond gebeurd. Het is hier nog niet rustig. Wij zijn al twee 

dagen met de wasch bezig want we moeten elke keer de kelder in. De Engelschen maken elke 

keer zoo’n kunstmatige mist. Dus er staat denkelijk wel wat te wachten.Het is nu wel angstig. 

Hennie is al een paar dagen bezig met het opruimingswerken de menschen onde het puin 

weg te halen. Er zitten nog menschen in de kelder die nog leven, want ze hebben antwoord 

gegeven, maar ze kunnen er nog niet bijkomen. Hennie zal er de volgende keer zelf wel 

overschrijven. Er is hier weer een nieuwe melding geweest. Niemand krijgt meer vrijstelling, 

zelf de boeren niet. Veldhorst, de meubelmaker, moet ook graven. We hebben al een tijdje 

een stukje vleesch klaar liggen, maar van Diggelen komt maar niet. We hebben bij Veldhorst 

gevraagd wie dat was die altijd naar Apeldoorn gaat. Maar dat was maar een enkele keer. Ik 

heb gehoord dat er in de Kanaalstraat een garage is en daar gaat ook iemand van naar 

Doetinchem. Als U er eens naar vragen wilt. Dan kunnen we misschien nog wat aardappelen 

en eieren meegeven. Maar dan moet U wel vooruit schrijven wanneer die komt. Want 

aardappelen moeten dan gehaald worden bij de boer .Wilt U Annie van de Raamweg van ons 

feliciteren. Ik zal d’r nog wel eens schrijven. Ik doe het nu maar in een brief door, want lang 

durf ik niet stil te zitten. We zullen maar hopen dat het gauw afgelopen is. Dan komen we 

gauw op de fiets in Apeldoorn. 

Verder is er geen nieuws. We hopen dat bij U alles goed is. 

Hartelijke groeten van ons allen, 

Jo . 

  



            

 

 

 

 

 

Met dank aan: 

Wim Scheerder- Mevr. W. Heebing- Westerhof- Margret  van Gessel -Cor van Drunen                                                       

Foto’s:  Archief Jan Terbeek      

Doetinchem, maart 2020, Jan Terbeek 

 

                                                

     

 


