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...In dit nummer o.a.:

Lezing donderdag 19 december a.s.:

WAAROM MARIA EEN BLONDINE WERD

23 januari - 5 maart - 30 april - 24 september 2020:

SPECIALE LEZINGENCYCLUS 75 JAAR VRIJHEID

Bijzondere schenking uit Tel Aviv, Israël:

MIJNTJE POLAK WEER THUIS...
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Heilige familie met engeltjes, ca. 1410 vervaardigd, mogelijk in Gelre. Tempera op eiken-
paneel, 25 x 19 cm. Berlijn, Staatliche Museen. 
Het kindje Jezus heeft blijkbaar geen zin om het bordje pap van Maria op te eten en loopt weg
naar zijn voedstervader Jozef die aan het knutselen is. Het strooien dak van de stal wordt door
engeltjes gerepareerd, terwijl beneden andere engeltjes bezig zijn het badwater klaar te
maken. 
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Lezing op donderdag 19 december a.s.:

WAAROM MARIA EEN BLONDINE WERD
Middeleeuwse kunst rondom de geboorte van Christus

door ons lid de heer drs Paul le Blanc te Doesburg,
voormalig universitair docent kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 

aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Aanvang 20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.

De gegevens die de Bijbel ons verstrekt over de geboorte van Christus zijn door
de gelovigen al in een vroeg stadium als te summier en te sober ervaren om door
middel van literatuur en beeldende kunst uitdrukking te geven aan de gevoelens
van vertedering die deze gebeurtenis in ieders harten opriepen. Rondom de
geboorte van Christus zijn in de loop der tijden dan ook een groot aantal volks-
verhalen en apocriefe, d.w.z. niet officieel erkende, evangeliën ontstaan. Samen
met een aantal visionaire onthullingen zijn zij van grote invloed geweest op de
manier waarop het kerstgebeuren in de middeleeuwen is afgebeeld. We denken
hierbij aan het pseudo-evangelie van Mattheüs (vijfde eeuw), de visioenen over
het leven van Christus zoals die beschreven zijn in de Meditationes Vitae Christi
(meditaties over het leven van Christus) van Pseudo-Bonaventura (ca. 1300), de
Legenda Aurea (Gulden Legenden) van Jacopo da Voragine (1255-1260) en de
visioenen van de heilige Birgitta van Zweden (ca. 1365). 

Deze kerstverhalen vormden voor de kunstenaar een onuitputtelijke inspiratie-
bron, maar zijn voor de huidige beschouwer vaak alleen te begrijpen wanneer
men op de hoogte is van al deze vrome volksverhalen en van de vaak ingewik-
kelde bijbeluitleg van theologen. Daarbij doemen wellicht toch nog veel vragen
op over de herkomst van de op zich alom bekende en vertrouwde motieven. Waar
komen de os en de ezel vandaan, terwijl de evangelietekst daar geen melding van
maakt? Waarom is er sprake van schorriemorrie in de kerststal? Waarom wordt
de geboorte nu eens in een grot, dan weer in een stal gesitueerd en waarom is een
gedeelte van de stal vaak een ruïne? Waarom wordt Maria afwisselend zittend,
knielend of liggend voorgesteld en waarom wordt zij in de vijftiende eeuw plots
een blondine? Waar komen de twee vroedvrouwen, Zelomi en Salome, vandaan
die we zo vaak zien afgebeeld bij de geboorte en waarom is het handje
van Salome zo vaak verlamd? Waarom is Jozef meestal afgebeeld als een oude,
slaperige man en heeft hij soms maar één kous aan? Waarom worden er drie
koningen afgebeeld, terwijl de bijbel alleen spreekt over magiërs, zonder een
aantal te noemen. 
Ziehier, enkele vragen die bij het bekijken van de middeleeuwse kerstvoorstel-
lingen naar voren komen en die in de lezing worden beantwoord. In deze lezing
wordt ook ingegaan op de oorsprong van de viering van het kerstfeest en de
reden waarom in de vierde eeuw de datum van dit feest op 25 december werd
geplaatst. 
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Lezing op donderdag 19 december a.s.:

WAAROM MARIA EEN BLONDINE WERD
Middeleeuwse kunst rondom de geboorte van Christus

door ons lid de heer drs Paul le Blanc

Aanvang 20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
Leden gratis, niet-leden en introducees € 5,00 p.p.

De geboorte van Christus (1424) door Meester Francke (ook wel Frater Francke), omstreeks
1380 geboren in de regio Niederrhein, mogelijk in Zutphen – overleden circa 1440 vermoede-
lijk te Hamburg. Collectie Kunsthalle Hamburg.
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MIJNTJE POLAK-BIERMAN-VAN BINGEN
weer terug in haar geboortestad...!

Het was in het najaar van 2018 dat we werden benaderd door de heer en mevrouw
Polak uit Tel Aviv. De heer Polak vertrok met zijn familie in 1966 naar Israël met
in hun ‘bagage’ een fraai portret van zijn grootmoeder Mijntje Polak-Bierman-
van Bingen. Al die jaren heeft dit portret een centrale plek in zijn huis gehad en
vormde daardoor ook min of meer een herinnering aan zijn jeugd in ons land.
Nu de jaren toenemen en zijn kinderen en kleinkinderen geen binding hebben
met Doesburg en het portret, vonden de heer en mevrouw Polak de tijd gekomen
om Mijntje weer te laten terugkeren naar haar geboortestad Doesburg.

Een en ander had echter meer voeten in de aarde dan de heer Polak en wij kon-
den vermoeden. Afgezien van speciale voorzieningen voor luchttransport e.d.
moet er ook aan allerlei formaliteiten worden voldaan. Op de uitvoer van kunst-
voorwerpen wordt door de Israëlische overheid streng toegezien en ook de beide
douanekantoren controleren een en ander. Ook in ons land hebben we contact
gelegd met de Nederlandse Erfgoedinspectie om ervoor te zorgen dat een en
ander conform alle regels kon verlopen. Daardoor duurde het ongeveer een half
jaar voordat het portret op reis kon via FedEx met Luchtvaartmaatschappij El Al.

Onlangs heeft het portret een plek gekregen in de ruimte waar ook de objecten
van de Doesburgse synagoge worden geëxposeerd.
Enkele dagen geleden brachten de heer en mevrouw Polak weer een bezoek aan
Nederland en hebben bij die gelegenheid ook weer een bezoek gebracht aan Does-
burg en De Roode Tooren en het schilderij officieel als schenking overgedragen.
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Mijntje werd in 1859 aan de Veerpoortwal 3 te Doesburg geboren als oudste
dochter van Sodok van Bingen (Doesburg 1831-Doesburg 1891) en Sophia
Wertheim (Valburg 1833-Doesburg 1898).
Zij trouwde in 1886 met Meijer Bierman (Amsterdam 1867-Doesburg 1894),
diamantslijper en Joodse godsdienstleraar van beroep. Uit dit huwelijk werden
twee kinderen geboren: Betje Bierman (Amsterdam 1888-Birkenau 1943) en
Sodok Bierman (Rheden 1891-Doesburg 1894).
Mijntje hertrouwde in 1898 te Doesburg met Aron Polak (Leeuwarden 1849-
Doesburg 1905).

Uit het stadsarchief te Doesburg blijkt dat ze in 1898 samen met haar dochter
Betje naar Haarlem vertrok. Als beroep wordt vermeld koopvrouw.
Aron Polak, weduwnaar met kinderen, was in die tijd woonachtig in Haarlem.
Als zijn beroep wordt slager vermeld.
Uit dit tweede huwelijk werd een zoon geboren, Sodok Polak (Amsterdam 1900-
Utrecht 1952). Hij was gehuwd met Susanna Coster (Venlo 1914-Utrecht 1978).
Uit deze verbintenis werden twee zoons geboren, Aron Ronald Polak en
Abraham Samuel Polak.
Mijntje Polak-Bierman-Van Bingen overleed in 1935 te Utrecht. Het huis aan de
Veerpoortwal is in de jaren zeventig van de vorige eeuw gesloopt. Ook het pand
aan de Korte Veerpoortstaat waar zij tijdens haar huwelijk enige tijd gewoond
heeft is gesloopt.

De Veerpoortwal in Doesburg omstreeks 1900 met links de lage huisjes waar Mijntje destijds
gewoond heeft. Rechts het ‘officiershotel’ van het garnizoen en de Martinitoren met de
‘afgepunte’ spits van voor 1910.
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Het portret van Mijntje Polak (olieverf op linnen)
is vervaardigd door Johannes Gabriëlse (West-
kapelle, Veere 1881-Ambarawa, Indonesië 1945).
Hij was o.a. werkzaam als schilder, tekenaar, etser
te Amsterdam, Volendam en Utrecht.
Johannes is o.a. bekend geworden door de school-
platen over het koloniale Nederlands-Indië en
illustreerde schoolboeken. Ook maakte hij vele olie-
verfschilderijen, met name portretten.
Gabriëlse heeft gestudeerd aan de Amsterdamsche
Academie, waar hij leerling is geweest van August
Allebé en Nicolaas van der Waay.
Zijn kunst is Gabriëlse uiteindelijk fataal gewor-
den. Vanwege zijn schilderijen interneerden de
Japanners hem in het kamp St. Louis (Ambarawa,
Java), waar hij op 16 juni 1945 stierf aan uitputting. 

De heer en mevrouw Polak tijdens de overdracht van het portret op vrijdag 29 november j.l.

Johannes Gabriëlse
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SCHILDJE ‘GEREGISTREERD MUSEUM’ ONTHULD

In de vorige uitgave van dit informatiebulletin hebben we uitvoerig stil gestaan
bij de hernieuwde certificering van ons Streekmuseum De Roode Tooren door de
Stichting Museumregister Nederland. Het was een uitgebreid, boeiend, maar ook
arbeidsintensief project dat wij positief en met optimale beoordelingen hebben
kunnen afsluiten. Het resultaat: de hernieuwde certificering en erkenning!

Ook burgemeester Loes van der Meijs wilde het bestuur daar graag mee compli-
menteren en was een dezer dagen in de gelegenheid het bijbehorende nieuwe
schildje te plaatsen/onthullen. Er werd uitgebreid nagepraat over het bereikte
resultaat. 
Op de foto burgemeester Loes van der Meijs temidden van Rinus Rabeling, Nina
Herweyer en Carel Rensing (v.l.n.r.).
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Een aantrekkelijk museum? Een schoon museum?
Huishoudelijke dienst?

Schoonmaken doen we allemaal. Stoffen, zuigen, dweilen, dagelijks dan
wel wekelijks. Of we laten dat door iemand doen. 
Allemaal echt Hollands, we houden van een proper huis…

Zo denken we als bestuur natuurlijk ook over ons museum en dat wordt
altijd, gezien de reacties, erg gewaardeerd.
De laatste jaren kwam er regelmatig iemand om te zorgen dat het
museum, het toilet en de zalen, schoon waren. Bestuursleden en onze vrij-
willigers gastheer/gastvrouw die tijdens de openingsuren aanwezig zijn,
springen indien nodig zelfs nog extra bij. 

Helaas is echter onze huishoudelijke hulp per 1 november gestopt met
deze werkzaamheden en zijn we dus dringend op zoek naar iemand die
kan/wil zorgen dat ons museum er voor iedereen aantrekkelijk uit blijft
zien. 
We krijgen veel complimenten en dat willen we uiteraard ook graag zo
houden. Het moet interessant maar ook schoon zijn, iedereen moet zich er
goed voelen.
Het moge duidelijk zijn dat in de drukke zomermaanden (zomertijd-
periode) er vaker onderhoud gepleegd moet worden dan in de winter-
maanden wanneer er wat minder bezoekers komen.

Wie, oh wie kan ons helpen met informatie over personen die dit zouden
willen doen, of wellicht zelf hiertoe bereid zijn. Uiteraard tegen vergoe-
ding. Momenteel springen we als bestuur bij in de avonduren, maar per
januari 2020 zouden we graag zien dat dit weer op reguliere basis gebeurt.

Voor reacties en/of informatie kunt u contact opnemen met Rinus Rabeling
(0313-472968 / 06-51329978) of met Francien Mulder (0313-632085 /
06-14500920).
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De trieste puinhopen van de door de Duitsers op 15 april 1945 opgeblazen
Martinitoren. Aquarel door Coenraad van Velzel (collectie De Roode Tooren).
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SPECIALE LEZINGENCYCLUS
IN HET KADER VAN 75 JAAR VRIJHEID

In het komende jaar wordt er in ons land uitgebreid stilgestaan bij de herdenking
van 75 jaar bevrijding, 1945-2020. Uiteraard ook in Doesburg.
Ook wij hebben hiervoor enkele activiteiten voorbereid. Naast een expositie over
Doesburg in de Tweede Wereldoorlog (april-september) en weer speciale aan-
dacht voor de Stolpersteine in onze stad hebben wij een bijzondere lezingen-
cyclus samengesteld. Hiervoor kunt u zich vanaf nu aanmelden. 

De cyclus bestaat uit de volgende vier bijeenkomsten:
23 januari: De Jodenvervolging In Nederland;
05 maart: De NSB, Ontstaan en opkomst van de Nationaal Socialistische

Beweging in Nederland, 1931-1935;
30 april: Na de bevrijding;
24 september: Nederlands-Indië voor en na de bevrijding.

Onderstaand een uitgebreid overzicht van deze voordrachten.

Donderdag 23 januari, 20.00 uur, Bovenzaal van ‘de Waag’, Koepoortstraat 2:

DE JODENVERVOLGING IN NEDERLAND
Spreker: dr. Erik Somers, onderzoeker/historicus, verbonden aan het NIOD,

Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam.

Erik Somers (1958) is sinds 1977 als historicus verbonden aan het NIOD. Als
projectleider is hij betrokken geweest bij verschillende in- en externe projecten
(o.a. Nationale Beeldbank WO2, Buchenwald-project, Oorlogskind, De
Jodenvervolging in foto’s), werkte hij namens het NIOD samen met de verschil-
lende oorlogsmusea en herinneringscentra in Nederland en verleende hij mede-
werking aan tentoonstellingen met betrekking tot oorlog en crisis. 
Hij publiceerde verschillende boeken over de Tweede Wereldoorlog. Recente
publicaties zijn: ‘Het Grote 40-45 Boek’ (2011 samen met René Kok), ‘Voorzitter
van de Joodsche Raad. De herinneringen van David Cohen 1941-1943’ (2010),
‘De Koloniale Oorlog’ (2009 samen met René Kok en Louis Zweers), ‘Stad in
oorlog. Amsterdam 1940-1945 in foto’s’ (2017, samen met René Kok) en recent
‘De Jodenvervolging in foto’s. Nederland 1940-1945’ (2019, samen met René
Kok).
Erik Somers promoveerde in 2014 op het boek ‘De oorlog in het museum.
Herinnering en verbeelding’. Hierin wordt geanalyseerd hoe de Nederlandse oor-
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logs- en verzetsmusea en herinneringscentra vorm hebben gegeven aan de herin-
nering van de Tweede Wereldoorlog en wordt ingegaan op het huidige en toe-
komstige veld van oorlogsmusea.

De basis van de presentatie deze avond is het boek ‘De Jodenvervolging in foto-
’s. Nederland 1940-1945’. Met dit boek werd de vervolging van de Joden in
Nederland tijdens de Duitse bezetting voor het eerst uitvoerig in beeld gebracht.
Zowel professionele fotografen als amateurs maakten aangrijpende foto's van
deze donkere periode. 
Nederland had van de bezette West-Europese landen relatief het grootste aantal
Joodse slachtoffers. In totaal hebben hier 104.000 van de ongeveer 140.000
Joden de Holocaust niet overleefd (75%). De meesten van hen werden vermoord
in de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi's. Tijdens het geleidelijke
proces van concentratie en isolatie naar deportatie leefden veel Joden tussen
hoop en vrees. De moord op de in Nederland woonachtige Joden begon in juli
1942, toen de eerste transporten naar het vernietigingskamp Auschwitz plaats-
vonden.
Een groot aantal van de beelden is gemaakt door professionele fotografen, meest-
al in opdracht van Duitse instanties voor gebruik als propaganda. Daarnaast
waren er ook talloze amateurs, die de vervolging en de deportatie van de Joden
fotografeerden. Het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-
studies, beheert veruit de grootste fotocollectie over dit thema en deed uitgebreid
onderzoek naar de visuele geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland.
De beelden laten op indringende en confronterende wijze de gevolgen van de
anti-Joodse maatregelen in bezet Nederland zien. Ze getuigen van het genadelo-
ze optreden van de Duitse bezetter, de medewerking van Nederland aan deporta-
ties, maar ook van de hulp aan onderduikers en van het dagelijkse Joodse leven
tijdens de bezetting. Daarnaast is er aandacht voor de naoorlogse opvang van de
weinige overlevenden uit de kampen en degenen die terugkeerden uit de onder-
duik.

Deportatie van Joden vanuit Westerbork naar Auschwitz.
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Donderdag 5 maart, 20.00 uur, Bovenzaal van ‘de Waag’, Koepoortstraat 2:

DE NSB, ONTSTAAN EN OPKOMST VAN DE NATIONAAL
SOCIALISTISCHE BEWEGING IN NEDERLAND, 1931-1935
Spreker: Drs. Robin te Slaa, zelfstandig historisch onderzoeker te Amsterdam.

Robin te Slaa (1969) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Zijn specialisatie is nieuwste geschiedenis. Hij schreef in de loop
van de jaren voor verschillende kranten, tijdschriften en boeken bijdragen over
rechts- en links-extremisme.
Samen met Edwin Klijn publiceerde hij in 2009 ‘De NSB. Ontstaan en opkomst
van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935. Het boek ontving loven-
de reacties in de pers en werd genomineerd voor de shortlist van de Libris
Geschiedenis Prijs.
Tussen augustus 1999 en april 2012 was Te Slaa in verschillende functies werk-
zaam voor het Nationaal Archief. Sinds februari 2012 is hij zelfstandig histori-
cus en publicist.
Hij werkte samen met Edwin Klijn ook aan een boek over de NSB, dat de jaren
1936-1940 beslaat. Zij ontvingen voor het onderzoek een subsidie van het Prins
Bernhard Cultuurfonds en een bijdrage van het NOT Fonds.
In opdracht van het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-
studies) schreef Robin het boek ‘1941. Het masker valt’, dat in 2016 verscheen. 
Voor de gemeente Den Haag deed hij hierna onderzoek naar de houding van deze
gemeente tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed in de periode 1940-
1955. Het rapport werd op 8 december 2017 gepresenteerd aan de toenmalige
burgemeester en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Het is een jaar
later in bewerkte vorm als boek gepubliceerd.

Volgens de NSB-opvattingen moest één partij (de NSB) en één man (de leider
van de NSB) het in Nederland voor het zeggen hebben. De NSB was in de jaren
dertig een toegestane politieke partij, die meedeed aan de verkiezingen en die
vertegenwoordigers had in de Tweede Kamer. Bij de NSB was men overigens
tegen de democratie, die zou hoe dan ook verdwijnen.
De toekomst werd, volgens de NSB-opvatting, zichtbaar in het fascistische Italië
en het nationaal-socialistische Duitsland. Het fascisme/nationaal-socialisme zou,
aldus diezelfde opvatting, Europa en de wereld redden van het communisme. De
NSB wilde een ‘gezonde volksgemeenschap’, waarmee men bedoelde een
Nederland zonder democratie, vakbonden, klassenstrijd en ‘vreemde smetten’.
NSB-aanhangers voelden zich vaak op de een of andere manier bedreigd door de
grote concerns, de socialisten, de communisten, de joden, de uitzichtloze crisis,
het moderne leven in de stad, de platvloerse massa, het oprukkende Amerikaanse
amusement.
Een groot deel van de NSB-aanhang bestond uit middenstanders en boeren die
zich bekneld en tekortgedaan voelden. De NSB-kijk op de wereld werd onder
meer verwoord door Het Nationale Dagblad en het weekblad Volk en Vaderland. 
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De oprichter en ‘Algemeen Leider’ van de NSB, Anton Mussert, wilde ‘de ver-
rotte democratie’ langs parlementaire weg afschaffen, bij meerderheid van stem-
men. Van 1931 tot 1934 had Mussert zijn NSB-activiteiten gecombineerd met
zijn functie als hoofdingenieur bij de Provinciale Waterstaat in Utrecht, tot in
1934 de regering het ‘ambtenarenverbod’ afkondigde (verbod NSB-lidmaatschap
voor overheidspersoneel).
Mussert bleef de enige in Nederland die met een fascistische partij succes boek-
te. Andere fascistische/nazistische groeperingen bleven splintergroepen. De NSB
drong door tot de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
in 1935 haalde de NSB haar hoogste aantal stemmen: 7,94% van het totaal. (In
die tijd ging nog vrijwel iedereen stemmen, omdat het kiesrecht gekoppeld was
aan opkomstplicht.) Daarna kalfde de aanhang van de partij snel weer af. Bij de
Statenverkiezingen van 1939 was het percentage NSB-stemmers ten opzichte
van 1935 gehalveerd.

Mussert had voor zijn ‘Beweging’ het nodige afgekeken van Hitlers partij, de
NSDAP. Hij probeerde wel zijn nationaal-socialisme ‘Nederlands’ te houden:
Oranjegezind en niet antisemitisch. Maar dit bleek moeilijk vol te houden. Veel
partijleden waren nu eenmaal fel anti-joods. Zij waren niet bij de NSB gegaan
om dat te verbloemen.
Hitlers partij had de SA, een soort partijleger. Musserts partij had de WA
(Weerafdeling, ‘weer’ in de betekenis van weerbaarheid). Bij NSB-manifestaties
trad de WA op als ordedienst. De NSB deed veel aan uiterlijk vertoon. Daarin
was de NSB overigens niet uniek. Ook andere partijen hielden indertijd grote
massa-meetings en optochten met vlaggen, vaandels, trommels, insignes.
De NSB had een eigen groet of uitroep, ‘Hou Zee!’. Onderling noemde men
elkaar kameraad (m) of kameraadske (v). De jeugd kon ook bij de NSB terecht,
bij de Jeugdstorm. Menige ‘stormer’ zou later als SS-er sneuvelen aan het
Oostfront.
In 1940-1945 lieten Mussert en de NSB zich voor de doeleinden van de bezetter
gebruiken. Ze kwamen niet ‘aan de macht’, zoals zij in mei 1940 gehoopt en ver-
wacht hadden. Hitler benoemde Mussert eind 1942 wel tot leider van het
Nederlandse volk, maar dat had weinig praktische betekenis.
Het zat Mussert trouwens helemaal tegen. In de kringen waar hij het van moest
hebben vond hij weinig steun voor zijn toekomstideaal: een zelfstandig
Nederland (liefst een Groot-Nederland met België erbij) binnen Hitlers nieuwe
Europa. Het SS-ideaal van alle germanen in één groot rijk kreeg de overhand.

De NSB werd in 1940-1945 algemeen gehaat en geminacht (‘landverraders’).
Toch nam het aantal NSB-leden tijdens de bezetting aanzienlijk toe, van 31.000
in 1940 tot 100.000 in 1942. Het ging hier om mensen die in de Nieuwe Orde
vooruit wilden komen: ‘je moet met je tijd meegaan’, redeneerden ze. In 1943-
1944 verloor de NSB veel aanhang, tot alleen een harde kern overbleef.
Na de oorlog werden NSB-ers massaal opgepakt en gevangengezet. Pas in 2008
werd door onderzoek bekend dat NSB-leider Anton Mussert tijdens de bezetting
een vermogen bij elkaar had geroofd. Omgerekend naar nu was zijn bezit ruim
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tien miljoen euro waard. Het bezit werd verkregen door afpersing van bedrijven
en inbeslagname van Joods bezit. En dat terwijl Mussert na de oorlog werd af-
geschilderd als een saaie burgerman. 154 NSB-leden werden ter dood veroor-
deeld. In 110 gevallen werd de doodstraf omgezet in levenslang. Mussert kreeg
de doodstraf, wegens landverraad. Hij werd op 7 mei 1946 gefusilleerd.

Donderdag 5 maart, 20.00 uur Bovenzaal van  ‘de Waag’, Koepoortstraat 2:

NA DE BEVRIJDING
Spreker: dr. Ad van Liempt te Doetinchem, journalist/publicist, o.a. auteur van
vele oorlogsboeken en tv-programmamaker, medeoprichter en ex-hoofdredac-
teur van NOVA.

Ad van Liempt (1949) werkte bijna veertien jaar in de dagbladjournalistiek voor
hij overstapte naar de televisie. Hij werkte bij het NOS Journaal en had leiding-
gevende functies bij Studio Sport, NOS-Laat en NOVA. In 2000 was hij mede-
oprichter 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 Geluid-Award en
de ere zilveren Nipkowschijf voor zijn gehele televisiewerk, hij kreeg in 2011
een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Doesburg 19 april 1945, NSB-ers moeten op de Markt puinresten van de toren 'opruimen'.
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Op 9 mei 2019 promoveerde Van Liempt op een biografie van de kampcom-
mandant van Westerbork, Albert Gemmeker. 

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 mee-
dogenloze optreden van Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de
Tweede Wereldoorlog’ (2013); ‘De drogist: 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). 

Toen Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter leek het in eerste instantie
of ons land explodeerde van vreugde. Dagen, weken, hier en daar zelfs maanden
duurde het feest van de vrijheid. Maar daarna volgde voor bijna iedereen de ont-
nuchtering. Het waren loodzware jaren, jaren waar geen einde aan leek te komen.
Ad van Liempt schreef het dramatische, weinig bekende verhaal over wat onze
ouders en grootouders moesten meemaken nadat ze de oorlog hadden doorstaan.
De moeizame weg terug voor de overlevenden van de kampen. Het immense ver-
driet in de uitgedunde joodse gemeenschap toen men zich realiseerde dat bijna
niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren. De
machteloosheid in grote delen van het land over het langzame tempo van de
wederopbouw. De schaarste. De armoede. En boven alles uit, de toenemende
dreiging van een naderende oorlog met Indonesië. Alle plannen voor vernieuw-
ing, alle oplossingen voor armoede en crisis, alle pogingen Nederland weer tot
een florerend, opgewekt land te maken, liepen vast in de bittere strijd met wat
toch zo lang ’ons’ Indië was geweest. 

De jaren 1945-1950 worden niet voor niets de loodzware jaren genoemd. Na vijf
jaren van bezetting en onderdrukking kon men na de bevrijding door de gealli-
eerden beginnen aan de opbouw van Nederland. Een complicerende factor daar-
bij was dat het westen en noorden van Nederland, na het mislukken van Operatie
Market-Garden, nog de verschrikking van de Hongerwinter moest doorstaan en
meer dan 20.000 inwoners omkwamen van de honger. Omdat het zuiden van het
land al bevrijd was, stond dat onder militair gezag, totdat het burgerlijk bestuur
kon worden hersteld. De afrekening met hen die met de vijand hadden geheuld
vond hier dan ook eerder plaats.
Ook hier trad als eerste de competentiestrijd naar voren tussen het Militair gezag
en de Binnenlandse Strijdkrachten. Maar de oude structuren van voor de Tweede
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Wereldoorlog werden er ook snel weer in ere hersteld. Ook de politieke verhou-
dingen ingegeven door de Verzuiling. De idee dat na de Tweede Wereldoorlog er
in Nederland sprake kon zijn van vernieuwing werd daarmee al snel niet bewaar-
heid. Een van de grootste problemen was de terugkeer van ontheemden, die nadat
ze de verschrikkingen hadden overleefd, in hun voormalige woonplaats moesten
ondervinden dat of hun bezittingen vernield waren of door anderen in bezit
waren genomen. De overheid had eigenlijk onvoldoende middelen door de
schaarste om adequaat hulp te verlenen. Naast de opvang diende de overheid de
gevolgen van Bijltjesdag in de hand te houden en de vraag te beantwoorden hoe
de heulers met de vijand voor het gerecht dienden te worden gebracht. Dat deed
men door het instellen van de Bijzondere Rechtspleging. Daarnaast had iedereen
de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. Economisch moest
Nederland weer worden opgebouwd. Het was minister Lieftinck die besloot tot
de geldzuivering. Hij voerde het tientje van Lieftinck in dat in feite eigenlijk
geen tientje bleek te zijn, en besloot de geldhoeveelheid te verminderen. Deze
had ook grote zorgen over de problemen in Nederlands-Indië voor de staatskas. 

De woningnood in Nederland was heel groot en er was eigenlijk te weinig geld
voor een groot woningbouwprogramma. De vernielingen van de infrastructuur
weer op te bouwen vereisten ook veel inzet. Politiek waren de oude partijen
onder nieuwe namen teruggekeerd en na de verkiezingen bleken de communisten
10 zetels te hebben behaald. Veel levensmiddelen bleven lang op de bon gezien
de voortdurende schaarste. Door het Marshallplan van de V.S., gedeeltelijk

16 april 1945, bevrijding van Doesburg, feestvreugde in de Koepoortstraat.
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schenking en gedeeltelijk een lening, kon de economie groeien en werden de
leefomstandigheden steeds beter. Maar Nederlands-Indië zou de molensteen om
de nek van het landsbestuur zijn. Na de capitulatie van Japan was er een bestuur-
lijke impasse ontstaan waarin door de nationalisten onder leiding van Soekarno
de onafhankelijkheid van Indonesië werd uitgeroepen. Het nationalisme werd
door de Nederlandse regering opzij gezet en men ging er alles aan doen om het
Nederlandse gezag weer te herstellen. Een en ander leidde tot twee zogenaamde
politionele acties die ertoe zouden leiden dat de V.S. Nederland onder druk zou-
den zetten waardoor uiteindelijk Nederland, na verschillende onderhandelingen,
de soevereiniteit aan Soekarno c.s. zouden overdragen. 

Donderdag 24 september, 20.00 uur Bovenzaal van ‘de Waag’, Koepoortstraat 2:

NEDERLANDS-INDIË VOOR EN NA DE BEVRIJDING
Spreker: dr. Esther Captain, wetenschapper verbonden aan het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, KITLV. Het KITLV is een onderdeel
van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

Dr. Esther Captain is senior-onderzoeker en projectcoördinator van de deelstudie
naar de bersiap binnen het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oor-
log in Indonesië, 1945-1950. Daarnaast is zij hoofd kenniscentrum bij de facul-
teit onderwijs en opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Als historicus
was zij eerder verbonden als hoofd onderzoek aan het Nationaal Comité 4 en 5
mei, postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van
Amsterdam en docent aan de Vrije Universiteit. Ook werkte ze als projectleider
Indisch Erfgoed bij het programma Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Tweede Wereldoorlog was maar net voorbij, toen Nederlandse mannen naar
Indonesië werden gestuurd om daar de onafhankelijkheid de kop in te drukken.
Ondanks veel geweld werd dat doel niet bereikt. De Indonesiërs waren en bleven
onafhankelijk. In 1949 erkende Nederland dat ook.

Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia…
Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij dat Indonesië onafhankelijk is…
Zo liet Soekarno op 17 augustus 1945 tijdens een korte plechtigheid op straat in
Jakarta aan de wereld weten, dat het koloniale Nederlands-Indië definitief verle-
den tijd was. Twee dagen eerder had Japan zich overgegeven, na de atoombom-
men op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Met die Japanse overgave was
een einde gekomen aan de Tweede Wereldoorlog in Azië.
Al voor de Tweede Wereldoorlog bestond in Nederlands-Indië een brede bewe-
ging die zich inzette voor zelfbeschikkingsrecht. Leiders als Soekarno,
Mohammad Hatta en Soetan Sjahrir wilden los van Holland, anderen wilden
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alleen meer autonomie. Maar het Nederlandse gezag hield de touwtjes strak in
handen.
En toen kwam in 1942 de Japanse aanval. De geallieerde strijdkrachten verloren
op 27 februari de slag in de Javazee en op 8 maart volgde de capitulatie. De sol-
daten werden krijgsgevangen gemaakt, de meeste Nederlanders geïnterneerd in
burgerkampen, en veel mannen werden gedwongen tewerkgesteld. De Japanners
ontmantelden het Nederlands-Indische bestuurssysteem en feitelijk hield
Nederlands-Indië op te bestaan.
Na 1945 probeerde Nederland het koloniale gezag met onderhandelingen en
geweld (door middel van twee zogenoemde Politionele Acties) te herstellen.
Maar op 27 december 1949 legde het zich, onder grote internationale druk, bij de
Indonesische onafhankelijkheid neer. Alleen Nieuw Guinea werd pas in 1962
opgegeven en tenslotte na een overgangsperiode onder VN-toezicht en een
omstreden volksraadpleging onder de Papoea’s, ingelijfd bij Indonesië. Daarmee
werden vanaf 1969 de staatsgrenzen van de huidige Republiek Indonesië dezelf-
de als die van Nederlands-Indië.

Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd was er over en weer heftig gevochten. Tot in
de jaren zestig verlieten in totaal ruim 300.000 Nederlanders, Indische Neder-
landers, Papoea’s en Indonesiërs het land. De meesten gingen naar Nederland.
Onder hen waren 12.500 Molukse soldaten van het voormalig Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en hun gezinnen. Zij kwamen in 1951 naar
Nederland, waar hun militair dienstverband werd beëindigd.
Deze dekolonisatiegeschiedenis is nog geen verleden tijd. In 2005 nam Minister
van Buitenlandse Zaken Bot deel aan de viering van zestig jaar Indonesische
onafhankelijkheid. Nederland aanvaardde daarmee dat Indonesië niet in 1949,
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maar op 17 augustus 1945 was ontstaan en Bot betuigde spijt dat Nederland toen
‘als het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ was komen te staan, en
daarmee aan velen leed had berokkend. Ook voor alle betrokkenen in Nederland
was dat een belangrijke, soms confronterende, uitspraak.

SPECIALE LEZINGENCYCLUS
IN HET KADER VAN 75 JAAR VRIJHEID

Deze speciale serie voordrachten wordt door ons gepresenteerd in het kader
van de diverse activiteiten die komend jaar in Doesburg worden georgani-
seerd in het kader van 75 jaar Vrijheid (1945-2020).

Alle avonden van deze cyclus vinden plaats in de Bovenzaal van Stadsbierhuis
De Waag, Koepoortstraat 2 te Doesburg en beginnen om 20.00 uur.

Zoals hierboven beschreven gaat het om vier bijeenkomsten:
23 januari: De Jodenvervolging In Nederland;
05 maart: De NSB, Ontstaan en opkomst van de Nationaal 

Socialistische Beweging in Nederland, 1931-1935;
30 april: Na de bevrijding;
24 september: Nederlands-Indië voor en na de bevrijding 15 augustus 1945.

Aanmelden:
Belangstellenden kunnen intekenen op de hele cyclus voor € 40,00 p.p. voor
leden en € 50,00 p.p. voor niet-leden. Dit is inclusief een kopje koffie of thee
per avond.
Men kan ook intekenen op losse avonden. De kosten hiervoor bedragen per
avond € 12,50 p.p. voor leden en € 15,00 p.p. voor niet-leden.

Aanmelding kan vanaf heden geschieden per email: info@deroodetooren.nl
of telefonisch bij Rinus G.M. Rabeling: 0313-472968. U ontvangt dan een
bevestiging en een nota voor de betaling van de verschuldigde bijdrage.
Per avond ontvangt men telkens een reminder per email.
Vanwege de te verwachten belangstelling worden de aanmeldingen in
volgorden van binnenkomst verwerkt.
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VOORAANKONDIGING

Het reguliere jaarprogramma 2020 begint, uiteraard los van de speciale cyclus in
het kader van 75 jaar Vrijheid, met een bijzondere lezing in het kader van de
Verre Culturen over ‘Leven in Laos’ door Martin Idema uit Velp. De heer Idema
was al eerder bij ons te gast. Deze avond vindt plaats op donderdag 6 februari om
20.00 uur in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg. Een avond om alvast
te noteren!

JAARPROGRAMMA 2020
Alle avonden vinden plaats in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg, aan-
vang 20.00 uur.

Donderdag 6 februari: Leven in Laos, door Martin Idema te Velp;
Donderdag 19 maart: Jaarvergadering, met na de pauze een lezing door

Wieneke Weusten te Doesburg over de Heilige Agnes
(een muurschildering in de Grote of Martinikerk);

Donderdag 7 mei: De nieuwe vispassage tussen de IJssel en Oude IJssel
te Doesburg, door Ing. Jan Knuvers. Vooraf bezoek en
bezichtiging van de vispassage;

Zaterdag 26 september: Excursie naar Museum Bronbeek te Arnhem;
Donderdag 1 oktober: 15 jaar archeologisch onderzoek te Doesburg, door

stadsarcheoloog dr. Michel Groothedde te Zutphen;
Donderdag 29 oktober: De schuttersgilden in onze regio, door Ton Banning te

Nieuw-Dijk;
Donderdag 17 december: Presentatie ‘Boer’n van Gister’n - Alles geet veurbie’j’,

door Fons Rouwhorst en Hank Graaskamp te Vorden.
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LEZINGENCYCLUS 75 JAAR VRIJHEID
Alle avonden vinden plaats in de bovenzaal van Stadsbierhuis De Waag,
Koepoortstraat 2 te Doesburg, aanvang 20.00 uur. Info/opgave zie pag. 10-20.

Donderdag 23 januari: 1e avond cyclus, De Jodenvervolging in Nederland; 
door dr. Erik Somers te Amsterdam;

Donderdag 5 maart: 2e avond cyclus, De NSB, het ontstaan en opkomst van
de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland,
door drs.. Robin te Slaa te Amsterdam;

Donderdag 30 april: 3e avond cyclus, Na de bevrijding, door dr. Ad van 
Liempt te Doetinchem;

Donderdag 24 september:4e avond cyclus, Nederlands-Indië voor en na de
bevrijding, door dr. Esther Captain te Harmelen.

OUDE FILMS VAN DOESBURG
Alle avonden vinden plaats in Het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg en
beginnen om 14.00 of 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,00 incl. koffie/thee.

Dinsdag 31 maart: Twee voorstellingen, om 14.00 uur en 20.00 uur;
Dinsdag 12 mei: Voorstelling om 20.00 uur;
Dinsdag 20 oktober: Twee voorstellingen, om 14.00 uur en 20.00 uur;
Dinsdag 17 november: Voorstelling om 20.00 uur.

VESTINGWANDELINGEN 2020
Vertrek om 10.00 uur vanaf het viaducht bij de Panovenweg/Coehoornsingel.

Zaterdag 9 mei, zaterdag 13 juni, zaterdag 12 september en zaterdag 17 oktober.
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Wij wensen u fijne feestdagen 
en veel voorspoed in 2020
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VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN
De minimum bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ’Vrienden’:

-  Warenhuis Staarink Markt 7 Doesburg
-  ARCX Monumentenzorg Bergstraat 41 Doesburg
-  Monumentenvereniging 15 april 1945 Gasthuisstraat 6 Doesburg
-  Doesburgsche Mosterdfabriek Boekholtstraat 22 Doesburg
-  Stadsbierhuys De Waag Koepoortstraat 2 Doesburg
-  Coffee Fresh Westhoff bv Rijksweg 20a Drempt
-  Hubo Bouwmarkt Verhuellweg 1b Doesburg
-  Autorijschool Wim Steintjes Dreef 34 Drempt
-  Glasatelier Jevaba Meipoortstraat 23 Doesburg
-  Restaurant De Liefde Ph. Gastelaarsstraat 5a Doesburg
-  Garage Schel bv De Koppeling 1 Angerlo
-  BMV Advis Informaticaweg 7 Doetinchem
-  Chinees Restaurant Xiang Man Meipoortstraat 54 Doesburg
-  Café Du Midi Meipoortstraat 1 Doesburg
-  Heel Metaal bv Edisonstraat 28 Doetinchem
-  Timmer- en aannemersbedrijf De Vries bv Zelhemseweg 14 Hummelo
-  Revelman Woonkunst Grutstraat 41-47 Doetinchem
-  Hillenaar Optiek Kerkstraat 21 Doesburg
-  Rootz Hair and Care Kerkstraat 12 Doesburg
-  Opmerkers, marketing en communicatiebureau Edisonstraat 60 Doetinchem
-  Viking Adventure Sports Meipoortstraat 55 Doesburg
-  Robaard Interieurbouw Doormansingel 16 Doesburg
-  Diabola Gildeweg 20 Drempt
-  Etos Doesburg Meipoortstraat 11a Doesburg
-  Hoog&Kamp Makelaars Kerkstraat 31 Doesburg
-  Sonneveld Rijwielen Gasthuisstraat 20 Doesburg
-  Kunstburg Artsupplies Art & Gifts Kerkstraat 19 Doesburg
-  Doesburgkunst.nl Burg. Nahuyssingel 34 Doesburg
-  Zilversmederij Blok Roggestraat 12 Doesburg
-  Te Lindert Notaris Kraakselaan 5a Doesburg
-  J.W.J. Derksen v.o.f. Verhuellweg 29 Doesburg
-  Loc 17 Turfhaven 1 Doesburg
-  Wijnkoperij Van Ditmars Kloosterstraat 15 (Arsenaal) Doesburg
-  Stadshotel Doesburg Contre Escarpe 32 Doesburg
-  Mevrouw Jacqueline Roelofswaard Tellingstraat 2 Drempt
-  Mevrouw Birgit van Veldhuizen Doormansingel 14 Doesburg
-  Schildersbedrijf Henk Teunissen Roomstraat 11a Drempt
-  Technisch Buro Pola Zevenaar bv Hengelder 19 Zevenaar
-  LiViPro Zanderskamp 142 Doesburg
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