Oorlogsgeweld begon en eindigde in de Lange Delft
Hoewel Middelburg al enkele maanden bevrijd was, bleken de inwoners
nog niet veilig voor Duitse aanvallen vanuit de lucht, Op 23 januari 1945
wierpen Duitse vliegtuigen achttien bommen af in de Lange Delft en omgeving. Een bizarre samenloop: op 17 mei 1940 kwam het eerste van de
vele oorlogsprojectielen waardoor de stad in de Tweede Wereldoorlog
werd geteisterd, in de Lange Delft terecht.
En de regen van bommen en granaten op Middelburg eindigde met de
Duitse luchtaanval op die januaridag in '45 in dezelfde winkelstraat. Oudbrandweerman Wim Gast kan het nog haarfijn navertellen wat er toen is
gebeurd. Het gezin waartoe hij behoorde, had vanwege de komst van het
water tot aan de rand van de stad, vanaf de woning aan de Seisweg een
veilig heenkomen gevonden in de Lange Delft waar vader een winkel in
sierkunst had. Aan het begin van die avond werd er vreselijk veel door het
luchtdoelgeschut geschoten omdat er vliegtuigen waren. De winkel was
gesloten, want het liep al tegen zevenen. Omdat Wim Gast - toen 20 jaar
oud - altijd gefascineerd naar overkomende vliegtuigen kon staan kijken,
liep hij ook nu naar buiten. Ring, deed de winkelbel. Toen het even stil
werd, ging Gast weer naar binnen, waarmee hij opnieuw de winkelbel in
beweging bracht. Dat herhaalde zich nog een paar keer.
,,Dat voortdurende gerinkel van de winkelbel irriteerde mijn vader kennelijk zo, dat hij vanuit het achterhuis naar voren kwam stuiven om te roepen
dat het eens afgelopen moest zijn met dat op en neer geloop, winkel uit,
winkel in. ,,Maar dat heeft wel zijn leven gered", stelt Wim Gast vast. Want
door de luchtdruk van het neerkomen van de bom op het naastgelegen
winkelpand van Jamin, was een brandende kachel terecht gekomen in de
stoel waaruit vader net was opgestaan om zijn zoon eens even streng toe
te spreken.
,,Gek eigenlijk", bedenkt Wim Gast opeens. ,,Mijn vader heeft me daarvoor nooit bedankt."
Het pand van de buren was helemaal weg. Bij de bominslag kwam de 79jarige bewoonster om het leven. Een 48-jarige Middelburger die van zijn
woning aan de Gortstraat op weg was naar de Rode Kruispost in het politiebureau aan de Lange Giststraat werd door een bomscherf getroffen,
waarbij hij zwaar gewond raakte en kort daarna aan zijn verwondingen
bezweek. Zijn brandweerkennis kwam Wim Gast nog goed van pas toen
hij na de bominslag op straat stond, en in de weerspiegeling in de ramen
van het aan de overzijde gelegen advocatenkantoor Adriaanse een vuurgloed waarnam in de woonruimte boven de eigen winkel. Kordaat optreden en een emmer water konden verder onheil voorkomen.
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